
NOTÍCIAS DO MUTUALISMO
Boletim Informativo Mensal

Edição n.º 126 - IV Série
Agosto de 2020

Mutualidades

Mutualidades

Mutualidades

Programa de emergência
chega a quem precisa 

Procura aumenta
na cantina social 

Centro Qualifica abre 
portas em Esmoriz

A Mutualista Covilhanense din-
amiza, a partir de setembro, um 
programa de emergência social 
para ajudar pessoas e famílias do 
Concelho afetadas pela crise.

O número de famílias apoiadas 
pela cantina social da ASM Setub-
alense aumentou cerca de 33%, 
relativamente ao período anterior 
à pandemia.

A Mutualidade de Santa Maria 
acaba de abrir um Centro 
Qualifica, que vai servir os 
concelhos de Ovar e Murtosa.

UMP aborda dossiês das farmácias sociais e do CAM 
em reunião com a Ministra Ana Mendes Godinho
O Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto Silva, apelou à intervenção do governo na legislação que regula o licen-
ciamento das farmácias e na revisão do Código das Associações Mutualistas, numa reunião com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social. p4/5

Contributos para agenda 
da longevidade apresentados 
em iniciativa da SCML

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) promoveu um work-
shop sobre políticas públicas da longevidade, no qual a UMP defen-
deu uma aposta na domiciliação do apoio social e clínico e num 
modelo que considere “o apoio na área clínica, nas idas à farmá-
cia, aos serviços públicos ou à mercearia, na participação cívica, 
no estímulo à prática de exercício físico e intelectual e no alarga-
mento das suas redes sociais de convívio e confraternização”.  p6/7

p14/15

p16

p17

Mutualidades

Mutualidades

Criada resposta 
na área
das ajudas técnicas

Centro de acolhimento
ganha forma em 
Bragança

A AMUT-Gondomar lançou 
um centro de recursos de 
ajudas técnicas para apoiar 
quem se encontre em situ-
ação de incapacidade física.

A ASMAB está a construir um 
centro de acolhimento de 
vítimas de violência domésti-
ca. A obra começa a ganhar 
forma e foi visitada pelo Presi-
dente da Câmara local.

p18
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40 anos ao serviço 
do Movimento Mutualista

Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho de Administração da UMP

EDITORIAL

Em 9 de agosto cumpriram-se 40 anos de ativida-
de da União das Mutualidades Portuguesas.

Num contexto nunca antes vivenciado pela socie-
dade contemporânea, importa renovar a fidelidade 
aos valores do mutualismo e o compromisso com 
aquela que é a Missão da UMP: 
“reforçar e desenvolver o Movimento Mutualista, 
promover o associativismo e a modernização das 
mutualidades, alargando o âmbito de intervenção 
social em prol das mutualidades e seus associa-
dos”.
Impõe-se uma palavra de agradecimento a to-
dos os dirigentes e colaboradores da UMP que, 
ao longo destes 40 anos, deram o seu melhor e 
ajudaram a construir um percurso que orgulha os 
mutualistas portugueses. O momento que atra-
vessamos é exigente. A forma como a pandemia 
vai evoluir é uma incerteza. As consequências da 

paragem forçada da economia e as implicações 
das medidas de contenção em muitos setores 
económicos estão e vão continuar a produzir 
um impacto social tremendo.

Os Portugueses poderão contar, como até aqui, 
com o Movimento Mutualista na primeira linha 
da resposta às dificuldades.

Após um curto período de pausa para retempe-
rar forças, regressaremos em setembro, com 
energia renovada para enfrentar os exigentes 
desafios que nos esperam, na certeza de que, 
juntos, continuaremos a pugnar pelo desenvol-
vimento do Movimento Mutualista, pela coesão 
social, saúde e proteção social dos cidadãos.

Boas férias, com todos os cuidados que o mo-
mento recomenda.

06/7 ATIVIDADES UMP
UMP apresenta contributos 
para agendada longevidade 
em workshop da SCML
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EM FOCO

“Ao  invés de contribuir para 
a modernização e desenvolvimento 

do Movimento Mutualista, 
[o Código das Associações Mutualistas] 

está  a  atrofiá-lo”
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UMP apela à intervenção do Governo 
no caso das Farmácias sociais

A União das Mutualidades Portugue-

sas apela à intervenção do governo 

na legislação que regula o licencia-

mento das farmácias e na revisão do 

Código das Associações Mutualistas, 

duas matérias que considera “sérios 

constrangimentos à sustentabilidade 

e ao desenvolvimento” do Movimen-

to Mutualista português.

Numa audiência solicitada à Ministra 

do Trabalho, Solidariedade e Segu-

rança Social, Ana Mendes Godinho, 

que tutela o setor das mutualidades, 

o Presidente do Conselho de Admi-

nistração da UMP, Luís Alberto Silva, 

abordou preocupações com a susten-

tabilidade das associações mutualis-

tas, defendendo o livre acesso destas 

ao exercício de atividades como as 

farmácias sociais, o turismo social, 

funerárias, e, na área da saúde, a 

abolição de restrições na prescrição 

de meios complementares de diag-

nóstico e terapêutica.

A UMP considera que os bloqueios à 

abertura de novas farmácias sociais, 

é “inexplicável” e “está a dar azo a 

processos judiciais que se arrastam 

anos a fio, acarretando avultadíssi-

mos prejuízos para as associações 

mutualistas, muitas das quais inves-

tiram em espaços, obras e equipa-

mentos para preencher todos os re-

quisitos do Infarmed, e não podendo 

abrir portas, estão confrontadas com 

dívidas e responsabilidades assumi-

das que colocam em causa a própria 

sobrevivência”.

O Código das Associações Mutua-

listas, em vigor desde setembro de 

2018, é outro dos constrangimen-

tos que se colocam ao setor e para 

o qual a UMP solicitou a intervenção 

de Ana Mendes Godinho. “Ao invés 

de contribuir para a modernização e 

desenvolvimento do Movimento Mu-

tualista, está a atrofiá-lo”, sustenta 

Luís Alberto Silva, lamentando que 

o legislador não tenha atendido aos 

contributos que a UMP apresentou no 

momento próprio e “persistiu no erro 

Simplex, Portugal 2030 e revisão do CAM 
discutidos no CNES
A simplificação dos processos de licenciamento 

de respostas sociais e da relação das entidades 

da Economia Social com a tutela e os diferentes 

organismos do Estado estiveram em foco na re-

união, em sistema de videoconferência, do Con-

selho Nacional para a Economia Social (CNES).

Nesta reunião que junta os representantes das 

várias organizações de cúpula do Setor Social 

e Solidário esteve em cima da mesa, também 

a preparação do quadro comunitário Portugal 

2030, onde se reafirmou a necessidade de um 

programa ou eixo especificamente dirigido à 

Economia Social. O Portugal 2030 estará no cen-

tro das atenções da próxima reunião do CNES, 

que contará com a participação da Ministra do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana 

Mendes Godinho.

Uma das matérias que a UMP, representada pelo 

Presidente do Conselho de Administração, Luís 

Alberto Silva, introduziu nos trabalhos foi a ne-

cessidade de revisão do Código das Associações 

Mutualistas, que entrou em vigor em setembro 

de 2018, mas cuja aplicação está a evidenciar 

constrangimentos significativos no setor.

A linha de financiamento específica para as 

organizações da Economia Social, estatuto fis-

cal, contratação pública e projetos de capaci-

tação foram outras das matérias abordadas no  

encontro.

de aprovar um quadro jurídico 

desajustado da realidade”.

De entre os múltiplos obstácu-

los colocados pelo Código das 

Associações Mutualistas, apon-

ta a título de exemplo, a impo-

sição da limitação de mandatos 

nas associações mutualistas de 

grau superior e a avaliação da 

idoneidade dos dirigentes de 

todas as mutualidades, dispo-

sições que “colocam em causa 

o princípio mutualista da inde-

pendência e autonomia e vio-

lam os direitos democráticos 

dos seus associados”.

“Estas regras aplicam-se ex-

clusivamente ao Movimento 

Mutualista, não encontrando 

paralelo em nenhuma outra 

organização da Economia So-

cial”, afirma o Presidente do 

Conselho de Administração da 

UMP, acrescentando que se 

torna imperioso que o Gover-

no reveja de imediato o Código 

das Associações Mutualistas, 

nestes e noutros pontos, e que 

o faça em “diálogo construtivo 

e em proximidade com as mu-

tualidades”.

Apesar da “exemplar coopera-

ção” que tem existido com o 

Estado nestes tempos de pan-

demia e de grande exigência 

para todos, Luís Alberto Silva 

entende que é dever da UMP 

alertar o Governo para os sé-

rios constrangimentos que o 

setor enfrenta e de apelar à 

sua intervenção no sentido de 

os eliminar.
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O Presidente 
do Conselho de 

Administração da 
UMP defendeu uma 

aposta na 
domiciliação do 

apoio social 
e clínico e num 

modelo que 
considere o 

“o apoio na área 
clínica, nas idas 
à farmácia, aos 

serviços públicos ou à 
mercearia, na 

participação cívica, 
no estímulo à 

prática de exercício 
físico e intelectual e 
no alargamento das 

suas redes sociais 
de convívio 

e confraternização”.
Iniciativa  da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa reuniu especialistas para falar de políticas públicas na longevidade.
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ATIVIDADES UMP

UMP apresenta contributos para agenda 
da longevidade em workshop da SCML

“Precisamos de perceber o que é que a longevidade im-

plica, qual o impacto que tem nas nossas vidas, mas pre-

cisamos também de compreender o que é que a longe-

vidade exige às políticas públicas para sabermos o que 

temos que fazer nestes próximos anos” – foi desta forma 

que Edmundo Martinho, Provedor da Santa Casa da Mise-

ricórdia de Lisboa, deu o mote do “Workshop de Políticas 

Públicas na Longevidade”, promovido pela instituição, 

entre 13 e 15 de julho, na Sala de Extrações, em Lisboa, 

e em formato de videoconferência, com transmissão no 

YouTube.

Cerca de duas dezenas de profissionais, especialistas e 

dirigentes, cuja ação se cruza com a matéria, apresenta-

ram ao longo de três dias contributos para o desenho de 

uma estratégia nacional de longevidade. Em representa-

ção da União das Mutualidades Portuguesas, o Presidente 

do Conselho de Administração, Luís Alberto Silva, referiu 

a necessidade de os conceitos de longevidade e de enve-

lhecimento saudável se desenvolverem em paralelo, real-

çando que o caminho se deverá fazer com “criatividade e 

inovação nos modelos de resposta”.

Em seu entender, “impõe-se” que haja coordenação po-

lítica entre os Ministérios da Saúde e da Solidariedade e 

Segurança Social de forma a promover o envelhecimento 

ativo e saudável e retardar o isolamento, dependência e 

a institucionalização.

“Se na saúde se torna necessário apostar efetivamente 

em política orientadas para a prevenção e redução do 

peso das doenças crónicas ao longo da vida, na área da 

solidariedade e segurança social, é imperioso persona-

lizar respostas”, afirmou. 

Perante uma plateia de especialistas nesta área, Luís 

Alberto Silva alertou que os lares têm a tendência a dar 

a todos os idosos o mesmo tratamento e rotinas, de-

fendendo que haverá necessidade de criar mecanismos 

que deem resposta às expectativas de cada um, a co-

meçar pela criação de condições para que a manuten-

ção do idoso em meio natural de vida seja a primeira 

opção.

Aludindo à perceção negativa que a sociedade tem so-

bre os lares, o Dirigente defendeu uma aposta na do-

miciliação do apoio social e clínico e num modelo que 

considere o “o apoio na área clínica, nas idas à farmá-

cia, aos serviços públicos ou à mercearia, na participa-

ção cívica, no estímulo à prática de exercício físico e 

intelectual e no alargamento das suas redes sociais de 

convívio e confraternização”.

Nesse contexto, os lares, os centros de dia, os centros 

de convívio ou o serviço alargado de apoio domiciliário 

“devem constituir um espaço de atividades, de exercí-

cio físico, atividades culturais - desde a etnografia ao 

teatro, passando pela música, pela poesia, pelo conto, 

espaço de formação, de literacia em saúde, finanças 

pessoais, informática, oficinas -, onde os seniores pos-

sam continuar a sentir-se úteis e manter ou ampliar as 

suas redes sociais”.

Luís Alberto Silva deixou ainda outros contributos. Con-

siderou que será importante proporcionar e incentivar a 

participação ativa das pessoas idosas no processo eco-

nómico, trabalho formal e informal e atividades volun-

tárias, atribuindo-lhes uma tarefa social.

Noutro prisma realçou que a transversalidade desta 

agenda para a longevidade, também passa por “tra-

balhar a componente urbanística dos espaços públicos, 

arquitetura da habitação e transportes públicos, que 

tornem as cidades amigas dos idosos. 

Tendo em conta que é a falta de recursos financeiros que 

leva muitos idosos a entregarem-se à institucionalização, 

defendeu a melhoria das prestações sociais para a terceira 

idade, que entronca naquele que é um dos grandes desa-

fios da atualidade que é a sustentabilidade da Segurança 

Social, dada a realidade da nossa pirâmide etária.

“Não serão de excluir novas formas de financiamento, por 

exemplo, pela via das políticas fiscais, mas também o fo-

mento e incentivo à constituição pelos cidadãos de planos 

complementares de reforma de raiz mutualista”, rematou.
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CIDACL termina ano letivo com mensagem 
emotiva aos pais e familiares das crianças

A terminar um ano letivo, sem paralelo na nossa história, 

devido à crise pandémica, a equipa do Centro Infantil Dr. 

António da Costa Leal (CIDACL), gerido pela UMP, dirigiu 

uma mensagem emotiva aos pais e familiares das nossas 

crianças, que não resistimos a partilhar: 

“Os últimos tempos foram tempos desafiantes para todos 

nós: fomos confrontados com uma nova realidade que 

nos exigiu adaptação, criatividade e muita resiliência.

Toda a comunidade educativa do CIDACL mostrou colabo-

ração e capacidade de se ajustar a todas as exigências e 

condicionalismos que vivemos atualmente... 

Passamos a valorizar aspetos cuja importância não reco-

nhecíamos e partimos juntos à descoberta do desconhe-

cido...

- Os elementos da nossa equipa regressaram ao trabalho 

com receio, mas também com muitas saudades de todas 

as suas crianças... Reconheceram o papel essencial que 

teriam nesta readaptação e crescimento harmonioso das 

crianças, assumiram o espírito de equipa e de solidarie-

dade, conheceram novas formas de educar, melhoraram 

dinâmicas e procedimentos de trabalho e aprenderam a 

comunicar, mais do que nunca, através do olhar;

- Vocês, pais e restantes familiares, estiveram fisicamen-

te afastados não apenas do interior das nossas instala-

ções, mas muitas vezes também das pessoas com quem, 

diariamente, partilhavam experiências e vivências que, 

certamente, jamais esquecerão... Adaptaram-se às novas 

regras impostas e, nestes meses tão conturbados e com-

plicados, confiaram-nos o vosso maior tesouro, nunca co-

locando em causa o profissionalismo da equipa do CIDACL 

e apoiando-a sempre, apesar de todas as inseguranças 

sentidas;

- As nossas crianças mais uma vez surpreenderam-nos, 

reagindo com naturalidade a todas as alterações que en-

contraram nas suas dinâmicas educativas, demonstran-

do-nos através da sua simplicidade e inocência que é 

possível atingir os mesmos resultados adotando métodos 

diferentes e contagiando-nos com a sua alegria que todos 

os dias nos move e nos dá ânimo!

Ao longo de todo este ano letivo, construímos relações, 

recordações e memórias que jamais esqueceremos. Esta-

mos convictas de que as nossas crianças desenvolveram 

aprendizagens, amizades e muitas conquistas. 

Naturalmente, nem todos os momentos foram bons, mas 

todos foram importantes no nosso crescimento, e assim 

escrevemos mais uma página do livro da nossa história. 

Em relação às nossas crianças, trabalhamos diariamente 

com empenho, não apenas para adquirirem competên-

cias pedagógicas, mas essencialmente para serem bons 

seres humanos, que prezem valores como o respeito, a 

solidariedade, a partilha e a empatia.

Percorremos juntos este caminho e, por isso, não pode-

ríamos deixar de vos enviar esta mensagem simbólica. 

Agradecemos toda a confiança que depositaram em nós, 

bem como a vossa presença e envolvimento em todos os 

desafios que vos lançamos. Sabemos que foi um ano atí-

pico, mas sabemos também que as dificuldades servem 

muitas vezes para nos unirmos e, atualmente, a família 

CIDACL está maior e mais fortalecida.

Felicitamos particularmente os nossos finalistas e os seus 

papás: colaborar convosco ao longo destes anos nesta 

grande missão que é cuidar e educar foi um grande pri-

vilégio. 

Vocês contribuíram para o nosso desenvolvimento pes-

soal e profissional e as portas do CIDACL estarão sempre 

abertas para vós e para os vossos (também um bocadi-

nho nossos!) meninos. Incutam-lhes sempre que devem 

acreditar e sonhar, pois só assim alcançarão o que mais 

desejam!

Para os restantes pais e encarregados de educação que 

renovaram a inscrição para o próximo ano letivo, recorda-

mos que o ano letivo 2020-2021 inicia, formalmente, no 

dia 01 de setembro. Cá vos aguardaremos, com esperança 

e energias renovadas, para um novo ano letivo cheio de 

novos projetos e desafios”.

“Ao longo de todo 
este ano letivo, 
construímos relações, 
recordações 
e memórias 
que jamais 
esqueceremos”.
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“Adaptar Social +” apoia IPSS a reforçar 
condições de funcionamento das respostas sociais 

Abertas candidaturas para formação 
de empregados e desempregados

O programa “Adaptar Social +” estabelece um sistema de 
incentivos e apoios às respostas sociais no âmbito da pre-
venção e combate à pandemia Covid-19.
O objetivo consiste em apoiar as IPSS ou legalmente equi-
paradas, que detenham cooperação com o Instituto da 
Segurança Social, I.P. (ISS) para o desenvolvimento de 
respostas sociais, bem como entidades privadas que de-
senvolvam atividades de apoio social licenciadas.

No âmbito da prevenção e combate à pandemia por Co-
vid-19, o programa cria um sistema de incentivos destina-
do a mitigar os custos acrescidos para o restabelecimento 
das condições de funcionamento das respostas sociais, 
sendo apoiados, nomeadamente: os custos de aquisição 
de equipamentos de proteção individual para trabalhado-
res e utentes; equipamentos de higienização; contratos 
de desinfeção; os custos com a formação de trabalhado-
res; reorganização dos locais de trabalho e alterações de 
layout(plano/projeto) dos equipamentos das respostas 
sociais (ex. aquisição de serviços de consultoria especia-
lizada para a adaptação das respostas sociais aos novos 
desafios do contexto).

São requisitos para a elegibilidade dos projetos: o inves-
timento de valor em despesa elegível não superior a 10 
mil euros, destinar-se à adaptação das respostas e equi-
pamentos sociais ao contexto da doença Covid-19, garan-
tindo a segurança dos trabalhadores, utentes e outros. As 
medidas devem estar conforme as normas estabelecidas 
e as recomendações das autoridades competentes.
Os projetos são apresentados junto dos centros distritais 
do ISS, onde a entidade tenha a sua sede social, através 

Medida destina-se a mitigar 
os custos acrescidos para o 

restabelecimento das condições 
de funcionamento das respostas 

sociais, sendo apoiados, 
nomeadamente, os custos de 

aquisição de equipamentos de 
proteção individual para 
trabalhadores e utentes; 

equipamentos de higienização; 
contratos de desinfeção; os custos 

com a formação de trabalhadores; 
reorganização dos locais de 

trabalho e alterações de layout 
dos equipamentos das respostas 

sociais.

de formulário próprio e enviado para caixa de correio ele-
trónico criada para o efeito e disponível no site da Segu-
rança Social.

O ISS analisa o pedido e emite decisão no prazo de 10 
dias úteis.

Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não 
reembolsável e a taxa de incentivo a atribuir é de 80 % 
sobre o valor total das despesas elegíveis realizadas e 
apenas é aceite uma candidatura por instituição.

Está aberto, até às 18h00 de 31 de agosto, o concurso, 
dirigido a entidades, para ações de formação modular 
certificadas destinadas a empregados e desempregados.
O montante máximo de financiamento da subvenção não 
reembolsável a atribuir por entidade é de 500.000, sendo 
a comparticipação pública da despesa elegível repartida 
pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela contribuição pú-
blica nacional (15%). Para efeitos de financiamento são 
elegíveis as ações realizadas nas regiões Norte, Centro e 
Alentejo.

São elegíveis, também, ações de formação que abranjam 
ativos empregados de uma mesma organização, desde 
que estes tenham sido maioritariamente encaminhados 
por um Centro Qualifica e sejam, preferencialmente, de-
tentores de habilitação inferior ao ensino secundário e 
integrados num percurso de qualificação com o mínimo 
de três UFCD na mesma área de educação e formação.

De salientar que as ações elegíveis podem ser realizadas 
na modalidade de formação presencial ou, na modalida-
de de formação a distância (e-learning ou b-learning).

Este concurso pretende aumentar a empregabilidade da 
população ativa, designadamente dos desempregados e 
dos empregados, incluindo os que se encontram em risco 
de desemprego, através do aumento da sua adaptabilida-
de por via do desenvolvimento das competências reque-
ridas pelo mercado de trabalho.

É, também, objetivo desta iniciativa responder à necessi-
dade de qualificação dos ativos empregados, em contex-
tos de mudança organizacional e processos de restrutura-
ção, com vista a aumentar as competências e os níveis de 
qualificação dos mesmos, contribuindo para a manuten-
ção do seu nível de emprego.

Estas ações visam, ainda, reforçar a qualificação profissio-
nal dos ativos desempregados, potenciando um regresso 
mais sustentado ao mercado de trabalho, através da par-
ticipação em percursos de formação modular ajustados ao 
seu perfil e necessidades.

Pode consultar o Aviso do POISE de Abertura de Candida-
turas AQUI.
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Entidades da Economia Social podem
aceder ao programa “+CO3SO” 

Governo simplifica licenciamento 
de equipamentos sociais

IHF lança programa de reconhecimento 
de respostas à COVID-19

Publicadas medidas de apoio dirigidas
às pessoas mais vulneráveis e ao setor social

O programa “+CO3SO Emprego”, lançado pelo governo, vai 
mobilizar 240 milhões de euros de fundos europeus dos 
Programas Operacionais Regionais do Norte Centro, Lis-
boa, Alentejo e Algarve, mais de metade dos quais para 
territórios do interior, e criar mais de 3.800 postos de tra-
balho.

Este instrumento visa apoiar o emprego e o empreende-
dorismo, incluindo o empreendedorismo social, através 
do apoio à criação de postos de trabalho em pequenas e 
médias empresas (PME) e entidades da economia social.
O +CO3SO Emprego tem três modalidades de operacio-
nalização: +CO3SO Emprego Interior, +CO3SO Emprego Ur-
bano e +CO3SO Emprego Empreendedorismo Social, cada 
uma delas com duração máxima de 36 meses a partir da 
criação do primeiro posto de trabalho.

Os apoios consistem na comparticipação integral de cus-
tos diretos com os postos de trabalho criados, onde se in-

cluem remunerações e despesas contributivas, bem como 
um apoio adicional de 40% para financiar outros custos 
associados.
O +CO3SO Empreendedorismo Social está destinado a 
apoiar a criação de postos de trabalho em projetos de 
empreendedorismo social a concretizar pelas entidades 
da economia social, como as Associações Mutualistas.

São elegíveis, no âmbito desta modalidade, as operações 
que promovam atividades económico-sociais, livremente 
levadas a cabo pelas entidades que têm por finalidade 
prosseguir o interesse geral da sociedade, quer direta-
mente, quer através da prossecução dos interesses dos 
seus membros, utilizadores e beneficiários, quando so-
cialmente relevantes.
O apoio máximo por cada novo trabalhador, quando cria-
dos até três postos de trabalho, é de cerca de 2.200 eu-
ros por mês, totalizando, ao fim de 36 meses, cerca de 
82.000 euros.

O Conselho de Ministros aprovou um decreto-Lei que es-
tabelece medidas de apoio social no âmbito do Programa 
de Estabilização Económica e Social, que incluem a simpli-
ficação do licenciamento de equipamentos sociais.

Esta simplificação concretiza-se através da substituição 
da licença de funcionamento dos estabelecimentos de 
apoio social por mera comunicação prévia, medida que 
virá desbloquear a entrada em funcionamento de respos-
tas sociais que estava pendente daquela licença.

No final do Conselho de Ministros, a Ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, 

ressalvou que esta medida não exclui o cumprimento dos 
requisitos necessários ao funcionamento. O objetivo – es-
pecificou – é facilitar um aumento da capacidade de res-
posta dos equipamentos sociais no atual momento e, com 
carater excecional até ao final de 2020.
Uma outra medida passa pela criação de uma linha de 
financiamento especificamente destinada ao setor social 
relativamente à qual fica autorizado o Instituto de Gestão 
Financeira de Segurança Social a subscrever esta linha no 
montante de 165 milhões de euros para apoio à tesoura-
ria das instituições do setor social no momento em que 
têm que ter uma maior capacidade de resposta às pes-
soas mais vulneráveis.

A Federação Internacional dos Hospitais (IHF) lançou o 
“IHF COVID-19 Response Recognition Programme” que se 
propõe reconhecer ações e respostas de prestadores de 
cuidados de saúde em todo o mundo que foram “para 
além do exigível”.

Com o objetivo de apoiar a melhoria do desempenho hos-
pitalar, este reconhecimento distinguirá os prestadores 
de cuidados de saúde que de forma proativa, implemen-
taram respostas ou ações organizacionais inovadoras e 
notáveis para enfrentar a pandemia da COVID-19 na sua 
região ou país. A Associação Portuguesa para o Desen-

volvimento Hospitalar (APDH), membro da IHF, que está 
a divulgar a iniciativa, refere que os recetores deste reco-
nhecimento irão receber um certificado “Beyond the Call 
of Duty for COVID-19”: Programa de Reconhecimento de 
Resposta à COVID-19 da IHF”, bem como extensa divulga-
ção nas redes sociais da IHF.
Será também lançada uma publicação especial com a se-
leção das ações escolhidas, com possibilidade de os au-
tores as apresentarem num Webinar ou Podcast da IHF.
Poderá obter mais informações aqui e na página do IHF.
O prazo para candidaturas termina no próximo dia 1 de 
setembro de 2020.

Foi publicado em Diário da República o Decreto-Lei que 
estabelece medidas de apoio social no âmbito do Progra-
ma de Estabilização Económica e Social e medidas exce-
cionais de reforço do setor social com vista à proteção das 
pessoas mais vulneráveis.

Neste instrumento legal, sobressaem medidas como a 
prestação complementar de abono de família para crian-
ças e jovens em setembro, a prorrogação automática do 
subsídio social de desemprego até ao final de 2020 e 

apoios extraordinários no âmbito da ação social no en-
sino superior.
O anunciado “Simplex SOS” é concretizado pela medida 
que substitui a licença de funcionamento dos estabele-
cimentos de apoio social por mera comunicação prévia, 
acompanhada de termo de responsabilidade.
O decreto-lei simplifica o processo de verificação de inca-
pacidade no estatuto dos cuidadores informais e estabe-
lece os termos de uma linha de financiamento à econo-
mia social.

O apoio máximo por cada novo trabalhador, quando criados até três 
postos de trabalho, é de cerca de 2.200 euros por mês, totalizando, 
ao fim de 36 meses, cerca de 82.000 euros.
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Mutualista Covilhanense cria programa 
de emergência social SOS Covid-19
A Mutualista Covilhanense vai implementar, a partir de 
setembro, um programa de emergência social destinado 
a ajudar as pessoas e famílias do concelho da Covilhã a 
quem a crise pandémica retirou rendimentos essenciais, 
designado de “SOS Covid-19”, combatendo assim os seus 
impactos económicos e sociais. Uma das medidas dá pelo 
nome de “SOS Apadrinhamento” e consiste na criação de 
uma bolsa de empresas e de particulares disponíveis para 
“apadrinhar” agregados familiares durante 3 ou 6 me-
ses, renováveis se necessário, auxiliando no pagamento 
de despesas como contas de água, luz, mensalidades de 
creche e ATL, material escolar para o regresso às aulas ou 
consultas no dentista.

A executar até ao final de 2021, o programa de emer-
gência social SOS Covid-19 foi apresentado em 16 de ju-
lho aos associados em Assembleia Geral. Atuará em três 
áreas: psicossocial, emprego e saúde. É no domínio do 
apoio psicossocial que se insere o “SOS Apadrinhamento”, 
que terá três modalidades – “SOS Família”, “SOS Regresso 
às Aulas” e “SOS Saúde”. No “SOS Família”, e para além 
de ajudarem através do pagamento de contas mensais à 
sua escola (água, luz, gás, internet, etc), os “padrinhos” 
ou “madrinhas” podem ainda optar por pagar alimenta-
ção, definindo com que valor fixo mensal querem ajudar, 
sendo que “depois é o próprio agregado familiar que efe-
tua as compras, possibilitando assim que adquiram o que 
realmente necessitam”, adianta Nelson Silva, Presidente 
da Direção da Mutualista Covilhanense.

No caso do “SOS Regresso às Aulas”, a concretizar logo 
no início de setembro, a ajuda será ao nível do material 
escolar, vestuário e calçado desportivo para a disciplina 
de Educação Física, mensalidades de creches e ATL, en-
tre outros bens materiais que possam a ser considerados 
importantes, como é o caso de computadores ou tablets, 
caso se mantenham as aulas não presenciais. 

No campo da saúde está não só o pagamento de consul-
tas e tratamentos de medicina dentária, como também 
de medicação, sobretudo de doentes crónicos, e de pro-
dutos de ótica, com destaque para os óculos graduados, 
entre outros.
Paralelamente, através de uma parceria com o Instituto 
de Emprego e Profissional, este programa de emergên-
cia social desenvolverá uma medida que a Mutualista 
designou de “Banco Emprego +”, a pensar sobretudo em 
quem ficou desempregado ou quer mudar de atividade 
profissional devido ao impacto da pandemia no setor em 
que trabalha, para a capacitação da população na área 
laboral, promovendo competências que potenciem uma 
atitude pró-ativa face ao emprego.

Outra das iniciativas previstas neste novo Programa de 
Emergência Social é o Gabinete Itinerante de Prevenção 
e Combate à Covid-19, para percorrer as zonas rurais do 
concelho, incluído também noutro projeto que acaba de 
ser premiado pela Caixa Geral de Depósitos através dos 
prémios “Caixa Social 2021”.

Caixa Social 2021 premeia projeto 
que minimiza impactos da Covid-19
A Mutualista Covilhanense acaba de vencer mais um 
prémio, com um novo projeto destinado a combater e 
minimizar os impactos da Covid-19: o Caixa Social 2021, 
promovido pela Caixa Geral de Depósitos. Criar um Ga-
binete Itinerante de Prevenção e Combate à doença, 
realizar testes ao novo coronavírus e instalar e testar 
nos domicílios de seniores uma tecnologia capaz de 
monitorizar à distância parâmetros de saúde, como a 
temperatura ou a frequência cardíaca, e o próprio am-
biente domiciliário (temperatura, gás, etc) são algumas 
das ações previstas.
O projeto chama-se “Cuidados de Proximidade – Saúde 
+” e foi contemplado com uma verba de 18 mil euros 
pelos Prémios Caixa Social 2021, anunciou a Caixa geral 
de Depósitos nas suas plataformas online. “Este é um 
projeto focado sobretudo na área da prevenção e que 
abrangerá as zonas rurais do concelho da Covilhã”, ex-

plica Nelson Silva, Presidente da Direção da Associação, 
ao adiantar que, no caso do Gabinete Itinerante, “será 
acoplado ao serviço da Unidade Móvel de Saúde e de 
Apoio Psicológico e Social”. Este gabinete fará aconse-
lhamento e terá ainda como funções a transmissão de 
informações relevantes à população.

Antecipada com o objetivo de apoiar as entidades do 
setor social no combate, controlo, prevenção e resposta 
aos efeitos da pandemia, esta edição do Caixa Social 
2021 recebeu 416 candidaturas e contemplou 34 proje-
tos, distribuindo meio milhão de euros. As candidaturas 
foram apreciadas por um júri independente, constituí-
do por Maria José Ritta, Filipe Santos, Eduardo Graça, 
Viriato Soromenho Marques e Pedro Pita Rodrigues e 
presidido por Emílio Rui Vilar, Presidente do Conselho de 
Administração da Caixa Geral de Depósitos.
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Número de famílias que procuram 
cantina social aumenta com a pandemia
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A Mutualidade de Santa Maria 
dinamiza Centro Qualifica
A Mutualidade de Santa Maria dinamiza, 
a partir deste mês de junho, um Cen-
tro Qualifica, com sede nas suas insta-
lações, em Esmoriz, na Avenida 29 de 
março, em resultado de uma candidatu-
ra aprovada pela Agência Nacional para 
a Qualificação e o Ensino Profissional e 
pelo POCH (Programa Operacional Capi-
tal Humano).

Com vasta experiência na área da for-
mação profissional e da capacitação 
para a inclusão, A Mutualidade de Santa 
Maria acrescenta agora ao seu portefó-
lio de atividades um Centro Qualifica – o 
primeiro a funcionar numa Associação 
Mutualista.
O âmbito territorial deste Centro Qua-
lifica abrange os concelhos de Ovar e 
Murtosa, e as suas atividades serão de-

senvolvidas em regime de itinerância, 
nas oito freguesias do concelho de Ovar 
e nas quatro freguesias do concelho de 
Murtosa, em horário laboral (das 9H00 
às 13H00 e das 14H00 às 18H00), pós-la-
boral (das 19H00 às 23H00) e ao sábado, 
das 9H00 às 13H00).

Este Centro Qualifica desenvolve proces-
sos de RVCC Escolar (Nível Básico - 4.º, 
6.º e 9.º; e Nível Secundário - 12.º Ano); 
RVCC Profissional - nas Áreas de Serviço 
de Apoio a Crianças e Jovens; Trabalho 
Social e Orientação; Indústrias do Têxtil, 
Vestuário, Calçado e Couros; Segurança e 
Higiene no Trabalho; Hotelaria e Restau-
ração; Secretariado e Trabalho Adminis-
trativo; Comércio, Gestão e Administra-
ção; e Enquadramento na Organização/
Empresa.

O número de famílias apoiadas pela cantina social da As-
sociação de Socorros Mútuos Setubalense aumentou cerca 
de 33 por cento, relativamente ao período anterior à pan-
demia Covid-19.

Em declarações ao jornal Semmais, Fernando Paulino, 
Presidente da Direção da ASM Setubalense, revelou que a 
Associação está a prestar apoio a 60 famílias quando an-
tes da pandemia eram 40. “Houve também muita gente 
a pedir roupa e calçado na nossa loja social e o nosso ser-
viço de clínica médica, com todas as especialidades, tem 
sido uma resposta essencial quando o Serviço Nacional de 
Saúde está a braços com uma pandemia”, referiu.

Para fazer face a novas situações de carência alimentar, 
a ASM Setubalense está inserida numa Rede Solidária de 
Cantinas Sociais, com um Programa de Emergência Ali-
mentar que garante a todos os beneficiários o respeito 
pela sua privacidade. Através da colaboração com o Ins-
tituto de Segurança Social, o serviço destina-se a idosos 

com baixos rendimentos, famílias expostas ao fenómeno 
do desemprego ou com filhos a cargo, pessoas com defi-
ciência ou com dificuldade em ingressar no mercado de 
trabalho, famílias em situação de desemprego múltiplo e 
com despesas fixas, famílias com baixos salários ou com 
doenças crónicas e encargos habitacionais fixos, famílias 
monoparentais e pessoas em situação de emergência 
temporária.

A ASM Setubalense que celebrou recentemente o seu 
132.º Aniversário, pretende reativar a valência funerária, 
que foi o pretexto da sua fundação e criar uma resposta 
no âmbito da demência, uma necessidade identificada no 
município setubalense. “Há uma falha imensa nessa área 
e são muito poucas as respostas sociais para doentes com 
Alzheimer ou demência em geral. É um projeto que que-
ríamos, no futuro, levar a cabo, criando uma valência de 
raiz, num espaço próprio e com uma resposta concreta 
que hoje não existe e que , está provado, faz falta e tem 
procura”, referiu Fernando Paulino ao periódico Semmais.

A Feira do Livro do Porto, que se 

realiza de 28 de agosto a 13 de 

setembro, nos jardins do Palácio 

de Cristal, voltará a contar com a 

participação da Liga das Associa-

ções Mutualistas do Porto, que 

assegurará o posto de primeiros 

socorros de apoio ao evento.

A Liga está presente pelo tercei-

ro ano consecutivo neste certa-

me.

A Previdência Portuguesa, de 

Coimbra, procedeu à entrega 

de garrafas de vidro a todos os 

colaboradores, sensibilizando-os 

para o uso de garrafas de vidro.

A medida insere-se no projeto 

de sustentabilidade ambiental 

da instituição que se propõe di-

minuir a sua “pegada ecológica” 

e contribuir para um planeta 

mais sustentável.

Liga do Porto
regressa 
à Feira do Livro

A Previdência 
Portuguesa
diminui pegada
ecológica
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AMUT – Gondomar cria centro 
de recursos de ajudas técnicas

Presidente da Câmara de Bragança
visita obras da casa abrigo da ASMAB

A AMUT-Gondomar lançou em julho, mês em que cele-
brou o seu XX Aniversário, o seu centro de recursos de 
ajudas técnicas.
O projeto AMUT’Ajuda é uma resposta solidária na área 
das ajudas técnicas, destinada a apoiar aqueles que se 
encontrem em situação de incapacidade física temporária 
ou permanente.
Este novo serviço social da AMUT resulta da necessidade 
de dar resposta aos seus associados que solicitam apoio 

no acesso a cadeiras de rodas, camas articuladas e outros 
materiais que auxiliem na mobilidade. O objetivo é con-
tribuir para a melhoria da autonomia dos utentes e dos 
cuidados prestados pelos seus cuidadores.

O Centro de Recursos AMUT’Ajuda aceita doações de parti-
culares ou instituições, de produtos de apoio, como cana-
dianas, cadeiras de rodas, camas articuladas, cadeiras de 
banho e sanitárias, ou outras.

A ASMAB (Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de 
Bragança) convidou o Presidente da Câmara Municipal de 
Bragança, Hernâni Dias, a visitar as obras de construção 
da casa abrigo para vítimas de violência doméstica.
Autarca e Dirigentes da associação mutualista puderam 
constatar a evolução deste equipamento, que represen-

ta um investimento na ordem do milhão de euros e que 
vem reforçar a capacidade de resposta no acolhimento de 
longa duração.
A ASMAB é a única associação mutualista do país que di-
namiza um núcleo de atendimento a vítimas de violências 
doméstica.

Foto: ASMAB Bragança

Foto: ASMAB BragançaFoto: ASMAB Bragança
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NOVIDADES LEGISLATIVAS

Lei n.º 27-A/2020 - Diário da República n.º 143/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-07-24

Procede à segunda alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março (Orçamento do Estado para 2020), e à alteração 

de diversos diplomas.

Lei n.º 21/2020 - Diário da República n.º 127/2020, Série I de 2020-07-02 

Assegura formação obrigatória aos magistrados sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança, procedendo 

à quarta alteração à Lei n.º 2/2008, de 14 de janeiro, que regula o ingresso nas magistraturas, a formação de 

magistrados e a natureza, estrutura e funcionamento do Centro de Estudos Judiciário.

Lei n.º 20/2020 - Diário da República n.º 126/2020, Série I de 2020-07-01  

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que estabelece as medidas excecio-

nais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 48/2020 - Diário da República n.º 149/2020, Série I de 2020-08-03

Determina a definição dos procedimentos a adotar no que se refere à submissão do ficheiro SAF-T (PT) relativo 

à contabilidade.

Decreto-Lei n.º 39-A/2020 - Diário da República n.º 137/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-07-16 

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

Decreto-Lei n.º 37/2020 - Diário da República n.º 136/2020, Série I de 2020-07-15

Estabelece medidas de apoio social no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social.

Decreto-Lei n.º 37-A/2020 - Diário da República n.º 136/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-07-15

Altera o regime sancionatório aplicável ao incumprimento dos deveres estabelecidos por declaração da situ-

ação de alerta, contingência ou calamidade.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020 - Diário da República n.º 148/2020, 1º Suplemento, Série I 

de 2020-07-31

Declara a situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 - Diário da República n.º 139/2020, 2º Suplemento, Série I 

de 2020-07-20

Estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da pan-

demia da doença COVID-19.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020 - Diário da República n.º 135/2020, 2º Suplemento, Série I 

de 2020-07-14

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

Resolução do Conselho de Ministros n.º 45- B/2020 - Diário da República n.º 119/2020, 1º Suplemento, Série I 

de 2020-06-22

Define regras especiais para a Área Metropolitana de Lisboa no âmbito da situação de calamidade declarada 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29 de maio, na sua redação atual.

Portaria n.º 178/2020 - Diário da República n.º 145/2020, Série I de 2020-07-28

Estabelece um sistema de incentivos à adaptação da atividade das respostas sociais ao contexto da doença 

COVID-19, designado Programa Adaptar Social +.

Portaria n.º 170-A/2020 - Diário da República n.º 134/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-07 13

Regulamenta o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 

27-B/2020, de 19 de junho.

Portaria n.º 163/2020 - Diário da República n.º 126/2020, Série I de 2020-07-01

Procede à sétima alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em 

anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março.

Portaria n.º 162/2020 - Diário da República n.º 125/2020, Série I de 2020-06-30

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março, que criou a medida de Apoio ao Reforço 

de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde.

A Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março, com as alterações produzidas pela presente portaria,  tem o propósito de assegurar a capaci-

dade de resposta das instituições públicas e do setor solidário com atividade na área social e da saúde, durante a pandemia da doença 

COVID-19, criando para o efeito um regime extraordinário de majoração das bolsas mensais dos «Contrato emprego-inserção» (CEI) e 

«Contrato emprego-inserção+» (CEI+) em projetos realizados nestas instituições, prorrogado agora até 31 de Dezembro de 2020.

Com esta medida, foi dada uma resposta ágil e necessária às entidades públicas ou pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, 

nomeadamente a serviços de saúde, hospitais, estruturas residenciais ou serviços de apoio domiciliário para pessoas idosas e pessoas 

com deficiência ou incapacidade, que desenvolvem atividade na área social e da saúde, e que tinham necessidades de reforço de pessoas 

no curto prazo.

Assim, as entidades do setor social e solidário que se encontravam em situação de manifesta sobrecarga passaram a poder integrar pes-

soas para desenvolvimento de trabalho socialmente útil, em projetos com duração de um mês, prorrogados mensalmente até um período 

máximo que se fixou em três meses, em linha com o prazo de vigência inicialmente estabelecido para esta medida.

Deste modo, a presente portaria n.º 162/2020 de 30 de junho prorroga a vigência da medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equi-

pamentos Sociais e de Saúde até 31 de dezembro de 2020.

Também introduz um mecanismo de «prémio emprego» para estimular a integração dos participantes nas entidades promotoras através 

de contratação sem termo. A portaria vigora até 31 de dezembro de 2020.

Portaria n.º 160/2020 - Diário da República n.º 123/2020, Série I de 2020-06-26 

Alarga o prazo de vigência da medida excecional relativa às comparticipações financeiras da segurança social, 

aprovado através da Portaria n.º 85-A/2020, de 3 de abril.

Despacho n.º 7619/2020 - Diário da República n.º 149/2020, Série II de 2020-08-03

Define as regras para o reforço da comparticipação financeira do programa de apoio financeiro complementar 

à execução do Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas (POAPMC) no que se refere à 2.ª 

fase, com o objetivo de fazer face ao aumento do número de destinatários do POAPMC, decorrente dos efeitos 

da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2

Despacho n.º 7216/2020 - Diário da República n.º 137/2020, Série II de 2020-07-16

Autoriza a celebração dos protocolos de colaboração com municípios e freguesias e as respetivas compartici-

pações financeiras no âmbito do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas.

https://dre.pt/application/file/a/138762603
https://dre.pt/application/file/a/130891365
https://dre.pt/application/file/a/136909674
https://dre.pt/application/file/a/386690
https://dre.pt/application/file/a/136909650
https://dre.pt/application/file/a/136909674
https://dre.pt/application/file/a/131390247
https://dre.pt/application/file/a/139350622
https://dre.pt/application/file/a/138219577
https://dre.pt/application/file/a/137838403
https://dre.pt/application/file/a/138076208
https://dre.pt/application/file/a/139211044
https://dre.pt/application/file/a/139211044
https://dre.pt/application/file/a/138464802
https://dre.pt/application/file/a/138464802
https://dre.pt/application/file/a/137955129
https://dre.pt/application/file/a/137955129
https://dre.pt/application/file/a/136368101
https://dre.pt/application/file/a/136368101
https://dre.pt/application/file/a/134889478
https://dre.pt/application/file/a/138960751
https://dre.pt/application/file/a/137808868
https://dre.pt/application/file/a/136260642
https://dre.pt/application/file/a/136260642
https://dre.pt/application/file/a/136909654
https://dre.pt/application/file/a/66888560
https://dre.pt/application/file/a/136675426
https://dre.pt/application/file/a/130956300
https://dre.pt/application/file/a/136675386
https://dre.pt/application/file/a/131068264
https://dre.pt/application/file/a/139239766
https://dre.pt/application/file/a/137955164
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Despacho n.º 6573-A/2020 23 de junho de 2020

Identifica equipamentos escolares para intervenções de remoção e substituição do amianto.

Despacho n.º 6657/2020 de 25 de junho de 2020 - Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho

No despacho, a diretora-geral do Emprego e das Relações do Trabalho, Dra. Sandra Ribeiro, considera a ‘ne-

cessidade’ de concretizar o previsto no acordo tripartido subscrito pelo Governo e pela maioria dos parceiros 

sociais para “Combater a precariedade e reduzir a segmentação laboral e promover um maior dinamismo da 

negociação coletiva”, assinado em junho de 2018, que prevê a criação de uma unidade de apoio à conciliação 

e mediação das relações laborais.

A nova divisão, (Divisão de Promoção do Dialogo Social), cuja criação tem efeitos retroativos a 01 de março, 

tem como atribuições propor medidas de política que promovam o diálogo social, disponibilizar apoio em ne-

gociações bilaterais e tripartidas de diálogo social ou elaborar e promover a divulgação de relatórios de car-

acterização e conteúdos da contratação coletiva e divulgar informação técnico-científica e análise comparada, 

relevante sobre diálogo social.

Resolução da Assembleia da República n.º 52/2020 - Diário da República n.º 146/2020, Série I de 2020-07-29

Recomenda ao Governo a adoção de medidas extraordinárias de combate à pobreza infantil, agravada pelo 

surto epidémico COVID-19.

Resolução da Assembleia da República n.º 51/2020 - Diário da República n.º 146/2020, Série I de 2020-07-29

Plano de emergência social e económico para o Algarve.

Resolução da Assembleia da República n.º 40-A/2020 - Diário da República n.º 135/2020, 1º Suplemento, Série 

I de 2020-07-14 

Eleição do Presidente do Conselho Económico e Social.

Resolução da Assembleia da República n.º 34/2020 - Diário da República n.º 128/2020, Série I de 2020-07-03

Recomenda ao Governo que crie um grupo de recrutamento na área da intervenção precoce na infância.

Resolução da Assembleia da República n.º 34/2020 - Diário da República n.º 128/2020, Série I de 2020-07-03

Recomenda ao Governo que promova a igualdade e valorize os salários dos trabalhadores das instituições par-

ticulares de solidariedade social (equiparação das tabelas salariais das entidades do terceiro setor às tabelas 

salariais da Administração Pública).

Aniversários
1 agosto Associação Mutualista de Arcozelo 122.º aniversário

7 agosto Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre do Concelho de Valongo 122.º aniversário

9 agosto União das Mutualidades Portuguesas 40.º aniversário

15 agosto “A Familiar” Associação de Socorros Mútuos da Póvoa de Varzim 107.º aniversário

17 agosto Montepio Comercial e Industrial Associação de Socorros Mútuos 121.º aniversário

https://dre.pt/application/conteudo/136365168
https://dre.pt/application/conteudo/136599978
https://dre.pt/application/file/a/138852860
https://dre.pt/application/file/a/138852859
https://dre.pt/application/file/a/137619560
https://dre.pt/application/file/a/137619560
https://dre.pt/application/file/a/137128889
https://dre.pt/application/file/a/136675382
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Foi há um ano...
agosto de 2019

UMP assume vice-presidência do Comité Intercontinental 
da União Mundial das Mutualidades em Genebra.

Compromisso de Cooperação para 
o Setor Social aumenta comparticipação 

às respostas sociais em 3,5 por cento.

Nova sede da UMP e internacionalização 
dominam encontro com 
Vieira da Silva  na Suíça.

Dois membros do Governo e a cúpula da União Mundial das Mutualidades 
nas comemorações do Dia Nacional do Mutualismo em Gaia.

O boletim digital Info é cofinanciado por:


