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UMP
Área social figura
entre as prioridades
do Portugal 2030
país 2020-2030
O plano de recuperação 
económica 2030 desenhado 
por António da Costa e Silva, 
que servirá de base à estratégia 
portuguesa para a utilização 
dos fundos europeus, dá relevo 
ao “Estado Social” e envolve as 
entidades da economia social, 
por exemplo, nas novas respostas 
para os idosos, à transição digital 
e à habitação.

1 084 363 associados inscritos 
em mutualidades no ano de 2018

O número consta do Inquérito ao Setor da Economia Social, desenvolvido pelo Instituto Nacional de 
Estatística em colaboração com a CASES. Os dados agora divulgados referem que 96,3 por cento 
dos associados das mutualidades tinham as quotas em dia e revelam que apenas 14,8 por cento dos 
trabalhadores no setor (a percentagem mais baixa no universo das entidades da economia social) 
auferem o salário mínimo nacional.  p4/6

Encontro Nacional 
de Dirigentes 
Mutualistas
em formato on-line
A exemplo do que aconteceu com 
o Dia Nacional do Mutualismo, a UMP vai 
promover o IX Encontro Nacional de Dirigentes  
Mutualistas em formato de videoconferência.
O evento, que está agendado para 23 de 
outubro, 9h30, será subordinado ao tema “As 
Mutualidades no Século XXI – Acrescentar 
Valor pela Inovação”. p8

UMP
UMP edita
Publicação com CCT 
das Mutualidades

p11

Mutualidades
ASMS Mamede Infesta
acolhe centro 
de estudos
Grupo de Trabalho
analisa “quotizações”

p17

Mutualidades
Benaventense cria
serviço de compras
e entrega ao domicílio

p17
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A segunda vaga 
da pandemia desafia-nos!

Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho de Administração da UMP

EDITORIAL

A segunda vaga da pandemia Covid-19 está a mar-
car o regresso à atividade pós-férias, impelindo-
-nos, a todos, a adotar uma postura defensiva e a 
cumprir as recomendações das autoridades com-
petentes.

Nas respostas sociais e na saúde e nas demais 
atividades prosseguidas pelo Movimento Mutua-
lista, devemos ser exemplares no cumprimento 
dessas orientações e sermos exigentes connosco 
próprios para que continuemos a ser um referen-
cial no setor social na forma como lidamos com a 
pandemia.

Em devido tempo, preparámos e apresentamos a 
nossa candidatura e das nossos filiadas ao “Adap-
tar Social +”, programa criado pelo governo para 
financiar a adoção das medidas de prevenção da 
Covid-19 (EPI, adaptação de instalações e forma-
ção de profissionais) nas nossas instituições com 

respostas sociais protocoladas com a Seguran-
ça Social.
Continuaremos a acompanhar ao minuto a evo-
lução da pandemia, a forma como as mutualida-
des estão a responder a este enorme desafio e a 
fazer chegar ao governo as suas preocupações 
e dificuldades, através das reuniões semanais 
da Comissão Permanente do Setor Social e So-
lidário, presidida pela Senhora Ministra do Tra-
balho, Solidariedade e Segurança Social e em 
que participamos ativamente, com os represen-
tantes das demais entidades com assento nes-
sa estrutura.

Confiamos no profissionalismo, na entrega, na 
eficiência e na abnegação dos nossos profissio-
nais de saúde, dos lares e das demais respos-
tas sociais ou outras para superar este enorme 
desafio com que todos estamos confrontados. 
Força! 

08ATIVIDADES UMP
Encontro Nacional de Dirigentes 
Mutualistas a 23 de outubro 
em formato de videoconferência
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EM FOCO

Fonte: INE, Inquérito ao Setor da Economia Social

Percentagem de entidades da Economia Social que utilizou as redes sociais (2018)

Inquérito ao Setor da Economia Social, desenvolvido pelo INE, refere que 96,3 
por cento dos associados das mutualidades tinham as quotas em dia.
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As Associações Mutualistas tinham 1 084 363 associados 

inscritos em 2018, revela o Inquérito ao Setor da Economia 

Social 2018, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Esta-

tística, em colaboração com a CASES, que recentemente 

apresentou uma segunda vaga de dados que ajudam a 

caracterizar as diferentes “famílias” da economia social.

Apenas as associações com fins altruísticas tinham, no 

ano em referência, mais associados inscritos, cerca de 

18,3 milhões.

Do universo mutualista de mais de um milhão de asso-

ciados, 96,3 por cento tinham quotas pagas em 2018, a 

melhor performance entre as cinco “famílias” da econo-

mia social, seguido pelas misericórdias com 61 por cento.

Segundo o mesmo inquérito, em 2018, 30,8 por cento das 

Associações mutualistas não desenvolveram trabalho em 

rede ou em parceria e dessas quase 50 por cento esta-

beleceram parceria com outras associações mutualistas. 

Neste indicador, as Misericórdias (14,6 por cento) e as 

Fundações (29,3 por cento) apresentavam melhor desem-

penho.

Na análise às agregações de idade das entidades da eco-

nomia social, o inquérito conclui que 47,9 por cento das 

entidades eram seniores (tinham 20 ou mais anos de 

idade). Neste domínio, este estrato era dominante, com 

93,6 por cento das Misericórdias e 86,8 por cento das as-

sociações mutualistas a contarem com 20 ou mais anos 

de idade.

No tocante à direção de topo destas entidades, 93 por 

cento dos membros da direção de todo das associações 

mutualistas exerciam funções executivas e 92,2 por cento 

foram eleitos pelos órgãos sociais, sendo que em 81,1 por 

cento das mutualidades tinham limites temporais ou de 

número de mandatos aplicáveis ao exercício do cargo de 

dirigente de topo.

O ISES avalia também o grau de autonomia do dirigente 

de topo, relativamente à compreensão e utilização de tec-

nologias de informação, e, neste particular, 5,6 por cento 

dos dirigentes de topo das mutualidades consideram-se 

“nada autónomos”, 6,7 por cento “pouco autónomo, 35,6 

1 084 363 associados inscritos 
em mutualidades no ano de 2018

por cento “moderadamente autónomo” e 23,3 por cento 

“muito autónomo”, enquanto 28,9 por cento se conside-

rava “totalmente autónomos”.

A característica que melhor descrevia o dirigente de topo 

seria “assumir as responsabilidades”, em 74,4 por cento 

dos casos. Já 40 por cento consideravam que a afirmação 

que melhor descrevia o estilo de liderança na entidade 

era “o dirigente de topo apresentava o problema, recolhia 

sugestões e tomava as decisões”.

No que respeita à caracterização das pessoas ao serviço 

no setor social, 81 por cento tinham vínculos laborais es-

táveis com contratos de trabalho sem termo, uma média 

superada apenas pelas associações mutualistas, com 83,8 

por cento, dos quais 87,2 por cento tinham horário de tra-

balho fixo.

Quanto a remunerações, 32,4 por cento das pessoas ao 

serviço das entidades da economia social auferiam o sa-

lário mínimo. Nas associações mutualistas, apenas 14,8 

por cento dos trabalhadores (a percentagem mais baixa 

no universo daquelas entidades).

A publicação agora divulgada resulta de um desenvolvi-

mento dos resultados do inquérito ao Setor da Economia 

Social permitindo, para além da análise das práticas de 

gestão, divulgar outro tipo de informação que possibilita 

uma caracterização mais detalhada do setor.

Este inquérito, desenvolvido com a colaboração da CASES, 

permite, com estes dados, caracterizar as entidades da 

economia social em termos das atividades desenvolvidas, 

composição interna, relações com entidades do setor pú-

blico e privado, indicadores de medição do impacto social 

destas entidades e modalidades de financiamento.

Ver publicação completa do ISES 2018.

Quase 40 por cento das mutualidades
não utilizavam redes sociais em 2018
As redes sociais são uma ferramenta importante de co-

municação nos nossos dias e, no caso das entidades da 

economia social, também não foge à regra. O ISES conclui 

que quase dois terços destas entidades utilizavam redes 

sociais como o Facebook, Linkedin, Twitter, entre outras, 

variando esta percentagem entre 45,3 por cento nas Coo-

perativas e 76,4 por cento nas Misericórdias. 

A este nível, 60,4 por cento das associações mutualistas 

recorriam a essas ferramentas de comunicação.

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=450307417&PUBLICACOESmodo=2
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Fonte: INE, Inquérito ao Setor da Economia Social

5 Principais meios de financiamento das entidades 
da economia social, por família e total (2018)

EM FOCO
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50% do financiamento das associações 
mutualistas advém das quotas pagas pelos 
associados
O ISES caracteriza os meios de financiamento das enti-

dades da economia social. Em 2018, as transferências ou 

subsídios representavam 28 por cento do total, seguidas 

pelas prestações de serviços (22 por cento) e pelos em-

préstimos (19,2 por cento), mas a distribuição dos meios 

variou significativamente nas diferentes famílias da eco-

nomia social.

No caso das Associações mutualistas, as quotas pagas pe-

los associados representavam 50 por cento do total dos 

seus meios de financiamento.

O Inquérito destaca ainda que 5,5 por cento das entida-

des referiram ter obtido financiamento de fontes como os 

fundos comunitários ou outros semelhantes, tendo varia-

do entre 5,2 por cento nas associações com fins altruístas 

e os 25,5 por cento nas misericórdias, com as associações 

mutualistas a situarem-se nos 9,9 por cento.

Os quadros que retiramos da publicação do INE permitem 

perceber como se financiam as diferentes famílias da eco-

nomia social.
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Fonte: República Portuguesa (Twitter)
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Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas 
a 23 de outubro em formato de videoconferência

Visão Estratégica para o país 
com 109 contributos na área social

A segunda vaga da Covid-19 não deverá impedir a reali-

zação do 9.º Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas, 

agendado para 23 de outubro. Atendendo à evolução da 

crise pandémica, a UMP decidiu, por precaução, realizar 

o evento em formato de videoconferência, a exemplo do 

que já sucedera em julho com a comemoração do Dia 

Nacional do Mutualismo.

“As Mutualidades do Século XXI – Acrescentar Valor pela 

Inovação” é o tema central desta edição que procurará 

fazer um retrato do setor das Mutualidades na atualidade, 

partindo dos dados que resultaram do Inquérito ao Setor 

da Economia Social e da Conta Satélite da Economia So-

cial, desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Estatística 

em colaboração com a CASES.

O Presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação 

Social, Filipe Almeida, marcará presença neste evento, 

como orador, para abordar “O Potencial da Inovação So-

cial no Movimento Mutualista”.

O programa do Encontro contemplará ainda um perío-

do destinado à apresentação e esclarecimentos sobre o 

primeiro Contrato Coletivo de Trabalho das Mutualidades 

celebrado entre a UMP, a FNE e outros sindicatos afetos 

à UGT.

Para o Presidente do Conselho de Administração da UMP, 

Luís Alberto Silva, é de “especial interesse” conhecer os 

números que ajudam a caracterizar a realidade das mu-

tualidades, nas suas múltiplas dimensões e realçar o pa-

pel da inovação social no desenvolvimento e moderniza-

ção do Movimento Mutualista. Por outro lado, considera 

que é importante aprofundar a informação e esclarecer as 

associações mutualistas sobre o Contrato Coletivo de Tra-

balho das Mutualidades, celebrado em março pela UMP, 

FNE e outros sindicatos afetos à UGT, nesta fase de imple-

mentação da convenção no terreno.

Para inscrições e mais informações sobre o evento, con-

sultar o site do evento.

Edição de 2019 do Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas foi em formato presencial

O Presidente do Conselho de Administração da União das 

Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, marcou 

presença na sessão de balanço da consulta pública da Vi-

são Estratégica para o Plano de Recuperação Económica 

de Portugal 2020-2030, que contou com a intervenção 

do Primeiro-Ministro, António Costa, e que se realizou na 

Fundação Calouste Gulbenkian.

A consulta pública do documento gizado por António Cos-

ta e Silva, que propõe as prioridades para a saída da crise 

e que será financiado fundamentalmente por fundos eu-

ropeus, recebeu 1.153 contributos durante o mês de agos-

to, alguns dos quais foram integrados na proposta final.

E se a Visão Estratégica apresentada inicialmente não 

dava espaço ao setor social, o processo de consulta públi-

ca trouxe à reflexão 109 contributos, com propostas nessa 

direção, nomeadamente ao nível da rede de cuidados a 

idosos, através da uma maior diferenciação dos serviços 

de cuidados, de soluções de cuidados continuados sem 

internamento, ampliação e qualificação das redes de cui-

dados continuados e cuidados paliativos, e complemento 

da oferta de lares com a de habitação partilhada para 

seniores.

No eixo estratégico dedicado ao Estado Social, foram re-

cecionados contributos, preconizando o reforço do apoio 

à natalidade com componentes fiscais e de conciliação 

trabalho/família e a necessidade de um programa de in-

vestimento e requalificação e alargamento da rede públi-

ca de creches.

Foram apresentados contributos, também, no sentido do 

financiamento de programas de apoio social de proximi-

dade, democratização dos programas de combate à po-

breza, criação de mecanismos de microcrédito e a aber-

tura da ADSE a todos os ativos com emprego.

Neste eixo, evidenciam-se ainda preocupações como a 

manutenção de postos de trabalho e o emprego social e 

a concretização de programas habitacionais com envol-

vimento dos municípios, economia social e regiões au-

tónomas.

A Visão Estratégica pretende apontar o caminho para um 

programa de investimentos ancorado em fundos euro-

peus que chegarão a Portugal a partir de 2021 e durante 

10 anos, na ordem dos seis mil milhões de euros ao ano.

O Primeiro-Ministro, António Costa, que encerrou a ses-

são, reiterou que estes fundos “são uma oportunidade 

única” para Portugal dar o “salto”. “Não podemos des-

perdiçar um único cêntimo. As gerações futuras não nos 

perdoariam um mal uso destas verbas”, defendeu, não 

deixando de recordar que a melhor execução de fundos 

comunitários de sempre em Portugal foi na ordem dos 

três mil milhões.

https://endm.mutualismo.pt/#/home
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Publicidade

Governo cria brigadas de intervenção rápida 
nos lares em todos os distritos do país

UMP edita publicação com o CCT das mutualidades

Comité Intercontinental da UMM 
prepara próxima Assembleia Geral

O Instituto da Segurança Social (ISS) e a Cruz Vermelha 

Portuguesa celebraram esta sexta-feira, um protocolo 

para a criação de Brigadas de Intervenção Rápida para 

apoio imediato a lares, em todos os distritos do país.

O objetivo, referiu a Ministra do Trabalho, Solidariedade 

e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que presidiu à 

cerimónia, é garantir uma resposta pronta em todos os 

distritos do país a surtos de Covid-19 em lares que fiquem 

sem pessoal.

Cada distrito terá uma equipa multidisciplinar, dimen-

sionada em função das características do território e do 

número de instituições em cada um deles, constituída 

por médicos, enfermeiros, psicólogos, auxiliares e outros 

profissionais.

Ana Mendes Godinho prevê a constituição de 18 Brigadas 

de Intervenção Rápida, abrangendo cerca de 400 profis-

sionais, que deverão começar a funcionar ainda durante 

o mês de setembro, de forma a reforçar a capacidade de 

resposta dos lares no período do outono.

“É um instrumento novo para procurar antecipar e refor-

çar a capacidade para estarmos preparados para o outo-

no”, disse, acrescentando que “o objetivo é estas brigadas 

entrarem em funcionamento ainda este mês”.

Este projeto pretende “garantir que não chegamos tarde 

onde temos de chegar cedo”, acrescentou Rui Fiolhais, 

lembrando que estas equipas são apenas mais um ins-

trumento de apoio aos lares preparadas para responder 

a novos surtos.

Na cerimónia de assinatura do protocolo, participaram, 

além dos representantes das entidades signatárias, os se-

cretários de Estado da Ação Social e da Segurança Social, 

os representantes da UMP (Presidente do Conselho de 

Administração, Luís Alberto Silva) e dos demais parceiros 

sociais, da Ordem dos Enfermeiros, Santa Casa da Miseri-

córdia de Lisboa, IEFP, entre outros.

A União das Mutualidades Portuguesas 

(UMP) editou uma publicação com o pri-

meiro Contrato Coletivo de Trabalho es-

pecífico do setor das mutualidades, para 

divulgação junto do Movimento Mutualis-

ta e demais interessados.

Em 186 páginas, disponibilizamos o Con-

trato Coletivo de Trabalho celebrado com 

a Federação Nacional da Educação e ou-

tros Sindicatos, a respetiva Portaria de 

Extensão.

A publicação contém ainda mensagens 

de apresentação assinadas pelo Presi-

dente do Conselho de Administração da 

UMP, Luís Alberto Silva; Secretário-Geral 

da UGT, Carlos Silva; Secretário-Geral da 

Federação Nacional da Educação, João 

Dias da Silva; e pelo Secretário Executivo 

da UGT, José Ricardo.

O Contrato Coletivo de Trabalho das Mu-

tualidades e a Portaria de Extensão es-

tão disponíveis, também, no site www.

mutualismo.pt no separador Estatutos e 

Regulamentos.

A próxima Assembleia-Geral da União Mundial das Mu-

tualidades (UMM) deverá ocorrer a 25 de novembro, em 

sistema de videoconferência, e analisará a informação 

económica e financeira, as medidas adotadas pelo Comi-

té Intercontinental e a proposta de regulamento interno 

da UMM, entre outros pontos a constar da agenda dos 

trabalhos.

Esta foi uma das notas salientes que saiu da reunião do 

Comité Intercontinental da UMM, de que a União das Mu-

tualidades Portuguesas faz parte, realizada, por estes 

dias, em formato de videoconferência.

Neste encontro, foi analisada a informação económica e 

financeira relativa ao período entre junho de 2018 e de-

zembro de 2019, no qual se sublinha a necessidade de 

“mais inovação na gestão e administração de recursos” 

na estratégia de resposta aos desafios comuns das or-

ganizações mutualistas à escala mundial, apesar da sua 

diversidade regional.

A UMM propõe-se desempenhar um papel importante na 

visibilidade do sistema mutualista junto dos governos e 

organizações internacionais, procurando valorizar o mu-

tualismo como um sistema que “agrega a solidariedade, 

uma cultura de autogestão e do esforço de cada um” ten-

do em vista uma melhor qualidade de vida para todos.
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Saiba como “Ativar” a contratação de recursos 
humanos nas associações mutualistas
As medidas de prevenção e de contenção da Covid-19 
exigem, em muitas circunstâncias, o reforço dos recursos 
humanos, de equipamentos e formação dos profissionais, 
especialmente nas instituições do setor social e solidário. 

Foi a pensar nessa realidade que o governo, colocou à 
disposição programas de apoio ao recrutamento de esta-
giários e desempregados, a que as mutualidades poderão 
aderir.

(1) Não cumulável com a majoração de 10%

O apoio financeiro é majorado em vários casos, conforme tabela:

O Que é? 
Apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho sem termo ou a ter-
mo certo, por prazo igual ou superior a 12 meses, com desempregados inscritos no IEFP, com 
a obrigação de proporcionarem formação profissional aos trabalhadores contratados.

Período 
de Candidatura  

A divulgar brevemente.

Candidatura

A candidatura é efetuada no portal iefponline após a sinalização da oferta de emprego rela-
tiva aos postos de trabalho a preencher, devendo a entidade indicar a intenção de beneficiar 
do apoio no âmbito da medida Incentivo ATIVAR.PT. A entidade pode indicar o desempregado 
que pretende contratar.

Destinatários Consultar a ficha de projeto no site do IEFP.

Apoio financeiro
12 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS, em 2020 = 438,81 euros), no caso de 
contratos de trabalho sem termo.
               4 vezes o valor do IAS (438,81 euros), no caso de contratos de trabalho a termo certo.

O Que é? 
Estágios com a duração de 9 meses, não prorrogáveis, tendo em vista promover a inserção de 
jovens no mercado de trabalho ou a reconversão profissional de desempregados.

Apoio aos 
estagiários 

Bolsa de estágio, cujo valor é o seguinte:
1 IAS* - sem nível de qualificação, nível 1 e 2: € 438,81; 1,2 IAS* – nível 3 de qualificação: 
€ 526,57; 1,4 IAS – nível 4: € 614,33; 1,5 IAS – nível 5: € 658,22; 1,8 IAS – nível 6: € 789,86; 
2,1 IAS - nível 7: € 921,50; 2,4 IAS - nível 8: € 1053,14; Refeição ou subsídio de alimentação; 
Seguro de acidentes de trabalho.

Apoio às 
entidades 
promotoras 

Comparticipação financeira do IEFP é baseada numa bolsa de estágio, na modalidade de cus-
tos unitários, por mês e por estágio, nos seguintes termos:

Comparticipação de 80% nas seguintes situações: Quando a entidade promotora é pessoa 
coletiva de natureza privada sem fins lucrativos; Estágios enquadrados no âmbito do regime 
especial de interesse estratégico; No primeiro estágio desenvolvido por entidade promotora 
com 10 ou menos trabalhadores, referente à primeira candidatura à medida e desde que não 
tenha já obtido condições de apoio mais favoráveis noutro estágio financiado pelo IEFP
Comparticipação de 65% nas restantes situações (até 30 de junho de 2021, a comparticipação 
é de 75%).

As percentagens de comparticipação acima referidas são acrescidas de 15% no caso de: Es-
tagiário que se encontre na situação de pessoa com deficiência e incapacidade; pessoa que 
integre família monoparental; pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de 
facto se encontre igualmente inscrito como desempregado no IEFP; vítima de violência do-
méstica; refugiado; ex-recluso ou que cumpra/tenha cumprido penas ou medidas judiciais 
não privativas de liberdade; toxicodependente em processo de recuperação; pessoa em situa-
ção de sem-abrigo; pessoa a quem tenha sido reconhecido o Estatuto de Cuidador Informal 
e que tenha prestado cuidados enquanto cuidador informal principal; Projetos de estágio em 
território do interior, nos termos definidos pela Portaria n.º 208/2017, de 13 de julho.

A comparticipação financeira do IEFP na bolsa de estágio não pode ultrapassar os 95%.

Alimentação, no valor fixado para os trabalhadores que exercem funções públicas: € 4,77/dia

Prémio do seguro de acidentes de trabalho: 3,296% IAS = € 14,46

Despesas de transporte, quando aplicável, por exemplo, estagiário com deficiência e incapa-
cidade: 10% IAS = €43,88

Candidatura
A candidatura é efetuada por submissão eletrónica, através do portal iefponline. A candida-
tura é decidida no prazo de 30 dias úteis, contados a partir da data da sua apresentação, com 
base em critérios de análise, que podem ser de âmbito nacional ou regional.

Período 
de candidatura 

Entre as 9h00 do dia 1 de outubro de 2020 e as 18h00 do dia 18 de dezembro de 2020. 
A data de encerramento poderá ser antecipada, caso, entretanto, seja atingida a dotação 
orçamental.

Incentivo ATIVAR.PT Estágios ATIVAR.PT
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https://www.iefp.pt/estagios


15

Candidaturas a Divulgar aos Associados da UMP
No âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social 
o governo e seus ministérios lançaram um conjunto de Me-

didas de Apoio Excepcionais que se dividem em tês grandes 
áreas, sendo elas: Social, Emprego e Empresas.

Este programa tem como objetivo alargar a rede de Equipa-
mentos Sociais, financia obras de construção ou requalificação 

em Creches, Estruturas Residenciais para pessoas idosas, Centro 
de Dia, Lar Residencial e Centros de Atividades Ocupacionais.

Medidas de Apoio Excepcionais para a Área Social:

Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3.ª Geração (PARES 3.0)

Medidas de Apoio ao Emprego - Informação Profissional

+ CO3SO Emprego

Que visa o apoio à contratação de trabalhadores, com contratos sem termo, e apoio por um 

período de 36 meses. A execução da medida está a cargo dos Programas Operacionais Regio-

nais. Saiba mais aqui. (Esta medida está de momento suspensa)

CEI/CEI+
Reforço da componente de formação e inserção e promoção de um maior equilíbrio entre a 
melhoria da empregabilidade dos beneficiários e as necessidades das entidades utilizadoras.
Saiba mais aqui.

MAREESS

Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde ( aplicação 
do regime extraordinário de majoração das bolsas mensais nos CEI e CEI+)

• Prorrogação da MAREESS até 31 de dezembro de 2020 (incluindo os projetos iniciados até 30 
de junho de 2020, no âmbito da Portaria nº 82-C/2020, de 31 de março);

• Alargamento das entidades promotoras aos centros de investigação e instituições do ensino 
superior que desenvolvam atividade relacionada com a contenção da propagação da doença 
COVID-19;

• Criação de um “prémio emprego” para promover a integração dos participantes nas entida-
des promotoras de natureza privada, através da celebração de contratação de trabalho sem 
termo (até ao limite de 5 IAS).

Saiba mais aqui.

Impulso PME Jovem

Promove a qualificação e a renovação de quadros da PME, em particular nos setores estra-
tégicos da economia portuguesa, estimulando a contratação de jovens qualificados (nível 5 
QNQ ou superior).
Saiba mais aqui.

Empreende 2020
Concurso nacional de projetos de criação do próprio emprego e de projetos empresariais para 
jovens e desempregados na lógica de (re)entrada do mercado de trabalho.
Saiba mais aqui.

O organismo 
responsável

Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social.

Execução 
do Programa 

É da responsabilidade da Unidade de Apoio a Programas do Instituto de Segurança Social, I.P.
Contatos da Unidade de Apoio a Programas : 
Av. 5 de outubro, 175
1069-451 Lisboa
Telefone: 300 510 300
Fax: 300 511 443
Saiba mais aqui.

1- Reforço das 
Respostas Sociais 

Que se irá concretizar através de um aumento de Acordos de Cooperação entre a Segurança 

Social e o Setor Social e Solidário e que tem como objetivo reforçar o número de respostas 

sociais às populações mais vulneráveis.

O organismo responsável: Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social.

Orçamento da medida: 12M€ (Orçamento de Estado 2020 e Jogos Sociais)

A execução da medida fica a cargo dos Centros Distritais de Segurança Social

Saiba mais aqui.

2- Adaptar Social + 
A União das Mutualidades Portuguesas enquanto entidade representativa já fez a candidatura 
a este programa e que contemplou aquisição de Material de Proteção Individual/higienização 
e Componente Formativa.
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https://testesbalcao.portugal2020.pt/Portal2020/programas-operacionais-portugal-2020-2
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/eForms/medidasEmpregoInsercao2mais.jsp
https://www.iefp.pt/
http://www.juventude.gov.pt/Eventos/EmpregoEmpreendedorismo/Paginas/Aprovacao-Programa-Impulso-Jovem.aspx
http://www.empreendemais.pt/
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/programa-de-alargamento-da-rede-de-equipamentos-sociais-3-geracao-pares-3-0-
http://www.seg-social.pt/programa-de-celebracao-ou-alargamento-de-acordos-de-cooperacao-para-o-desenvolvimento-de-respostas-sociais-procoop-
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Com todas as medidas de segurança imple-
mentadas, o Centro Infantil Dr. António da Cos-
ta Leal, gerido pela UMP, abriu as portas para 
mais um ano letivo. A equipa do CIDACL deu as 
boas-vindas aos petizes e mostrou num vídeo 
publicado no Facebook que apresenta as insta-
lações. A chegada do outono foi assinalada com 
muitos trabalhos.

Fonte: Facebook - CIDACL

Centro Infantil Dr. António da Costa Leal 
abre portas ao novo ano letivo

Chama Mutualista viaja de Gondomar para Sandim
A Chama Mutualista está novamente em marcha, 
depois de uma pequena pausa por causa do pe-
ríodo de férias. O símbolo da vitalidade do Movi-
mento Mutualista deixou as instalações da AMUT, 

em Gondomar, e deu um pequeno salto, para o 
outro lado do Douro, ao encontro da Associação 
de Socorros Mútuos Nossa Senhora da Esperança, 
em Sandim.

PARES 3.0 aguarda abertura 
do período de candidaturas

Vacinação da gripe começou
para grupos de risco

Foi publicada em agosto a portaria que cria e regulamenta 
a terceira geração do Programa de Alargamento da Rede 
de Equipamentos Sociais (PAARES 3.0). Oportunamente, 
será publicado o aviso de abertura de candidaturas, com 
vista a apoiar a concretização de projetos de investimento 
em equipamentos sociais ainda em 2020.
O objetivo deste programa é aumentar a capacidade insta-
lada em respostas nas áreas de infância e juventude, pes-
soas com deficiência e pessoas idosas.
No âmbito do PARES 3.0 são elegíveis três seguintes tipo-
logias de projetos:
Tipologia 1: Projetos que criem novos lugares nas respostas 
sociais elegíveis, sem prejuízo do previsto na Tipologia 3; 

Tipologia 2: Projetos que visem a realização de obras 
em estabelecimentos de apoio social que revistam cará-
ter de urgência ou quando se verifique a necessidade de 
adaptação de instalações e/ou substituição de materiais 
e equipamentos, em especial aquelas cujo deficiente fun-
cionamento ponha em causa a segurança, o bem-estar e a 
qualidade dos serviços prestados, sem que se verifique um 
aumento da capacidade;

Tipologia 3: Projetos que visem a realização de obras de 
ampliação ou reabilitação em estabelecimentos com acor-
do de gestão e, cumulativamente, com cedência a título 
gratuito do edificado, em regime de comodato.

A vacina da gripe começou a ser ministrada no dia 28 de 
setembro, aos residentes em lares, profissionais de saúde 
profissionais do setor social que prestam cuidados e grá-
vidas.

Os residentes em lares, profissionais de saúde, profissio-
nais do setor social que prestam cuidados e grávidas são as 
primeiras faixas da população a receber a vacina da gripe, 
neste ano em que o início da campanha de vacinação de 
iniciou mais cedo, por causa da pandemia Covid-19.

Para a fase inicial da campanha são disponibilizadas 350 
mil vacinas, que começaram a ser ministradas, no dia 28 
de setembro, às faixas da população consideradas mais 
prioritárias.
A segunda fase da vacinação terá início a 19 de outubro, in-
cluindo outros grupos de risco, como as pessoas com mais 
de 65 anos (inclusive) e pessoas com doenças crónicas.
As vacinas são gratuitas para as pessoas incluídas nos gru-
pos de risco, mas poderão ser compradas nas farmácias, 
com receita médica e comparticipação.

Fonte: DR
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As implicações da situação 
de contingência no setor social
Portugal encontra-se em situação de contingência por 
causa da pandemia da Covid-19 da qual resulta um con-
junto de orientações e medidas com impacto no quoti-
diano da sociedade.
Recordamos aquelas mais direcionadas para o setor so-
cial, nomeadamente respostas sociais ao nível dos gru-
pos mais vulneráveis – crianças, jovens, idosos e pessoas 
com deficiência:
• Autovigilância de sintomas de doença pelos profissio-
nais afetos a estas unidades e o seu rastreio regular de 
forma a identificar precocemente casos suspeitos;

• Realização de testes a todos os residentes caso seja 
detetado um caso positivo em qualquer contacto;

• Colocação em prontidão de equipamento de âmbito 
municipal ou outro, para eventual necessidade de alo-
jamento de pessoas em isolamento profilático ou em si-
tuação de infeção confirmada da doença COVID -19 que, 
face à avaliação clínica, não determine a necessidade de 
internamento hospitalar;

• Permissão da realização de visitas a utentes, com ob-
servação das regras definidas pela DGS, e avaliação da 
necessidade de suspensão das mesmas por tempo limi-
tado e de acordo com a situação epidemiológica espe-
cífica, em articulação com a autoridade de saúde local;

• Seguimento clínico de doentes COVID -19 cuja situação 
clínica não exija internamento hospitalar por profissio-
nais de saúde dos agrupamentos de centros de saúde 
da respetiva área de intervenção em articulação com o 
hospital da área de referência;

• Operacionalização de equipas de intervenção rápida, 
de base distrital, compostas por técnicos de ação direta, 
auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, psicólogos e 
médicos com capacidade de ação imediata na contenção 
e estabilização de surtos da doença COVID -19;

• Manutenção do acompanhamento pelas equipas mul-
tidisciplinares.

Sublinham-se, ainda, outras medidas de aplicação a 
todo o território nacional continental:

• Com exceção dos estabelecimentos de prestação de 
serviços, a ocupação máxima indicativa é de 0,05 pes-
soas por metro quadrado de área;

• Adoção de medidas que assegurem uma distância mí-
nima de 2 metros entre as pessoas;

• Ajuntamentos limitados a 10 pessoas, salvo se perten-
centes ao mesmo agregado familiar, na via pública e em 
estabelecimentos;

• Estabelecimentos comerciais não podem abrir antes 
das 10h00 (com exceções – (nº2 do artigo 10º) [salões 
de beleza, barbeiros, ginásios, restaurantes e similares, 
entre outros];

• Horário de encerramento dos estabelecimentos entre 
as 20h00 e as 23h00, por decisão municipal;

• Proibição da venda de bebidas alcoólicas em estações 
de serviço e, a partir das 20h00, em todos os estabele-
cimentos, salvo estabelecimentos que servem refeições;

• Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pú-
blica;

• Nos restaurantes, cafés e pastelarias a 300 metros das 
escolas, limite máximo de 4 pessoas por grupo, salvo se 
pertencentes ao mesmo agregado familiar;

• Em áreas de restauração de centros comerciais, limite 
máximo de 4 pessoas por grupo.

O mês de setembro começou com no-
vidades na Associação de Socorros 
Mútuos de São Mamede de Infesta. O 
terceiro piso do edifício da instituição 
acolhe desde o início do mês um cen-
tro de apoio ao estudo e de explicações 
do 1.º ao 12.º ano de escolaridade, que 

tem a vantagem de rentabilizar as ins-
talações e colocar à disposição da po-
pulação um serviço importante.
O centro “Dinâmicas Divertidas” pro-
põe-se desenvolver várias atividades e 
proporciona preços mais reduzidos aos 
filhos dos associados.

A pandemia da Covid-19 gerou novas 
necessidades e o Movimento Mutua-
lista tem revelado uma enorme capa-
cidade de adaptação e de resposta aos 
diferentes desafios que se colocam. 
É nesse contexto que se insere a inicia-
tiva da Associação de Socorros Mútuos 
Benaventense de lançar dois novos ser-

viços que procuram facilitar a vida aos 
seus associados e à população.
A ASM Benaventense proporciona, a 
partir de setembro, o serviço de recolha 
de lista de compras e respetivas com-
pras, com entrega ao domicílio, e o ser-
viço de organização de medicamentos 
e agenda de consultas médicas.

Fonte: DR
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Centro de apoio ao estudo abre 
na sede da ASMS Mamede de Infesta

ASM Benaventense cria novos 
serviços de apoio à população

A Associação de Socorros Mú-

tuos São Francisco de Anta ce-

lebrou o seu 115.º Aniversário, 

através da publicação, nas suas 

redes sociais, de mensagens 

evocativas do Presidente da 

instituição, Manuel Rocha Pe-

reira; do Presidente da Câmara 

de Espinho, Pinto Moreira, e do 

Presidente da Junta da União de 

Freguesias de Anta e Guetim.

Dadas as circunstâncias que 

atravessamos, a Associação não 

realizou o tradicional evento co-

memorativo. Na mensagem pu-

blicada na página de Facebook, 

Manuel Rocha sublinhou a evo-

lução que a instituição assistiu 

nas duas últimas décadas, com 

a criação e ampliação de múlti-

plas respostas sociais dedicadas 

à criança e aos idosos.

“A Associação dá, hoje, trabalho 

a mais de 100 pessoas e o seu 

Conselho de Administração não 

pensa em parar, pois pretende 

criar novas valências, para que 

todos aqueles que vem a seguir 

possam dar continuação às mes-

mas e ajudar assim a que todos 

os associados e utentes tenham 

uma maior qualidade de vida”, 

refere o dirigente.

Os autarcas preferiram realçar o 

papel que a Associação tem de-

sempenhado nestes tempos exi-

gentes de pandemia e ao longo 

da sua história, em prol dos seus 

associados e da comunidade.

ASMSFA de Anta 
celebra aniversário
antevendo criação 
de novas valências

MUTUALIDADES
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Fonte: Facebook - Beneficência Familiar

Fonte: Facebook - ANSE Sandim
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O Presidente do Conselho de Adminis-
tração da UMP, Luís Alberto Silva, reu-
niu com o Presidente da Direção da Pre-
vidência dos Ferroviários de Portugal, 
Hélder Pinheiro, para abordar assuntos 

relacionados com a atividade da asso-
ciação mutualista.
O encontro de trabalho foi precedido de 
uma visita de Hélder Pinheiro às insta-
lações da UMP.

Está a decorrer o período de inscrições para o 
novo ano letivo na Universidade Sénior Mutua-
lista da Beneficência Familiar – ASM do Porto.
Culinária, Danças de salão, Tai-chi, Oficinas de 
Artes e Saberes, Ciências Esotéricas, Informáti-
ca, Questões de Sociologia, Gestão de Compe-
tências Emocionais, Grupo Coral, Psicologia e 
Mente Ativa, Ginástica Adaptada, Descobrir o 
Porto, Italiano, História do Porto são as disci-
plinas a ministrar.

A Associação de Socorros Mútuos Nossa 
Senhora da Esperança (ANSE) de San-
dim anuncia o regresso das suas ativi-

dades de ballet, hip-hop, dança con-
temporânea, yoga e inglês, no dia 1 de 
outubro.

Previdência dos Ferroviários 
de Portugal reúne-se com UMP

Beneficência Familiar

ANSE de Sandim anuncia
regresso de atividades

A CASES promove, a partir de 22 
de outubro, uma nova edição da 
formação em Gestão de Organi-
zações da Economia Social, em 
sistema de videoconferência. 
O curso de formação, de carater 
gratuito e com duração de 147 
horas, destina-se a dirigente e 
técnicos de entidades da econo-
mia social, valorizando candida-
tos das entidades cooperadoras 
da CASES, nomeadamente a 
União das Mutualidades Portu-
guesas, União das Misericórdias 
Portuguesas, CNIS, Confecoop, 
Confagri e Animar. 

As inscrições decorrem até ao 
dia 8 e são realizadas através do 
envio do formulário de inscrição 
e do currículo individual para o 
endereço de correio eletrónico 
cases@cases.pt.
Informações complementares 
em: www.cases.pt/formacao.

Está a decorrer até 23 de outu-
bro o período de inscrição na 
Pós-Graduação em Gestão das 
Organizações da Economia So-
cial, que a Universidade Católica 
do Porto se propõe iniciar em 
outubro.

O curso funcionará na moda-
lidade de ensino combinado, 
conjugando aulas em regime 
presencial e online, em horário 
pós-laboral, às sextas-feiras das 
16h30 às 20h30 e sábados das 
09h00 às 13h00, num total de 
192 horas.

Informações complementares 
no website da Universidade Ca-
tólica do Porto.

Cases promove 
formação em Gestão 
de Organizações da 
Economia Social

Católica do Porto 
com Pós-Graduação
Em Gestão 
de Organizações 
de Economia Social

MUTUALIDADES NOVIDADES LEGISLATIVAS

Lei n.º 43/2020 - Diário da República n.º 160/2020, Série I de 2020-08-18

Estabelece o regime fiscal temporário das entidades organizadoras da competição UEFA Champions League 

2019/2020 Finals e prorroga a isenção de imposto sobre o valor acrescentado nas transmissões e aquisições 

intracomunitárias de bens necessários para o combate à pandemia da doença COVID-19, procedendo à primei-

ra alteração à Lei n.º 13/2020, de 7 de maio.

Lei n.º 31/2020 - Diário da República n.º 155/2020, Série I de 2020-08-11 

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, que altera as medi-

das excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19.

Decreto Regulamentar n.º 3/2020 - Diário da República n.º 158/2020, Série I de 2020-08-14 

Altera as condições de organização e funcionamento das estruturas de atendimento, das respostas de acol-

himento de emergência e das casas de abrigo que integram a rede nacional de apoio às vítimas de violência 

doméstica.

Decreto-Lei n.º 78-A/2020 – Diário da República n.º 190/2020, 1.º Suplemento, Série I de 2020-09-29

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

Decreto-Lei n.º 62-A/2020, de 3 de setembro

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

Decreto-Lei n.º 58-A/2020 - Diário da República n.º 158/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-08-14

Clarifica as medidas excecionais e temporárias no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social.

Decreto-Lei n.º 58-B/2020 - Diário da República n.º 158/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-08-14

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

Decreto-Lei n.º 55/2020 - Diário da República n.º 156/2020, Série I de 2020-08-12

Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no 

domínio da ação social.

Decreto-Lei n.º 54/2020 - Diário da República n.º 155/2020, Série I de 2020-08-11 

Aprova a restituição do montante equivalente ao imposto sobre o valor acrescentado relativo a diversas inicia-

tivas.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro

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

http://cases@cases.pt
http://www.cases.pt/formacao
https://dre.pt/application/file/a/140431254
https://dre.pt/application/file/a/133165997
https://dre.pt/application/file/a/140013609
https://dre.pt/application/file/a/132800060
https://dre.pt/application/file/a/140333687
https://dre.pt/application/file/a/144011044
https://dre.pt/application/file/a/141968051
https://dre.pt/application/file/a/140431200
https://dre.pt/application/file/a/140431201
https://dre.pt/application/file/a/140013642
https://dre.pt/application/file/a/140013616
https://dre.pt/application/file/a/142601219
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 71/2020 - Diário da República n.º 180/2020, Série I de 2020-09-15

Aprova a 8.ª geração do «Programa Escolhas», para o período de 2021 a 2022. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 63- A/2020 - Diário da República n.º 158/2020, 1 º Suplemento, Série 

I de 2020-08-14

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

Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2020 - Diário da República n.º 158/2020, Série I de 2020- 08-14

Prorroga até maio de 2021 o Programa Da Habitação ao Habitat aprovado na Resolução do Conselho de Minis-

tros n.º 56/2018, de 7 de maio.

Resolução da Assembleia da República n.º 71/2020 - Diário da República n.º 154/2020, Série I de 2020-08-10 

Recomenda ao Governo a adoção de medidas excecionais de apoio social e recuperação económica para o con-

celho de Ovar relativas à sua particular situação epidemiológica.

Resolução da Assembleia da República n.º 73/2020 - Diário da República n.º 157/2020, Série I de 2020-08-13 

Recomenda ao Governo que adote medidas excecionais relativas ao pagamento de creches e jardins de infân-

cia, no contexto do combate à crise provocada pela COVID-19.

Portaria n.º 218/2020 - Diário da República n.º 181/2020, Série I de 2020-09-16

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

forço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde e um regime extraordinário de majoração das bolsas 

mensais dos «Contrato emprego-inserção» (CEI) e «Contrato emprego-inserção+» (CEI+).

Portaria n.º 207/2020 - Diário da República n.º 167/2020, Série I de 2020-08-27

Regula a medida Incentivo ATIVAR.PT, que consiste na concessão, à entidade empregadora, de um apoio finan-

ceiro à celebração de contrato de trabalho com desempregado inscrito no Instituto do Emprego e da Formação 

Profissional, I.P.

Portaria n.º 206/2020 – Diário da República n.º 167/2020, Série I de 2020-08-27

Regula a medida Estágios ATIVAR.PT, que consiste no apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho ou à 

reconversão profissional de desempregados.

Portaria n.º 200/2020 - Diário da República n.º 161/2020, Série I de 2020-08-19 

Cria e regulamenta o Programa de Acessibilidades aos Serviços Públicos e na Via Pública.

Portaria n.º 193/2020 - Diário da República n.º 154/2020, Série I de 2020-08-10 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia causada pela doença COVID-19 no 

âmbito dos apoios financeiros atribuídos às associações de jovens no ano de 2020.

Aniversários
2 outubro A Familiar de Grijó - Associação Mutualista 128.º aniversário

4 outubro Associação de Socorros Mútuos Marítima e Terrestre da Vila de Sesimbra 126.º aniversário

5 outubro Mutuália - Federação Mutualista 15.º aniversário

13 outubro A Restauradora de Ramalde - Associação Mutualista 143.º aniversário

15 outubro O Legado Caixeiro Alentejano – Associação Mutualista 94.º aniversário

20 outubro Associação de Socorros Mútuos Fúnebre Familiar Bracarense 128.º aniversário

23 outubro Liga das Associações de Socorros Mútuos do Porto 115.º aniversário

23 outubro Associação de Socorros Mútuos de Serzedo 115.º aniversário

Portaria n.º 192/2020 - Diário da República n.º 154/2020, Série I de 2020-08-10 

Portaria que estabelece um reforço extraordinário da comparticipação financeira da segurança social em 2020, 

prevista no n.º 1 do artigo 16.º da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho.

Declaração de Retificação n.º 32/2020 - Diário da República n.º 157/2020, Série I de 2020-08-13 

Retifica a Portaria n.º 174/2020, de 17 de julho, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que define a 

medida Emprego Interior MAIS - Mobilidade Apoiada para Um Interior Sustentável, com o objetivo de incenti-

var a mobilidade geográfica no mercado de trabalho, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 138, de 17 

de julho de 2020.

Despacho n.º 8998-C/2020 – Diário da República n.º 183/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-09-18

Fixa a interpretação dos princípios e orientações aplicáveis à realização de eventos corporativos, nos termos e 

para os efeitos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro.

Despacho n.º 8422/2020 - Diário da República n.º 171/2020,de 2 de setembro 

Altera o Despacho n.º 5638-A/2020, de 18 de maio, que aprova as listas das entidades que beneficiam da is-

enção do IVA na aquisição de bens necessários para o combate à COVID-19.

Despacho n.º 8148/2020 - Diário da República n.º 163/2020, Série II de 2020-08-21

Define medidas excecionais e temporárias que salvaguardem a viabilidade das empresas e outras entidades 

empregadoras beneficiárias dos apoios financeiros públicos.

Despacho n.º 7972/2020 - Diário da República n.º 158/2020, Série II de 2020-08-14 

Abertura de candidaturas ao Programa Adaptar Social + destinado às instituições particulares de solidariedade 

social ou legalmente equiparadas que detenham cooperação com o ISS, I.P.

Despacho n.º 7971/2020 - Diário da República n.º 158/2020, Série II de 2020-08-14 

Abertura de candidaturas ao Programa Adaptar Social + destinado às entidades representativas do setor social 

e solidário e do setor lucrativo, nos termos do artigo 6.º da Portaria n.º 178/2020, de 28 de julho.
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