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UMP capacita Mutualidades 
na reabertura das creches

Mutualista 
Covilhanense vence 
“Mais Ajuda” do Lidl

ASMFC Valongo lança 
apoio domiciliário 
especializado

Congresso cancelado
Dia Nacional 
do Mutualismo
on-line a 8 de julho

Mutualidades podem
concorrer a fundo
que apoia com EPI

A UMP desenhou um programa de capaci-
tação dirigido aos profissionais das creches 
das mutualidades de todo o país, com 
sessões informativas e visitas técnicas. 
Participação esteve próxima dos 100 por 
cento. p8-9

A Covilhanense foi uma das seis 
entidades vencedoras do “Mais 
Ajuda”, do Lidl, através de um 
programa de saúde infantil e de 
educação ambiental direciona-
da para as freguesias rurais. p12

Esta nova valência da 
instituição procura dar uma 
resposta concreta e de qual-
idade a quem vive sozinho e 
tem idade igual ou superior a 
65 anos. p13

As circunstâncias que vivemos 
levaram a UMP a cancelar a 
realização do Congresso Na-
cional do Mutualismo, previsto 
para 10 de julho, na cidade 
de Espinho. O Dia Nacional do 
Mutualismo não deixará de ser 
celebrado, com uma sessão 
evocativa no dia 8 de julho.  p3

O fundo criado pelas Ordens 
dos Médicos e dos Farmacêu-
ticos apoia IPSS, através de 
equipamentos de proteção in-
dividual. As mutualidades estão 
a concorrer a essa ajuda para 
tentar suprir necessidades. p10

30 medidas para reforçar
setor social no combate à crise

A UMP, as Misericórdias, CNIS e Confecoop apresentaram ao primeiro-ministro, António Costa, um pacote 
de propostas no âmbito da preparação do programa de estabilização económica e social que o governo 
anunciará em junho. Objetivo: reforçar a capacidade de resposta do setor social à crise pós-Covid-19.

p4-5
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O Congresso Nacional 
do Mutualismo acontecerá 

quando tudo ficar bem!

Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho de Administração da UMP

EDITORIAL

O Conselho de Administração da UMP decidiu can-
celar a realização do Congresso Nacional do Mu-
tualismo que estava prevista para 10 de julho, na 
cidade de Espinho.

Esta decisão foi tomada com um enorme sentido 
de responsabilidade e após uma maturada análise 
ao contexto atual, às medidas de desconfinamen-
to gradual a que estamos a assistir e levando em 
conta a necessidade de as mutualidades estarem 
absolutamente concentradas em restabelecer as 
suas atividades e em prestar apoio aos mais vul-
neráveis.

O Conselho de Administração da UMP entendeu 
assinalar, de forma singela e em formato de video-
conferência, o Dia Nacional do Mutualismo, que se 
celebra no dia 8 de julho.

Impõe-se que evoquemos – e vamos fazê-lo - 723 
anos de história de um Movimento, que é um exem-
plo de resiliência, de regeneração e que neste mo-
mento de dificuldade, uma vez mais, se encontra 
na linha da frente, a cuidar de quem precisa.

Cumpre-nos agradecer aos membros do Go-
verno de Portugal, ao Primeiro Ministro de São 
Tomé e Príncipe, ao Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Espinho, aos oradores e moderado-
res, a disponibilidade que nos tinham manifes-
tado para participar, presencialmente, no nosso 
Congresso Nacional, esperando poder contar 
com todos eles e com os Mutualistas nesta ses-
são evocativa que vamos promover no dia 8 de 
julho.

Não deixaremos de anunciar os Prémios Inovar 
Para Melhorar, Trabalhador do Ano, Mutualis-
mo e Solidariedade, Cidadania e Solidariedade 
e Mutualismo e Solidariedade Internacional e 
assinalar o início da 5.ª edição da Chama Mu-
tualista.

Quando as circunstâncias de saúde pública o 
permitirem, organizaremos o Congresso Na-
cional do Mutualismo, com redobrada energia e 
alegria. Voltaremos a estar juntos, com os mes-
mos princípios e valores de sempre e de olhos 
postos no futuro.

«O Conselho de Administração da UMP entendeu assinalar, de forma singela e em 
formato de videoconferência, o Dia Nacional do Mutualismo, 

que se celebra no dia 8 de julho»

08/9 ATIVIDADES
UMP capacita 
Mutualidades na 
reabertura das 
creches
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EM FOCO

Documento que resulta do trabalho conjunto da UMP, Misericórdias, 
CNIS e Confecoop foi apresentado num encontro com o primeiro-ministro 
no Palácio de São Bento.
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Setor social apresenta pacote 
de 30 medidas a António Costa

Os representantes do setor social solidário apresentaram 
ao governo um documento com 30 medidas que visam 
reforçar a capacidade de resposta das instituições à crise 
pós-Covid-19, no âmbito da preparação do programa de 
estabilização económica e social que o governo se propõe 
anunciar no mês de junho.

O documento foi entregue durante uma reunião dos repre-
sentantes máximos da UMP, Luís Alberto Silva, da União 
das Misericórdias, Manuel Lemos, da CNIS, Lino Maia, e da 
Confecoop, Rogério Cação com o primeiro-ministro, An-
tónio Costa, e as Ministras de Estado e da Presidência, 
Mariana Vieira da Silva, e do Trabalho, Solidariedade e Se-
gurança Social, Ana Mendes Godinho, que serviu também 
para analisar as dificuldades e os constrangimentos que 
as instituições sociais sentem no terreno para dar respos-
ta aos problemas que as populações começam a colocar.

O setor defendeu o reforço de recursos humanos das ins-
tituições, com especial ênfase nas estruturas residenciais 
para idosos, e no Serviço de Apoio Domiciliário, que preci-
sa de alargar a resposta, dada a necessidade de manter e 
cuidar, tanto quanto possível, os idosos em casa, que são 
uma população de risco, no apoio alimentar às famílias 
mais vulneráveis e aos mais atingidos pela crise social.

O número de desempregados tem aumentado signifi-
cativamente, o número de famílias que viram os seus 
rendimentos diminuir assustadoramente neste período 
de pandemia e o impacto das medidas de contingência 
e confinamento ameaçam o futuro de muitas empresas 
constituem já um fator de pressão sobre o setor social, 
que recorda Luís Alberto Silva, Presidente da UMP, “tem 
sabido estar à altura das exigências em todos os momen-
tos de crise e de dificuldade ao longo da história”.

Reforço de recursos humanos 
é “fundamental”
- diz Presidente da UMP
O reforço de recursos humanos nestas instituições 
que estão na primeira linha da resposta aos pro-
blemas é, de acordo com o dirigente “fundamen-
tal” neste período, e em particular nos territórios 
de baixa densidade “onde as mutualidades e as 
instituições sociais são em muitos casos o princi-
pal empregador”. 

Outra medida proposta vai no sentido da flexibi-
lização da gestão dos quadros de recursos huma-
nos previstos nos Acordos de Cooperação, consi-
derando as oscilações previsíveis em matéria de 
frequência.
Neste quadro em que as instituições sociais são 
colocadas à prova e em que os seus encargos 
disparam, o setor propõe a imediata atualização 
dos valores dos acordos de cooperação de forma 
a refletir o aumento do salário mínimo no custo 
efetivo das respostas sociais protocoladas.

Por outro lado, propõe um aumento da compar-
ticipação por refeição nas cantinas sociais, a revi-
são do regulamento do Rendimento Social de In-
serção, ajustando-o à realidade atual, e o reforço 
da rede nacional da Comissão Nacional de Promo-
ção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, 
ao nível das parcerias com as instituições sociais.

Pacote de 30 medidas inclui 
proposta de ajustamentos 
na Lei da Propriedade das Farmácias 
A abertura de candidaturas ao programa PARES 2.0 que permita 
a requalificação das instalações e equipamentos próprios das 
instituições ou cedidas pelo Estado em regime de comodato e, por 
essa via, uma mais fácil adaptação às orientações e normas de 
prevenção da Covid-19 e a aprovação de um verdadeiro “Simplex 
Social” que proporcione aos cidadãos e às instituições de apoio 
social o acesso fácil às medidas do programa de estabilização 
económica e social.
A imediata operacionalização da linha de financiamento especí-
fica para o setor social, que foi aprovada há cerca de dois meses 
e a revisão do Estatuto Fiscal para a Economia Solidária, de forma 
a isentar ou reduzir o IVA para combustíveis, gás e eletricidade, 
integram o pacote de 30 medidas apresentadas pelo setor social 
ao primeiro-ministro e que resulta da sistematização das propos-
tas de cada uma das entidades representantes.
Das medidas elencadas, há algumas que se dirigem fundamen-
talmente às associações mutualistas, como a necessidade de 
ajustamento da Lei da Propriedade das Farmácias, de forma a 
permitir que as instituições possam aceder, de modo célere, à 
propriedade e exploração de farmácias sociais.
Admitindo que o governo já tinha identificado algumas das pro-
postas agora apresentadas e sem se comprometer com medidas 
e apoios financeiros concretos, António Costa revelou sensibili-
dade e interesse nas várias das questões para as quais o setor 
social solidário chamou a atenção e apelou a que as instituições 
mantenham a sua resiliência e prossigam o esforço de apoiar 
quem mais precisa.

Foto: DR
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UMP capacita mutualidades com creches 
no regresso seguro às atividades presenciais

O regresso das crianças às atividades 
presenciais nas creches foi tímido em 
todo o país. Dois meses de confina-
mento deixaram marcas nas famílias 
portuguesas que precisam de tempo 
para se sentirem seguras para enfren-
tar a “nova” normalidade. 

As creches das mutualidades e os 
seus profissionais fizeram um enorme 
esforço de adaptação às regras e às 
orientações da Direção-Geral de Saú-
de. 
A União das Mutualidades Portugue-
sas, que celebrou com o Ministério do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social um protocolo nesse sentido, 
está a desenvolver um programa de 
capacitação das Associações Mutua-
listas com respostas de creche, creche 
familiar ou ama. Ao abrigo desse pro-
grama, a UMP promoveu duas sessões 

ATIVIDADES UMP

de formação dirigidas a todos 
os profissionais das creches 
das mutualidades de todo o 
país. 
A primeira, no dia 14 de maio, 
serviu para dar conta das 
orientações emanadas da DGS 
e do MTSSS para a reabertu-
ra destes estabelecimentos e 
dar dicas sobre a operaciona-
lização destas medidas. A se-
gunda, no dia 21 de maio, aju-
dou a consolidar a informação 
e esclarecer dúvidas decor-
rentes dos primeiros dias de 
atividades presenciais.

Em ambas as sessões, os ní-
veis de participação estive-
ram muito próximo do total 
do universo dos profissionais 
das creches mutualistas, o 
que revela o seu interesse em 
que o regresso às atividades 
presenciais se processasse 
com a máxima tranquilidade 
e segurança para todos os en-
volvidos – profissionais, crian-
ças e famílias.

Numa segunda etapa, a UMP 
promove visitas técnicas a 
todos os estabelecimentos, 
no sentido de identificar po-
tenciais aspetos a melhorar e 
sensibilizar para as boas prá-
ticas, a que se seguirá um se-
gundo momento de avaliação 
in loco da implementação das 
medidas.
Ao longo de todo este proces-
so de reabertura das creches, 
a UMP tem mantido um con-
tato regular com as mutuali-
dades com esta resposta, no 
sentido de se inteirar das suas 
dificuldades e procurar que 
este regresso às atividades 
presenciais se faça com se-
gurança máxima e de modo 
a inspirar confiança nas famí-
lias.

Os participantes nas sessões formativas 
sobre as medidas de prevenção e con-
tenção da Covid-19 nas creches fizeram 
uma avaliação muito positiva acerca da 
pertinência do tema desenvolvido nes-
tas duas ações e do desempenho do for-
mador.

Mais de 63 por cento dos participantes 
que responderam ao questionário con-
sideraram o tema “muito pertinente” e 
mais de 80 por cento classificaram como 
Excelente ou Boa a prestação do forma-
dor sobre uma matéria totalmente nova 
para todos.

A primeira ronda de visitas técnicas às 
creches mutualistas para avaliação da 
implementação das medidas de preven-
ção e controlo da Covid-19 começou nas 

instalações d’A Previdência Familiar, de 
Coimbra. Estão programadas duas visitas 
técnicas a cada estabelecimento desta 
resposta social.
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UMP e MTSSS celebram protocolo 
para preparar processo de reabertura das creches

Atividades presenciais do pré-escolar 
regressam no Dia Mundial da Criança 

A União das Mutualidades Portuguesas e o Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) cele-
braram, no dia 8 de maio, em Lisboa, um protocolo que 
visa capacitar as Creches e Centros de Atividades Ocupa-
cionais das mutualidades.

O MTSSS entende que a UMP “detém o conhecimento e 
os meios, para, em articulação com as suas associadas, 
capacitar estas respostas sociais para as necessidades de-
correntes da estratégia de levantamento de medidas de 
confinamento”.

O protocolo assinado pela Ministra Ana Mendes Godinho 
e pelo Presidente do Conselho de Administração da UMP, 
Luís Alberto Silva, entrou em vigor a partir de 9 de maio, 
por um período de três meses, com possibilidade de pror-
rogação caso as circunstâncias o determinem, em função 
da evolução epidemiológica da Covid-19.

Na cerimónia de assinatura do documento, em que parti-
cipou também Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territo-
rial, Luís Alberto Silva felicitou o Governo pela realização 
de testes à Covid-19 a todos os educadores e trabalhado-
res das creches antes da reabertura de portas.

Sobre a celebração deste protocolo, o dirigente conside-
rou que vem “capacitar as creches das mutualidades e 
permitir criar condições que transmitam confiança aos 
pais, às famílias e à população na reabertura destes equi-
pamentos”.

Na cerimónia, foram celebrados protocolos do MTSSS com 
a CNIS, Confecoop e União das Misericórdias Portuguesas, 
tendo em vista o mesmo objetivo.

Depois das creches, é a vez de o pré-escolar retomar as 
atividades nos estabelecimentos. A 1 de junho, Dia Mun-
dial da Criança, entramos na terceira fase de desconfina-
mento. Com ela, estão de regresso as atividades presen-
ciais aos jardins de infância e crê-se que, gradualmente, 
as creches verão também chegar mais crianças.

A pouco mais de uma semana da reabertura dos esta-
belecimentos do pré-escolar, o governo, através da Dire-
ção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) defi-
niu um conjunto de orientações a seguir, desde medidas 
gerais, à organização do espaço e dos horários, passando 
pelas práticas pedagógicas, gestão do pessoal docente e 
não docente, refeições e atuação perante caso suspeito. O 
objetivo é que se inicie esta fase com a máxima seguran-
ça para toda a comunidade educativa.

A lavagem e desinfeção frequente das mãos por parte do 
pessoal docente e não docente e também das crianças, 
designadamente à entrada do estabelecimento, antes e 
após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, 

e sempre que regressem do espaço exterior, é uma das 
medidas gerais preconizadas.
As crianças devem ser entregues à porta do estabeleci-
mento pelo seu encarregado de educação ou por pessoa 
por ele designada, e recebidas por um profissional desta-
cado e os equipamentos de ar condicionado ou similares 
nunca deverão ser ligados em modo de recirculação do ar.

Assim como nas creches, é proposto o trabalho em pe-
quenos grupos ou individualmente quando possível, as 
crianças não levarem de casa brinquedos e trocarem os 
sapatos à chegada ao estabelecimento. Está fora de ques-
tão o uso de máscara por crianças desta faixa etária.

O documento que a UMP já fez chegar às mutualidades, 
refere, ainda, que o distanciamento físico deve ser “maxi-
mizado” quando as crianças estão em mesas, que as salas 
devem ser amplas e arejadas e deve ser dada preferência 
a atividades que decorram no exterior, “em regime rota-
tivo de grupos”.
As orientações da DGEstE podem ser consultadas aqui. 
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https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Reabertura_PEscolar.pdf
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Mutualidades podem candidatar-se 
a fundo que apoia com EPI

Na prevenção e no combate à Covid, os equipamentos de 

proteção individual são fatores críticos para os profissio-

nais que se encontram na primeira linha nas respostas so-

ciais. A Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos, 

com o apoio da APIFARMA - Associação Portuguesa da 

Indústria Farmacêutica - e de outras instituições da socie-

dade civil, criaram uma conta solidária para apoiar todos 

os profissionais que estão na linha da frente a combater 

a COVID-19.

A iniciativa “Todos Por Quem Cuida”, aberta à sociedade 

civil, possibilita a entrega de donativos financeiros, mas 

também de equipamentos hospitalares, equipamentos 

para proteção individual e outros materiais essenciais 

para a segurança e qualidade dos cuidados de saúde 

prestados aos portugueses.

As Instituições de Solidariedade Social, como as Mutuali-

dades, desempenham um papel inestimável ao cumprir a 

sua missão de cuidar de sectores mais frágeis da popula-

ção, ajudando-os na sua condição de saúde e integração 

social, sendo uma extensão da sua família. Com equipas 

dedicadas, ultrapassam dificuldades de várias índoles, no 

viver do seu propósito, sem desistir. 

Tendo conhecimento de que a pandemia que vivemos 

veio acentuar algumas dificuldades nas instituições de 

todo o país, o fundo “Todos Por Quem Cuida” definiu 

como prioridade contribuir de modo singelo para a me-

lhoria das condições de prestação de cuidados de saúde 

nestas instituições, através do donativo de equipamentos 

de proteção individual. “Deste modo, ajudamos a prote-

ger os profissionais do risco de exposição ao vírus respon-

sável pela COVID-19 e a aumentar a segurança na pres-

tação de cuidados aos utentes”, referem os responsáveis 

por este fundo, na nota dirigida à UMP, para veicular junto 

das associações mutualistas que tenham necessidade de 

EPI.

O Fundo está em processo de aquisição dos seguintes 

equipamentos:

- Batas;

- Viseiras;

- Máscaras Cirúrgicas;

- Luvas;

- Álcool gel;

Sentindo carência de algum destes materiais, as mutua-

lidades poderão candidatar-se a este apoio, enviando os 

seguintes dados para o email: necessidades@todospor-

quemcuida.pt. 

1. Valências/serviços prestados pela instituição;

2. Número de funcionários;

3. Número de utentes;

4. Produtos em carência, com indicação de consumos 

mensais, tendo como indicação o mês anterior, se assim 

o entenderem;

5. Responsável e contacto directo (email e telefone).

Criado Fundo de Emergência 
para o Setor Solidário
Num momento em que começamos a avaliar o impacto 
económico e social da designada Crise COVID-19, a UNITA-
TE - Associação de Desenvolvimento da Economia Social, 
a SIC Esperança, a KGSA Advogados e o Banco Montepio 
unem esforços e lançam hoje, dia 11 de Maio de 2020, o 
FESS – Fundo de Emergência para o Setor Solidário.

Este fundo consubstancia-se num instrumento de apoio, 
desenhado pela UNITATE, cujo principal propósito é a 
mobilização da sociedade civil em torno da reparação/
minimização dos impactos negativos decorrentes desta 
crise, sempre por intermédio das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS) de Portugal.

A estruturação do FESS encontra-se alicerçada em duas 
etapas fundamentais: a Fase de Angariação, que decor-
re até 31 de Dezembro, e durante a qual os diferentes 
atores sociais (comunidades, empresas, instituições e or-

ganismos do Estado) são desafiados a contribuir para o 
seu robustecimento, tendo para o efeito sido criada uma 
conta bancária específica (IBAN: PT50 0036 0322 9910 
0017 3169 3) para a qual poderão ser canalizados todos 
os donativos, e a Fase de Aplicação, cujo início ocorrerá 
previsivelmente em Setembro de 2020, e na qual será 
aberto um período de candidaturas em que as IPSS pode-
rão solicitar apoio em três âmbitos específicos – aquisição 
de equipamento de proteção individual (EPI), reconversão 
de respostas e projetos sociais para supressão de necessi-
dades emergentes e capacitação e promoção comunitária 
por intermédio dos Serviços de Atendimentos/Acompa-
nhamento Social (SAAS).
A UNITATE desenvolverá um método específico que ga-
rantirá, de forma acessível, a transparência do resultado 
da aplicação das verbas, designadamente que permita 
aos doadores confirmar que foram, na sua globalidade, 
aplicadas aos fins de apoio definidos.

Publicidade

Publicidade
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Covilhanense vence “Mais Ajuda”com programa 
de saúde infantil e educação ambiental

ASMFC de Valongo lança resposta 
de apoio domiciliário especializado

A Mutualista Covilhanense foi uma das seis entidades 
vencedoras da edição de 2020 do “Programa Mais Aju-
da”, através do qual o Lidl apoia anualmente projetos de 
inovação social de IPSS e de startups, em parceria com as 
rádios Renascença, RFM e Mega-Hits e ainda com a Beta-
-I. O projeto chama-se “Mutualista com as Crianças nas Al-
deias” e é uma reedição de um programa de saúde infan-
til que a associação executou há uns anos, mas agora com 
mais uma vertente associada, a da educação ambiental, e 
direcionada para as freguesias rurais do concelho.

Os vencedores foram anunciados, no dia 27 de maio, no 
programa “Nunca é Tarde” da Rádio Renascença, com 
participação da ministra Ana Mendes Godinho. 
Foram selecionados projetos de três startups e de três 
IPSS, escolhidos entre cerca de 700 candidaturas por um 
júri constituído por Filipe Almeida, Presidente do Portu-
gal Inovação Social, Luís de Melo Jerónimo, Diretor dos 
Programas Gulbenkian, Pedro Rocha Vieira, CEO e co-fun-
dador da Beta, Isabel Figueiredo, do Grupo Renascença, 
e Vanessa Romeu, Diretora de Comunicação do Lidl Por-
tugal. 

Ao vencer o “Mais Ajuda”, a Mutualista Covilhanense rece-
be 22.500 euros para concretizar o seu projeto, que será 
implementado a partir de setembro e envolverá um total 
de 90 crianças em idade escolar, das quais 30 do pré-es-
colar e 60 do 1º ciclo do ensino básico.

“É para a nossa Associação uma grande honra vencer este 
programa”, afirma o Presidente da Direção da Mutualista 
Covilhanense, Nelson Silva, ao sublinhar que “este era um 
projeto que tínhamos muita vontade de concretizar, até 
porque a primeira edição do Mutualista com as Crianças 
em 2016 centrou-se na sede de concelho e agora, graças 
ao Mais Ajuda, iremos levá-lo às crianças das aldeias”. 

A primeira edição decorreu nas instalações do edifício-
-sede da Instituição entre junho e setembro daquele ano, 
tendo recebido estabelecimentos de ensino e ATL’s, so-
bretudo da cidade. Nelson Silva explica que “o Mutualista 
com as Crianças nas Aldeias será acoplado ao projeto da 
Unidade Móvel de Saúde e de Apoio Social e Psicológico”.

Tal como em 2016, este novo “Mutualista com as Crian-
ças” contará com vários parceiros e assentará na realiza-
ção de workshops e sessões temáticas sobre alimentação, 
saúde oral, saúde visual, proteção solar e emoções, mi-
nistrados por profissionais de saúde, aos quais se juntarão 
nesta edição, paralelamente, sessões ligadas à área do 
ambiente e à problemática das alterações climáticas. 

Estas sessões de educação ambiental serão realizadas 
com recurso a uma ferramenta educativa que será tes-
tada no âmbito do projeto. Trata-se de um videojogo de 
aventura em 3D, denominado de “Clean World”, desen-
volvido pela Inklusion, uma empresa da Covilhã.

A ASMAB (Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de 
Bragança) é uma das duas IPSS brigantinas parceiras da 
Câmara Municipal de Bragança na criação de Alojamento 
Alternativo Temporário destinado a pessoas em situação 
de sem-abrigo, uma população de risco, devido à pande-
mia Covid-19.

A criação de Alojamento Alternativo Temporário envolve 
o Município de Bragança, o Centro Distrital de Segurança 
Social, a ASMAB e a Associação Reaprender a Viver e com-
preende quatro acordos de alojamento com pessoas sem-
-abrigo. Às partes compete assegurar o alojamento tran-

sitório e temporário, prestar apoio e acompanhamento 
psicossocial, suportar as despesas de eletricidade, água, 
gás, limpeza de roupa da cama e alimentação diária.

De acordo com uma nota da autarquia, para poderem 
“usufruir” desta medida social, os beneficiários, em situa-
ção de sem abrigo e que vivem numa situação de grave 
carência económica e com incapacidade para assegurar 
uma solução habitacional condigna, comprometeram-se 
com um conjunto de obrigações, numa perspetiva de 
aquisição de competências com vista à promoção da sua 
inclusão social. 

Foto: Mutualista Covilhanense

A capacidade de adaptação às novas realidades está no 
ADN das mutualidades e, com a pandemia Covid-19 a im-
por uma “nova normalidade”, a Associação de Socorros 
Mútuos e Fúnebres do Concelho de Valongo (ASMFCV) 
reajustou as suas respostas e lança o Apoio Domiciliário 
Especializado.
Esta nova valência da instituição procura dar uma respos-
ta concreta e de qualidade a quem vive sozinho e tem 
idade igual ou superior a 65 anos. 
O serviço consiste no fornecimento de refeições, cuidados 

de higiene e de imagem, apoio à toma de medicamentos, 
higiene na habitação e da roupa, atividades de animação, 
socialização e ocupação, psicologia e fisioterapia.
Com esta nova resposta, a ASMFC de Valongo propõe-se 
concorrer para a melhoria da qualidade de vida das pes-
soas idosas e familiares, contribuir para a conciliação da 
vida familiar e profissional do agregado familiar e, entre 
outros objetivos, contribuir para a permanência dos uten-
tes no seu meio habitual de vida, retardando ou evitando 
o recurso a lares.

ASMAB envolvida em projeto de criação 
de alojamento temporário de pessoas sem-abrigo
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AMUT: Linhas d’Abraço aquecem 
corações e ajudam famílias vulneráveis 

Em tempos de distanciamento social, a AMUT-Gondomar 
procurou confortar “corações”, através do Projeto Linhas 
d’Abraço, que assenta no conceito de voluntariado. O ba-
lanço que a Associação publicou nas redes sociais é es-
clarecedor quanto ao alcance da iniciativa. Partilhamos 
o texto:
“O Projeto Linhas d’Abraço surgiu com o intuito de unir 
pessoas... Unir pessoas que precisam de um abraço, pes-
soas que têm de se proteger do COVID-19 e pessoas de 
famílias carenciadas que precisam de produtos de higie-
ne com pessoas que estão disponíveis para abrir os seus 
corações e usar as suas mãos para ajudar. Para alcançar 
esses objetivos, a Linhas d’Abraço cria máscaras de algo-
dão e corações (almofadas) terapêuticos que são abraços 
de carinho.

Este projeto traz alegria a todos os envolvidos... Desde 
os voluntários, aos compradores dos nossos produtos e 
às famílias que recebem os nossos produtos de higiene 
e corações.

Durante as últimas semanas de confinamento, este pro-
jeto ocupou o tempo e a cabeça de quem se encontrava 
isolado em casa, protegeu quem precisa de ir à rua, ale-
grou quem recebeu um abraço mesmo estando longe de 
quem mais ama e serenou o Planeta Terra pois afastou o 
uso excessivo do plástico.

O coração de todos (voluntárias e compradores) permitiu-
-nos, durante o mês de maio, vender 139 máscaras e 16 
corações carinhosos. Com a venda destes produtos, foi-
-nos possível comprar mais de 600 produtos de higiene 
(shampoo, gel de banho, escova de dente, pasta de den-
tes e pensos higiénicos) que foram entregues na Delega-
ção Gondomar/Valongo da Cruz Vermelha Portuguesa e 
doar 100 máscaras, que estão a ser encaminhadas para 
as 500 famílias (1600 pessoas), que neste momento pre-
cisam e pediram ajuda.

Se quiser unir-se às nossas Linhas d’Abraço estamos de 
braços abertos para receber produtos de higiene (as fral-
das de bebé são dos produtos mais necessários). Também 
temos para venda as nossas lindas e protetoras máscaras 
de algodão e ainda os nossos corações que vão deixá-lo a 
sentir-se (ou a quem mais ama), bem relaxadinho, abra-
çado e amado.

Estamos juntos em Linhas d’Abraço solidárias!

Para encomendas, doações ou se inscrever como voluntá-
rio contacte-nos através do e-mail caminhando@amut.pt 
ou telemóvel (933 083 553).

Para seguir a Linhas d’Abraço mais de perto, sigam @
linhas.dabraco no instagram.”
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Presidente da ASM Setubalense receia 
crise financeira nas instituições sociais

ASM Freamundense dinamiza 
duas “Caixas Solidárias”

O Presidente da ASM Setubalense, Fer-
nando Paulino receia que a pandemia 
Covid-19 conduza as instituições sociais 
a uma crise financeira. Em entrevista ao 
jornal O Setubalense, sublinhou que as 
medidas de proteção individual, como 
as máscaras, luvas e álcool gel, tomadas 
pela Associação representam “uma des-
pesa extraordinária superior a três mil 
euros”. Nesse contexto, considera que 
se trata de um desafio que “não seria 
possível ultrapassar “sem o apoio da Se-

gurança Social que, desde o início, deu 
ordens para que todas as instituições do 
país prestassem todo o apoio necessário 
aos utentes, garantindo que posterior-
mente seriam atribuídos os complemen-
tos financeiros necessários”.
Admitindo que a sustentabilidade das 
instituições sociais é uma preocupação 
para o futuro, Fernando Paulino deixa 
para “mais à frente” o balanço de um 
período que exigiu e continuará a exigir 
um investimento significativo.

Uma das consequências do surto epidemiológico Co-
vid-19 foi a paragem da economia que teve um forte 
impacto nos rendimentos de muitas famílias. Foi a 
pensar nelas que nasceu a iniciativa Caixa Solidária, 
que se espalhou a todo o país e que encontrou mãos 
amigas em Freamunde. A Associação de Socorros 
Mútuos Freamundense aderiu à campanha, dinami-
zando duas Caixas Solidárias – uma junto ao centro 
infantil e outra nas imediações da sua sede. 

“Leve o que precisas, deixe o que quiser” é o lema 
desta iniciativa, através da qual se podem dei-
xar bens essenciais numa caixa em plena rua para 
aqueles que enfrentam maiores dificuldades. A ASM 
Freamundense apelou, na sua página de Facebook, 
aos contributos e à generosidade de quem pode e 
se disponha a ajudar.

A Universidade Sénior Mutualis-

ta d’A Beneficência Familiar do 

Porto tem estado particularmen-

te ativa, apesar de as aulas pre-

senciais estarem suspensas, já 

que os seus utentes se incluem 

na chamada população de risco, 

no âmbito da Covid-19.

Durante este período, as ativi-

dades vão ao encontro dos “es-

tudantes” seniores através das 

redes sociais d’A Beneficência 

Familiar, que, em casa podem 

assistir a aulas de Cozinha e Ali-

mentação Saudável, Mobilidade 

Geral, Danças de Salão, Tai-Chi, 

entre outras.

A Galeria de Arte da Mutualida-

de, em Coimbra, recebeu 1.699 

visitas durante o ano de 2019. A 

Previdência Portuguesa (APP), 

que gere este espaço cultural, 

fez as contas à atividade do ano 

findo e chegou a números inte-

ressantes: 31 eventos realizados 

e 12 obras doadas.

A Galeria de Arte acolhe e apoia 

diversas formas de arte e de ex-

pressão artística.

Aulas da Universidade 
Sénior d’A Beneficência 
Familiar chegam a casa 
dos utentes pelas redes 
sociais

Galeria de Arte
d’A Previdência 
Portuguesa
com 1700 visitas
em 2019
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Campanha da CNPDPCJ lembra 
que “Proteger as crianças compete a tod@s”

Tendo em conta a atual situação que o país atravessa, 
que levou à suspensão de atividades de algumas das en-
tidades de primeira linha e à redução do número de co-
municações de situações de perigo, a Comissão Nacional 
de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens 
(CNPDPCJ) lança uma campanha destinada a sublinhar a 
importância da comunicação destas situações, apelando à 
especial envolvência de toda a sociedade civil.
Assim, reforçando o trabalho que tem vindo a ser reali-
zado pelas CPCJ – Comissões de Proteção de Crianças e 
Jovens – ao longo deste período de pandemia e confina-
mento, e de forma a tornar mais acessível a comunicação 
de situações de perigo foi criada uma campanha nacional 
sob o lema “Proteger crianças compete a tod@s”.

Esta campanha pretende chamar a atenção de toda a pri-
meira linha de ação, com especial destaque para a so-
ciedade civil: amigos, vizinhos, familiares e conhecidos 
– todos têm responsabilidade de comunicar situações que 
conheçam.
Foi criado e está acessível (entre as 8h00 e as 20h00) o 
número de telefone 961 231 111, da responsabilidade da 

CNPDPCJ, que garantirá o devido encaminhamento destas 
situações para a CPCJ territorialmente competente.
A Comissão Nacional tem vindo, também, a produzir vá-
rios materiais informativos e orientadores, tanto para as 
CPCJ como para a sociedade em geral.

Foi elaborado, ainda, um modelo de ficha de comunica-
ção de situações de perigo, adaptado ao contexto atual, 
que está a ser divulgado pelo Ministério da Educação jun-
to dos agrupamentos escolares e escolas não agrupadas.

Atualmente, apesar das medidas de confinamento, as 
CPCJ estão a acompanhar cerca de 43 mil crianças em 
todo o país, tendo-se mantido em funcionamento, fazen-
do o acompanhamento presencial das crianças e famílias 
sempre que a situação assim o exija.

A Comissão Nacional apela à especial importância do en-
volvimento de toda a sociedade para que seja exercida 
uma cidadania ativa na promoção dos direitos de todas as 
crianças, reforçando que “Proteger as crianças compete 
a tod@s”.
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Prémio BPI “la Caixa” Capacitar 
com candidaturas até 8 de junho
Continuam abertas as candidaturas ao Prémio BPI “la Cai-
xa” Capacitar, um prémio para apoiar projetos que pro-
movam a melhoria da qualidade de vida, a ocupação e a 
autonomia de pessoas com deficiência ou incapacidade 
permanente em situação de vulnerabilidade social, em 
especial as pessoas que foram afetadas pela crise provo-
cada pelo Coronavírus.

O Prémio Capacitar é uma iniciativa conjunta do BPI e 
da Fundação “la Caixa” e vai atribuir 750 mil euros, para 
apoiar projetos de instituições privadas sem fins lucrati-
vos, a executar em território nacional.

As instituições podem consultar o regulamento e apre-
sentar as suas candidaturas até 8 de junho, nos sites do 
BPI e da Fundação “la Caixa”.

Foram ainda alargados os prazos de candidatura ao Pré-
mio Rural até dia 22 de junho.

O Prémio BPI ”la Caixa” Rural é um prémio para popula-
ções de meios rurais em situação de vulnerabilidade, para 
apoiar projetos nas áreas do envelhecimento, deficiência 
e incapacidade, integração laboral, interculturalidade e 
coesão social.

CASES: Período de candidaturas 
ao Prémio António Sérgio decorre até 31 de julho
As candidaturas ao Prémio Cooperação e Solidariedade 
António Sérgio, instituído pela CASES em 2012 para ho-
menagear as pessoas singulares e coletivas que, em cada 
ano, mais se tenham distinguido no setor da Economia 
Social, estão a decorrer até 31 de julho, exceto para a 
categoria de Trabalhos de Âmbito Escolar, que termina a 
30 de setembro de 2020.

Na presente edição, estreia-se a categoria de Estudos e 
Investigação na Lusofonia, que visa premiar pessoas e en-
tidades autoras de estudos e trabalhos de investigação no 
âmbito da Economia Social, designadamente, trabalhos 
sobre Associações, Cooperativas, Fundações, Mutualida-
des ou outras entidades da Economia Social, ou trabalhos 
transversais dentro do sector da Economia Social, relati-
vos a países de língua oficial portuguesa, excluindo Por-

tugal (os trabalhos exclusivamente sobre Portugal serão 
contemplados noutra categoria).
O Prémio António Sérgio é atribuído, também, nas se-
guintes categorias: Inovação e Sustentabilidade; Estudos 
e Investigação; Trabalhos de Âmbito Escolar; Trabalhos 
Jornalísticos e Prémio de Honra Personalidade da Econo-
mia Social 2020. 
Todos os detalhes sobre este Prémio estão disponíveis no 
site da CASES.

ECONOMIA SOCIAL
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NOVIDADES LEGISLATIVAS

Lei n.º 13/2020 - Diário da República n.º 89/2020, Série I de 2020-05-07 

Estabelece medidas fiscais, alarga o limite para a concessão de garantias, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19, e procede à primeira alteração à Lei n.º 2/2020 , de 31 de março, Orçamento do Estado para 2020.

Decreto-Lei n.º 20-H/2020 - Diário da República n.º 94/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-05-14 

Estabelece medidas excecionais de organização e funcionamento das atividades educativas e formativas, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Decreto-Lei N.º 20-C/2020 – Diário da República N.º 89/2020, 1.º Suplemento, Série I DE 2020-05-07

Estabelece medidas excecionais de proteção social, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Este decre-

to-lei procede à nona alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. Consulte a sua versão consoli-

dada, aqui.

Decreto-Lei n.º 20/2020 - Diário da República n.º 85-A/2020, Série I de 2020-05-01 

Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19.

Decreto n.º 2-D/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-04-30 

Regulamenta o estado de emergência e o estado de calamidade para o período entre 1 e 3 de maio de 2020.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33- A/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 3º Suplemento, Série I 

de 2020-04-30 

Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33- C/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 3º Suplemento, Série I 

de 2020-04-30 

Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia 

da doença COVID 19.

Declaração de Retificação n.º 18-C/2020 - Diário da República n.º 87/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-

05-05

Retifica o Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, da Presidência do Conselho de Ministros, que altera as medi-

das excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª 

série, n.º 85-A, de 1 de maio de 2020.

Declaração de Retificação n.º 18/2020 - Diário da República n.º 85/2020, Série I de 2020-04-30

Retifica a Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, «Estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia 

SARS-CoV-2, e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, e à quarta alteração 

à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho»

Declaração de Retificação n.º 18-A/2020 - Diário da República n.º 85/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-

04-30

Retifica o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, da Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta a pro-

rrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, publicado no Diário da República, 

1.ª série, 1.º suplemento, n.º 76, de 17 de abril de 2020.

Despacho n.º 5638-A/2020 - Diário da República n.º 98/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-05-20 
Aprova as listas das entidades que beneficiam da isenção de IVA na aquisição de bens necessários para o 
combate à COVID-19.

Despacho n.º 5374/2020 - Diário da República n.º 91/2020, Série II de 2020-05-11
Aprova os modelos de instrumentos previstos no Decreto Regulamentar n.º 2/2018, de 24 de janeiro, diploma 
que regula as condições de organização e de funcionamento das estruturas de atendimento, das respostas 
de acolhimento de emergência e das casas de abrigo que integram a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de 
Violência Doméstica.

Despacho n.º 5530/2020 - Diário da República n.º 95/2020, Série II de 2020-05- 15 
Determina a realização de testes laboratoriais de diagnóstico da infeção por SARSCoV-2, pela metodologia 
RT-PCR, aos profissionais de creches que reiniciem a sua atividade profissional, face à necessidade de mini-
mizar o risco de transmissão da infeção.

Despacho n.º 5503-A/2020 - Diário da República n.º 92/2020, 2.º Suplemento, Série II de 2020-05-13
Determina que a percentagem de lucro na comercialização, por grosso e a retalho, de dispositivos médicos e 
de equipamentos de proteção individual identificados no anexo ao Decreto-Lei n.º 14-E/2020 , de 13 de abril, 
bem como de álcool etílico e de gel desinfetante cutâneo de base alcoólica, é limitada ao máximo de 15%.

Despacho N.º 5315/2020 - Diário da República N.º 89/2020, Série II de 2020-05-07
Determina que os medicamentos dispensados por farmácia hospitalar em regime de ambulatório podem, 
excecionalmente, a pedido do utente, ser dispensados nas farmácias comunitárias por si indicadas, ou no seu 
domicílio, enquanto a situação epidemiológica do País assim o justifique.

Despacho n.º 5373-B/2020 - Diário da República n.º 90/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-05-08
Designa as autoridades que coordenam, ao nível das regiões do território continental, a execução da situação 
de calamidade declarada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril.

Deliberação n.º 576/2020 - Diário da República n.º 97/2020, Série II de 2020-05-19
Regulamento do Concurso «Cartaz 3 de dezembro - Dia Internacional das Pessoas com Deficiência».

Deliberação n.º 577/2020 - Diário da República n.º 97/2020, Série II de 2020-05-19 

Regulamento do Prémio de Inovação Tecnológica Engenheiro Jaime Filipe

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 3/2020 - Diário da República n.º 96/2020, Série I de 2020-05-18

«O conceito de ‘organismo de utilidade pública’, constante da parte final da actual redacção da alínea d) do 

n.º 1 do artigo 386.º do Código Penal, não abarca as instituições particulares de solidariedade social, cujo 

estatuto consta hoje do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de Novembro, alterado pela Lei n.º 76/2015, de 

28 de Julho.»

JURISPRUDÊNCIA

Aniversários
7 junho Associação de Socorros Mútuos “Mutualista Covilhanense” 125.º aniversário

7 junho MUDIP - Associação Mutualista Diplomática Portuguesa 27.º aniversário

17 junho Associação Alcacerense de Socorros Mútuos 137.º aniversário

29 junho Associação de Socorros Mútuos em Modivas 118.º aniversário

http://mkt6.mutualismo.pt/go/13d5ad89e0d24cb9344c-f86031-7bc-c15910c5aee1e1qQce1e10e67YrJ
http://mkt6.mutualismo.pt/go/13d5ad89e0d24cb9344c-f86031-7bc-c15910c5aee1e1qQce1e10e67YrK
https://dre.pt/application/file/a/133723623
http://mkt6.mutualismo.pt/go/13d5ad89e0d24cb9344c-f86031-7bc-c15910c5aee1e1qQce1e10e67YrL
http://mkt6.mutualismo.pt/go/13d5ad89e0d24cb9344c-f86031-7bc-c15910c5aee1e1qQce1e10e67YrM
http://mkt6.mutualismo.pt/go/13d5ad89e0d24cb9344c-f86031-7bc-c15910c5aee1e1qQce1e10e67YrN
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Foi há um ano...
maio de 2019

Instalações do CIDACL visitadas por arquitetos que participaram 
em conferência internacional

Jornadas Mutualistas Regionais com novo 
figurino bem acolhido

Governo e parceiros do Setor Social negoceiam 
novo Compromisso de Cooperação

Líderes dos Movimentos Mutualistas da América e de África 
no Dia Nacional do Mutualismo
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