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O Governo, a UMP e os demais parceiros do setor social celebraram uma Adenda ao Compromisso de Cooperação 
para o Setor Social e Solidário 2020-2021, numa cerimónia presidida pelo Primeiro-Ministro, António Costa. Este com-
plemento ao acordo que cria mais de 400 camas, nos próximos seis meses, para acolher pessoas que obtiveram alta 
hospitalar e não têm retaguarda familiar ou onde ficar.  p4/5

Adenda ao Compromisso de Cooperação 
cria 400 camas para altas sociais Assembleia Geral

reagendada
para 11 de dezembro

UMP apresenta 
contributos para a
Estratégia Nacional 
de Combate à Pobreza

Mutualista 
Covilhanense
arrebata Prémios

Soraia Ribeiro
recebe Prémio 
Trabalhador do Ano

UMP integra 
Comité Económico 
e Social Europeu
2020-2024
A UMP passa a integrar o Comité Económico 
e Social Europeu (CESE), um órgão consultivo 
constituído por organizações de trabalhadores, 
empregadores e grupos de interesse, que 
emite pareceres sobre temáticas europeias 
dirigidos à Comissão Europeia, Conselho e Par-
lamento Europeu. Foi eleita representante de 
Portugal na mesa do Grupo Diversidade Europa. 
p11

A funcionária da ASM São Mamede 
de Infesta recebeu das mãos do Pres-
idente do Conselho de Administração 
da UMP, a distinção que foi atribuída 
no Dia Nacional do Mutualismo, em 
resultado de votação online.
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    Em dezembro, tal como determinam os Estatutos, 
realiza-se a Assembleia Geral da UMP com dois mo-
mentos importantes na agenda: a eleição dos Órgãos 
Associativos para o próximo quadriénio e a apreciação 
e votação do Programa de Ação e Orçamento para 
2021.

Com humildade, convicção e determinação apresenta-
mos a nossa candidatura a um novo mandato, naquela 
que é a única lista a submeter a sufrágio das Associa-
das.

Propomo-nos inovar, transformar e modernizar o Movi-
mento Mutualista, estruturando o nosso programa de 
ação em seis eixos programáticos: rejuvenescimento, 
modernização e capacitação, inovação social e sus-
tentabilidade ambiental, representação institucional e 
cooperação, comunicação e internacionalização.
A nossa equipa reúne um conjunto de Mutualistas que 
reflete diferentes realidades da estrutura associativa da 

UMP, pessoas dedicadas à causa, humanistas, solidá-
rias e com provas dadas, que partilham o objetivo de 
robustecer e afirmar o papel que as Mutualidades de-
senvolvem na sociedade portuguesa.

E, nesse contexto, o Programa de Ação e Orçamento 
de 2021 que se submete à apreciação das Associadas, 
incorpora já ações propostas no Programa de Ação da 
candidatura. 

        Há pessoas que não esquecemos. Pessoas cuja ação 
perdura para além da sua vida terrena e que não dei-
xam ninguém indiferente. António Reis, ilustre ex-Presi-
dente da Beneficência Familiar e ex-Vice-Presidente da 
UMP, está seguramente nesse lote, pela sua capacida-
de de construir, pela sua combatividade na defesa das 
causas em que acreditava. Um grande Mutualista, um 
grande Dirigente, um exemplo de cidadania e partici-
pação cívica. Curvemo-nos pela sua memória.

2
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O Governo e as entidades do setor social celebraram, 
a 13 de novembro, uma adenda ao Compromisso de 
Cooperação para o Setor Social e Solidário, que cria 
mais de 400 camas, nos próximos seis meses, para aco-
lher pessoas que obtiveram alta hospitalar e não têm 
retaguarda familiar ou onde ficar.

A cerimónia foi presidida pelo Primeiro-Ministro, Antó-
nio Costa, que elogiou a cooperação existente com as 
entidades do Setor Social, reputando da maior impor-
tância o complemento ao acordo agora assinado, por-
quanto o país necessita de encontrar soluções dignas 
de alojamento para as pessoas hospitalizadas que têm 
alta clínica mas que, “por falta de alternativas, por falta 
de um local digno de residência ou pela incapacidade 
de receber cuidados pós-hospitalares necessários aca-
bam por permanecer durante muito tempo nos esta-
belecimentos hospitalares”.

Adenda ao Compromisso de Cooperação
garante 400 camas para altas sociais

Governo reforça em 9 milhões dotação 
orçamental do Programa Adaptar Social +

O Governo acaba de publicar uma Portaria do Ministé-
rio do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que 
reforça em 9 milhões a dotação orçamental para o Pro-
grama “Adaptar Social +” inicialmente prevista no PEES 
(Programa de Estabilização Económica e Social).
Com esta medida, o Governo pretende abranger todas 
as candidaturas apresentadas e validadas pelo Instituto 
da Segurança Social, I.P. no âmbito dos Avisos publi-
cados em agosto, algumas das quais não tinham sido 
contempladas por ultrapassarem o valor da dotação 
inicial.
O Programa “Adaptar Social +” estabelece um sistema 

de incentivos à adaptação da atividade das respostas 
sociais no contexto da Covid-19, prosseguidas pelas ins-
tituições particulares de solidariedade social, entidades 
legalmente equiparadas, bem como entidades que de-
senvolvam atividades de apoio social, no contexto da 
doença COVID-19.
Segundo a Portaria, a expressiva adesão ao programa 
e evidencia a importância deste instrumento no apoio 
às instituições e na mitigação dos efeitos da pandemia, 
afigurando-se essencial reforçar a dotação orçamental 
inicialmente prevista no PEES, de forma a abranger to-
das as candidaturas então apresentadas e validadas.

“As Mutualidades, as 
instituições sociais, 
as cooperativas e 
as misericórdias 
não fecham portas 
nas crises! Não se 
deslocalizam! Estão 
sempre ao lado 
dos Portugueses”, 
afirmou Luís Alberto 
Silva na cerimónia.

O Presidente do Conselho de Administração da UMP, 
Luís Alberto Silva, que subscreveu o documento sub-
linhou que “uma vez mais, o sector social demonstra 
inequivocamente o seu sentido de responsabilidade e 
a perceção muito clara que tem do seu papel na socie-
dade portuguesa”.

Rejeitando as críticas frequentemente dirigidas às ins-
tituições sociais, Luís Alberto Silva afirmou que “quem 
pensa que o Estado pode estar em todo o lado e fazer 
tudo; quem alvitra que o Setor Social é descartável e 
- por vontade própria - subsídio-dependente, está pro-
fundamente errado”.

“As Mutualidades, as instituições sociais, as cooperati-
vas e as misericórdias não fecham portas nas crises! 
Não se deslocalizam! Estão sempre ao lado dos Portu-
gueses”, rematou.

Em representação do Governo, estiveram presentes 
na cerimónia a Ministra do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o Ministro da 
Educação, Brandão Rodrigues, a Ministra da Saúde, 
Marta Temido e o Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, António Sales. Do lado do setor social subscre-
veram o documento, a União das Mutualidades Por-
tuguesas, CNIS, Confecoop e União das Misericórdias 
Portuguesas.Foto: Portal do Governo

Foto: Portal do Governo

Medida garante aprovação de todas as candidaturas apresentadas em agosto e validadas pelo 
Instituto da Segurança Social.
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O período destinado à 
apresentação de candi-
daturas à 3.ª Geração do 
Programa de Alargamento 
da Rede de Equipamentos 
Sociais (PARES 3.0) termina 
a 31 de dezembro.

O PARES 3-0 tem uma 
dotação de 110 milhões 
de euros de financiamen-
to público e visa reforçar 
a capacidade de resposta 
em estruturas residenciais 
para idosos, serviços de 
apoio domiciliário, centros 
de dias, centros de ativi-
dades ocupacionais, lares 
residenciais e residências 
autónomas.

Neste programa privile-
giam-se projetos que pro-
movam a autonomia e 
projetos inovadores com 
oferta diferenciada de 
serviços, designadamente 
nas áreas da alimentação, 
dos cuidados de saúde, da 
promoção da vida ativa e 
saudável e das tecnologias 
de informação.

Tendo em conta a espe-
cificidade dos projetos na 
área de intervenção das 
pessoas com deficiência, é 
majorado o investimento 
elegível nestas respostas 
sociais.

UMP apresenta contributos para 
Estratégia Nacional de Combate à Pobreza

Gratuitidade da frequência das 
creches em análise na Comissão 
Permanente do Setor Social

A UMP apresentou, no dia 19 de novembro, os seus con-
tributos para a Estratégia Nacional de Combate à Pobre-
za, no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, em 
reunião, por videoconferência, com a Comissão que pre-
para a proposta a submeter à apreciação do Governo.
“Este é um trabalho relevantíssimo no sentido de pro-
movermos um programa de desenvolvimento que não 
deixe ninguém para trás, que realce os valores do hu-
manismo, da paz, da qualidade de vida e do bem-estar 
dos cidadãos”, considera Luís Alberto Silva, Presidente 
da UMP, que apresentou os contributos da UMP para 
uma reflexão sobre a estratégia a seguir para mitigar as 
desigualdades e garantir condições de vida dignas para 
todos os cidadãos.

A reconfiguração das medidas de apoio alimentar, ajus-
tando-as às realidades dos diferentes perfis de pobreza, 
incluindo a redefinição da resposta Cantina Social (em 
termos de territorialização, dimensão e tipo de serviços) 
e a criação de mecanismos de independência financeira 
por oposição à subsidiodependência, associada à pro-
teção no emprego, foram algumas das várias propostas 
apresentadas por Luís Alberto Silva.

A Comissão de Coordenação responsável pela prepara-
ção da proposta de Estratégia Nacional de Combate à 
Pobreza, a apresentar ao Governo até 15 de dezembro 
de 2020, é constituída por personalidades com trabalho 

Comissão 
Coordenadora está 
a ouvir entidades 
de relevo no setor 
social e apresenta 
proposta ao governo, 
até 15 de dezembro.

reconhecido nesta área, incluindo Edmundo Martinho 
(coordenador), Amélia Bastos, Carlos Farinha Rodrigues, 
Fernanda Rodrigues, Rui Marques, Rute Guerra e Ana 
Rita Gonçalves. 
No âmbito deste trabalho, a Comissão promove audi-
ções com entidades de relevo como a Rede Europeia 
Anti-Pobreza, a Cáritas Portuguesa, a Confederação das 
Instituições Sociais, a União das Misericórdias Portu-
guesas, a União das Mutualidades Portuguesas, a Coo-
perativa António Sérgio, a Confederação Cooperativa 
Portuguesa e a Animar - Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento Local.

Candidaturas 
ao PARES 3.0 até 
31 de dezembro

Governo e Setor 
Social discutiram 
forma de 
implementação 
da medida 
que alarga a 
gratuitidade da 
frequência às 
crianças do 1.º 
e 2.º escalão de 
rendimentos. 

ATIVIDADES UMP

O Governo decidiu alargar a gratuitida-
de da frequência das creches a todas as 
crianças cujas famílias pertençam ao 1,º 
e 2.º escalão de rendimentos, medida 
cujos termos de aplicação nas institui-
ções têm vindo a ser objeto de negocia-
ção na Comissão Permanente do Setor 
Social e Solidário (CPSSS).

A medida está prevista no Orçamento 
de Estado para 2021 e aplica-se nas cre-
ches públicas e nas abrangidas pelo sis-
tema de cooperação.

Nas últimas reuniões regulares da Co-
missão Permanente do Setor Social e 
Solidário (CPSSS), Governo, União das 
Mutualidades Portuguesas, CNIS, União 
das Misericórdias Portuguesas e Con-
fecoop discutiram os termos da imple-
mentação desta medida nas institui-
ções sociais, entretanto fixadas.

O atraso na abertura das candidaturas 
ao Fundo de Reestruturação do Setor 
Solidário e os constrangimentos buro-
cráticos no acesso das instituições so-

ciais à linha de financiamento ao setor 
social têm estado, também, na ordem 
dos trabalhos das reuniões da CPSS.
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ASSEMBLEIA GERAL COMUNICADO DA PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA 
GERAL DA UNIÃO DAS MUTUALIDADES PORTUGUESASCONVOCATÓRIA

Nos termos previstos nos Estatutos desta União, convocam-se as Associadas da União das  
Mutualidades Portuguesas (UMP) a reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar no próximo dia  
05 de dezembro de 2020, às 09h30, no Pavilhão da Palmeira, sito na Rua Simões de Castro, nº 132, 3000-
387, Concelho e Distrito de Coimbra, com a seguinte ordem de trabalhos:

 1. Apreciação, discussão e votação do Programa de Ação e Orçamento para 2021, o qual vai  
 acompanhado pelo respetivo parecer do Conselho Fiscal;

 2. Eleição dos Órgãos Associativos da União das Mutualidades Portuguesas para o Quadriénio 
 2021-2024.

Conforme previsto nos Estatutos, a Assembleia Geral reúne à hora marcada na convocatória se  
estiverem presentes mais de metade dos Associados com direito de voto, ou meia hora depois, com qualquer 
número de presenças. 

A mesa de voto funcionará unicamente no dia 05 de dezembro de 2020, no local da realização desta As-
sembleia Geral Ordinária e funcionará pelo período de 2 horas contados a partir da conclusão do ponto 1 da 
ordem de trabalhos.

Em relação ao exercício do direito de voto por correspondência, deverão as Associadas ter em especial aten-
ção ao disposto no artigo 29.º do Regulamento de Funcionamento da Assembleia Geral da UMP (conforme 
nota 3.º e 4.º da informação anexa a esta Convocatória), solicitando-se às Exmas. Associadas a utilização para 
esse efeito do Boletim de Voto e envelopes remetidos conjuntamente com a presente Convocatória e que 
deverão ser enviados, unicamente para o seguinte endereço postal:
União das Mutualidades Portuguesas
Apartado 006033
EC Lumiar – Lisboa
1601-901 Lisboa

Os documentos aludidos na presente convocatória são enviados por correio e, igualmente, por  
correio eletrónico para todas as Associadas estando ainda disponíveis para consulta na União das  
Mutualidades Portuguesas e no sítio da Internet desta União, em www.mutualismo.pt.

Tendo em consideração a atual situação epidemiológica vivida em Portugal e no cumprimento das regras 
determinadas a Direção-Geral da Saúde (DGS) para a prevenção da transmissão da COVID-19, a Mesa da 
Assembleia Geral alerta as Exmas. Associadas que os respetivos representantes só poderão estar presentes, 
participar e votar nesta Assembleia Geral caso usem máscara cirúrgica ou comunitária durante todo o período 
em que permanecerem nas instalações e cumpram todas as demais regras de saúde pública que venham a 
ser adotadas pelos serviços de apoio a esta Assembleia, em especial o respeito pela distância social mínima 
entre os participantes.

Lisboa, 04 de novembro de 2020

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Carla Sofia Oliveira Silva

Estimadas Associadas,

Tal como é do conhecimento de todas as Associadas, foi-vos remetida, no passado dia 4 de novembro de 
2020, a Convocatória para a Assembleia Geral Ordinária da União das Mutualidades Portuguesas, a ser realiza-
da no próximo dia 5 de dezembro de 2020, às 09h30, no Pavilhão da Palmeira, sito na Rua Simões de Castro, 
n.º 132, 3000-387 Coimbra, e com a seguinte Ordem de Trabalhos: “1. Apreciação, discussão e votação do 
Programa de Ação e Orçamento para 2021, o qual vai acompanhado pelo respetivo parecer do Conselho 
Fiscal” e “2. Eleição dos Órgãos Associativos da União das Mutualidades Portuguesas para o Quadriénio 
2021-2024”.

Tendo em consideração a gravidade da situação epidemiológica atualmente vivida em Portugal, foi aprovado 
e publicado, em 21 de novembro de 2020, o Decreto n.º 9/2020, da Presidência do Conselho de Ministros, que 
regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Ainda que este diploma não proíba a realização de Assembleias Gerais, na verdade limita a circulação dos 
cidadãos para fora do seu concelho de domicílio, não sendo as deslocações para a participação em Assem-
bleias Gerais uma das exceções elencadas no n.º 2 do artigo 11.º do referido Decreto n.º 9/2020. Ou seja, nesta 
data e local, a Assembleia Geral Ordinária da UMP poderia realizar-se, mas as Associadas, através dos 
seus representantes, estariam impedidas de nela participar e votar.

Assim, entendo que, tendo em conta a grave situação epidemiológica vivida em Portugal e as restrições de 
circulação anteriormente referidas, não se encontram reunidas as condições para a realização desta Assem-
bleia Geral Ordinária na data inicialmente prevista.

Contudo, tendo presente o disposto no Código das Associações Mutualistas, nos Estatutos e no Regulamento 
de Funcionamento da Assembleia Geral da UMP, no que ao processo eleitoral diz respeito, resulta claro que 
o ato eleitoral deve ser realizado durante o mês de dezembro do ano em que termina o mandato, isto é, no 
caso da UMP, durante o próximo mês de dezembro de 2020.

Atendendo-se às restrições de circulação em vigor nos próximos fins de semana (além da já referida proibição 
de circulação entre concelhos, vigora ainda o dever geral de recolhimento domiciliário aos fins de semana, a 
partir das 13h00), entendo que a Assembleia Geral Ordinária da UMP não deve ser reagendada para nenhum 
dos fins de semana do próximo mês de dezembro.

Face ao exposto, determino o reagendamento da data de realização da Assembleia Geral Ordinária da 
União das Mutualidades Portuguesas, convocada em 4 de novembro de 2020, para o próximo dia 11 de 
dezembro de 2020, à mesma hora, no mesmo local e com a mesma Ordem de Trabalhos.

Todos os documentos aludidos na sobredita Convocatória já foram enviados, por correio postal e por correio 
eletrónico, para as Associadas em 04 de novembro de 2020, estando ainda disponíveis para consulta na União 
das Mutualidades Portuguesas e no sítio da Internet desta União, em www.mutualismo.pt. 

Por último, informo todas as Associadas de que se mantêm válidas as procurações já recebidas para esta As-
sembleia Geral Ordinária, inicialmente agendada para 5 de dezembro de 2020 e agora reagendada, podendo 
as mesmas ser usadas em 11 de dezembro de 2020, salvo se entretanto forem revogadas pelas respetivas 
Associadas.

Com os melhores cumprimentos,
Lisboa, 27 de novembro de 2020

 A Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
Carla Sofia Oliveira Silva

http://www.mutualismo.pt
http://www.mutualismo.pt
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UMP passa a integrar Comité Económico 
e Social Europeu nos próximos cinco anos

Lista única a sufrágio nas eleições 
para os Órgãos Associativos

A União das Mutualidades Portuguesas passa a integrar 
o Comité Económico e Social Europeu (CESE), no man-
dato de cinco anos que acaba de se iniciar.
O CESE é um órgão consultivo constituído por represen-
tantes de organizações de trabalhadores, empregadores 
e grupos de interesse, que emite pareceres sobre temá-
ticas europeias dirigidos à Comissão Europeia, ao Con-
selho e ao Parlamento Europeu, estabelecendo a ponte 
entre as instâncias de decisão da União Europeia e os 
cidadãos.

Integram este órgão 329 membros provenientes de 
todos os Estados-Membros da UE, nomeados por um 
mandato renovável de cinco anos pelos respetivos go-
vernos e Conselho da UE, que são distribuídos por três 
grupos – Empregadores, Trabalhadores e Diversidade 
Europa.
A UMP integra a categoria da Economia Social, que 
abrange cooperativas, mutualidades, associações, fun-
dações e ONG de ação social, e foi eleita representante 

de Portugal na mesa do grupo Diversidade Europa.
A reunião plenária constitutiva do novo CESE ocorreu 
entre 27 e 29 de outubro, em formato de videoconfe-
rência, e aprovou um conjunto de pareceres e debateu 
o tema “Recuperação para o futuro da Europa – O papel 
do Comité Económico e Social Europeu”.

Entre os pareceres emitidos destacam-se os relaciona-
dos com: o mecanismo de proteção civil da UE; alcan-
çar a neutralidade climática; agenda de competências 
para a Europa em prol da competitividade sustentável, 
da justiça social e da resiliência; reforçar a garantia para 
a Juventude; estratégia sobre os direitos das vítimas; es-
tratégia anual para o crescimento sustentável 2020 (adi-
tamento a parecer); integração dos migrantes e níveis 
de língua a atingir (parecer exploratório); diálogo social 
para a sustentabilidade e a resiliência económicas (pa-
recer exploratório); alterações ao Regulamento Financei-
ro para facilitar a retoma económica após a COVID-19 e 
luta contra o abuso sexual de crianças em linha.

A UMP integra a categoria da Economia Social 
e foi eleita representante de Portugal na mesa 
do grupo Diversidade Europa

A eleição dos Órgãos Associativos da UMP para o qua-
driénio 2021-2024 é um dos pontos fortes da ordem de 
trabalhos da Assembleia Geral marcada para 11 de de-
zembro. 

No período previsto pelos Estatutos para apresentação 
de listas, foi registada uma candidatura, que será sub-
metida a sufrágio. A composição da Lista A – “Inovar para 
Transformar o Futuro” é a seguinte:

MESA ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE
Associação de Socorros Mútuos 
dos Artistas de Bragança

Alcídio Castanheira

1.º SECRETÁRIO
A Previdência Portuguesa
Associação Mutualista

António Martins de Oliveira

2.º SECRETÁRIO
Associação de Socorros Mútuos 
“Restauradora” de Avintes

António Fernando da Silva Sousa

LISTA DE CANDIDATOS

PRESIDENTE
A Mutualidade de Santa Maria
Associação Mutualista

Luís Alberto Silva

VICE-PRESIDENTE
A Familiar de Espinho
Associação Mutualista

José Almeida

VICE-PRESIDENTE
Associação Familiar 
Vimaranense

Augusto Abreu

VICE-PRESIDENTE
MUDIP - Associação Mutualista 
Diplomática Portuguesa

Luís Cristina de Barros

VICE-PRESIDENTE
Associação de Socorros Mutuos 
Protectora dos Artistas de Faro

João Esteves

PRESIDENTE
Associação Mutualista 
de Arcozelo

José Miguel Gomes 

VOGAL
Associação de Socorros Mútuos 
1º de Dezembro

Jorge Carlos da Conceição Cordeiro

VOGAL
Associação de Socorros Mútuos 
Fraternal dos Artistas 
Vilafranquenses

José Vicente da Costa Carvalho
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UMP entrega Prémio Trabalhador do Ano
a Soraia Ribeiro da ASM São Mamede de Infesta
O Prémio Trabalhador do Ano atribuído a Soraia Ribeiro, 
da Associação de Socorros Mútuos de São Mamede de 
Infesta, no Dia Nacional do Mutualismo, que se realizou 
em formato de videoconferência, foi entregue pessoal-
mente pelo Presidente do Conselho de Administração 
das UMP, Luís Alberto Silva, durante uma visita, em outu-
bro, àquela instituição.

Soraia Ribeiro fez uma curta pausa para receber o Pré-
mio das mãos de Luís Alberto Silva, agradeceu e foi re-
tomar as suas funções na coordenação da especialidade 
de Medicina Física e Reabilitação, que a Administração 
da Associação lhe confiou.

Alexandre Lopes, Presidente do Conselho de Adminis-
tração da ASM de São Mamede de Infesta, sublinha o 
carisma de Soraia Ribeiro, uma das funcionárias mais 
antigas da instituição, que “leva tudo à frente”, “adora a 
Associação, dá muito de si e é uma pessoa muito dinâ-
mica com uma excelente relação com os Associados”.

O Dirigente aplaude a iniciativa da UMP de, através do 
Prémio Trabalhador do Ano, procurar valorizar a impor-
tância dos funcionários e colaboradores das instituições.

Os recursos humanos têm um papel “determinante” nas 
Associações Mutualistas, porquanto lidam diretamente 
com os Associados e o público. 

O Prémio foi instituído 
para valorizar o papel 
dos recursos humanos 
nas Associações 
Mutualistas e entregue 
pessoalmente pelo 
Presidente do Conselho 
de Administração da UMP. 

“As administrações são muito importantes na definição 
dos critérios e dos objetivos a atingir, mas quem pode 
alavancar, verdadeiramente, as Associações para esse 
caminho, têm que ser os trabalhadores”, considera Ale-
xandre Lopes, sublinhando a importância da formação e 
da qualificação dos recursos humanos das Associações 
que a UMP tem procurado promover.
Soraia Ribeiro, proposta pela ASM de São Mamede de 
Infesta, venceu a votação online, que decorreu no site 
da UMP, tendo obtido 2001 votos. A segunda classifica-
da foi Luísa da Silva Baptista, da ASM Nossa Senhora da 
Esperança de Sandim, com 569 votos; seguida por Maria 
Alzira Pinheiro, da ASM Previdência dos Ferroviários de 
Portugal, com 467; e Célia Conceição R. Vicente, do Le-
gado do Caixeiro AM, com 445 votos. 

CLIQUE NA IMAGEM PARA ACEDER

https://www.instagram.com/mutualidadesportuguesas/
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CIDACL revive tradições de São Martinho 
Depois de celebrar o cinema e o Dia das Bruxas

Chama Mutualista: de Moreira da Maia 
ao encontro da Glória Portuguesa

Quentes e boas, andaram pelas salas do Centro Infantil 
Dr. António da Costa Leal (CIDACL) em dia de São Mar-
tinho. As castanhas chegaram embrulhadas em papel 
pela mão de verdadeiros assadores, num dia em que as 
crianças conheceram e reviveram as tradições associa-
das ao São Martinho.
A 5 de novembro, celebraram o Dia Mundial do Cinema, 
assistindo a filmes divertidos e, como manda a tradição, 
não faltaram as pipocas.
A pandemia retira-nos muitas experiências e vivências 
de que gostamos, mas a espontaneidade e a genuinida-
de das crianças não se perdem, como se viu no Dia das 
Bruxas. Atividades pedagógicas alusivas, exploração e 
decoração de abóboras, preparação de miminhos para 
oferecer às famílias e muitas brincadeiras tornaram o 
Dia das Bruxas no CIDACL assustadoramente divertido.

A Chama Mutualista continua a “iluminar” os Mutualis-
tas. O símbolo da vitalidade do Movimento Mutualista 
foi transmitido pel’A Restauradora de Ramalde - Asso-
ciação Mutualista à Associação Mutualista de Moreira da 
Maia, em cujas instalações se mantém.
A Chama viajará para o Porto, ao encontro da Glória Por-
tuguesa AM.
O roteiro desta edição iniciou-se em Tavira, no Dia Na-
cional do Mutualismo.

“Combativo, travou 
duras batalhas em prol 
do Mutualismo e das 
Associações Mutualistas, 
de que foi exemplo, 
a luta desigual que 
empreendeu na defesa 
das seções fúnebres das 
Mutualidades”, realça Luís 
Alberto Silva.

António Reis “tem um lugar na história 
contemporânea do Movimento Mutualista”

O Movimento Mutualista perdeu, no início de novem-
bro, uma das suas figuras incontornáveis. António Reis, 
que presidiu aos destinos d’A Beneficência Familiar do 
Porto durante mais de 25 anos e integrou, como Vice-
-Presidente, o Conselho de Administração da União das 
Mutualidades Portuguesas, partiu, deixando um lega-
do inestimável no Movimento Mutualista e um exem-
plo de cidadania ativa. Num testemunho, que integrou 
a newsletter entretanto publicada pel’A Beneficência 
Familiar, em tributo a António Reis, o Presidente do 
Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto Silva, 
destacou o seu perfil “combativo” e as “duras batalhas” 
que travou em prol do Mutualismo e das Associações 
Mutualistas, apontando como exemplo “a luta desigual 
que empreendeu na defesa das seções fúnebres das 
Mutualidades contra o poderosíssimo monopólio que 
na altura constituíam as agências funerárias privadas”.

No mesmo texto, lembrou que “em resultado da sua 
coragem, determinação e inquebrantável sentido de 
justiça, venceu” e “em 2005, o Tribunal Constitucional 
reconheceria às associações mutualistas, sem fins lu-
crativos, o direito a exercerem aquela atividade, desde 
que sirvam apenas os seus associados”.

O seu percurso, enquanto dirigente mutualista, que 
passou também pela Liga das Associações de Socor-
ro Mútuo do Porto, foi reconhecido, com a atribuição, 
pela União das Mutualidades Portuguesas, do Prémio 
Mutualismo e Solidariedade.

Luís Alberto Silva escreveu ainda que “António dos San-
tos Reis tem, por mérito próprio, um lugar na história 
contemporânea do Movimento Mutualista português e 
constitui uma marca exemplar de cidadania”.

António Reis
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Familiar de Espinho projeta
ampliação de instalações

A Previdência Portuguesa 
lança concurso de fotografia

O ciclo de investimentos da Familiar de Espinho vai 
continuar em 2021 com a ampliação das suas instala-
ções que permitirão aumentar a capacidade de respos-
ta da sua clínica mutualista, nomeadamente através de 
mais especialidades médicas.

Os dois investimentos anteriores, na farmácia social e 
na clínica, foram passos importantes no crescimento 
da Associação nos últimos anos, tornando inevitável a 
expansão da sua atividade.

Com o apoio da Câmara Municipal de Espinho na ela-
boração do projeto, a Familiar de Espinho ampliará o 
primeiro andar do seu edifício, criando novos espaços 
para consultórios, de forma a dinamizar mais especia-
lidades, e para a área da clínica de reabilitação física.

O projeto já deu entrada nos serviços da autarquia e, de 
acordo com declarações do Presidente da Direção da 
Familiar de Espinho, José Almeida, ao semanário Defe-
sa de Espinho, as obras deverão estar concluídas ainda 
em 2021. 

A Previdência Portuguesa - Associação Mutualista aca-
ba de lançar um desafio aos amantes da fotografia: par-
tilhar imagens de vivências e experiências mutualistas 
do quotidiano. O tema proposto é o “Mutualismo” e o 
júri do concurso será presidido por um prestigiado fo-
tógrafo. Os trabalhos devem ser enviados o endereço 

eletrónico geral@aprevidenciaportuguesa.pt, junta-
mente com o nome do autor da foto, contato e breve 
descrição da fotografia. O Concurso de Fotografia onli-
ne “Lentes APP”, cujo regulamento está disponível na 
página de internet d’A Previdência Portuguesa, decorre 
até 31 de dezembro.

O objetivo do investimento 
é aumentar a capacidade 
de resposta da clínica 
social, com espaços 
para mais especialidades 
médicas.

Foto: Familiar Espinho

Imagem: APP Coimbra

Covilhanense soma mais dois prémios: BPI 
“la Caixa Seniores” e Manuel António da Mota 

“Vida + ao Domicílio”
Vale Prémio BPI “la Caixa Seniores

A Mutualista Covilhanense soma e segue na conquista 
de Prémios. Em 2020, já lá vão cinco. Os mais recentes 
foram o terceiro lugar no Prémio Manuel António da 
Mota “Portugal vence o Covid” e o Prémio BPI “la Caixa” 
Seniores que distinguiu 24 projetos de instituições que 
trabalham na qualidade de vida e no envelhecimento 
ativo de pessoas com mais de 65 anos.
A Mutualista Covilhanense foi distinguida, a 15 de no-
vembro, com o Prémio Manuel António da Mota “Portu-
gal Vence a Covid-19”, instituído pela Fundação Manuel 
António da Mota, conquistando o terceiro lugar com o 
seu novo projeto “Vida + em Meio Rural”, entre mais de 
220 candidaturas de instituições sociais nacionais. 

A distinção foi anunciada através de uma emissão espe-
cial da Rádio TSF, face à impossibilidade de realização 
da cerimónia de entrega de prémios presencialmente 
(atribuídos aos três primeiros lugares e sete menções 
honrosas), devido à pandemia.

O “Vida + em Meio Rural” tem como objetivo reforçar a 
atuação da Associação nas freguesias rurais do concelho 
da Covilhã, através da prestação de cuidados ao domicí-
lio com enfoque nas áreas da saúde e psicossocial. Cerca 
de mil cidadãos seniores, isolados, dão forma ao públi-
co-alvo desta iniciativa. Está previsto iniciar no próximo 
mês de dezembro e terá duração de cerca de 12 meses.

Já o projeto na área dos serviços domiciliários “Vida + ao 
Domicílio” foi um dos 24 contemplados, em todo o país, 
com o Prémio BPI “la Caixa” Seniores, que distingue ini-
ciativas de instituições privadas sem fins lucrativos que 
melhorem a qualidade de vida e o envelhecimento ativo 
de pessoas com mais de 65 anos.

A Mutualista Covilhanense recebe 30 mil euros que, se-
gundo a instituição, serão utilizados na prestação de 
serviços domiciliários integrados na Covilhã, reforçando 
a sua atuação neste domínio, para mitigar os efeitos da 

pandemia e promover um envelhecimento mais autó-
nomo e saudável.
O projeto, que abrangerá 150 seniores, vai decorrer du-
rante um ano, a partir de dezembro de 2021 e inclui as 
iniciativas “Saúde ao Domicílio”, com serviços nas áreas 
da saúde em casa dos beneficiários, “Oficina de Ativi-
dades Itinerante – Envelhecer Mais ativo e participativo”, 
assente na área da animação sociocultural, “Serviços 
Psicológicos ao Domicílio, “Farmácia de Proximidade”, 
com acompanhamento farmacêutico, e “Tecnologia ao 
Domicilio”.

Este ano, a Associação 
foi premiada pelo 
Gulbenkian Cuida, 
Caixa Social 2021, 
Programa Mais Ajuda, 
BPI “la Caixa” Seniores 
e Prémio Manuel 
António da Mota.

Imagem: Mutualista Covilhanense
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Regresso às atividades presenciais 
do centro de dia da ANSE na imprensa
O regresso dos idosos às atividades presenciais do cen-
tro de dia da ASM Nossa Senhora da Esperança de San-
dim está a ser gradual, continuando parte dos utentes 
a receberem o serviço de apoio domiciliário prestado 
pela instituição.

O retorno dos idosos ao centro de dia, assim como 
dos jovens ao espaço de atividades – ballet, dança 
contemporânea, hip-hop, yoga e Inglês - foram o pre-
texto de extensas reportagens do jornal regional Au-
diência (disponíveis aqui), onde se fala dos esforços 
permanentes de adaptação das diferentes respostas 
ao “novo normal”.

Questionada sobre como encara o futuro, Vânia Pinhei-
ro, diretora daquela estrutura, responde que “cada dia 
é um dia novo e cheio de possibilidades que devemos 
aproveitar e fazer sempre o nosso melhor, ainda que 
com todas as condicionantes atuais”. Daí que a palavra 
de ordem, agora e no futuro, seja “adaptar”.

Para além do centro de atividades para jovens e do 
centro de dia, esta associação mutualista dinamiza 
três clínicas, uma farmácia social, um serviço de apoio 
domiciliário, acompanha beneficiários do Rendimento 
Social de Inserção, dinamiza um Gabinete de Inserção 
Profissional e é parceira de um programa alimentar. 

RASTREIO 
VISUAL GRATUITO 
EM RAMALDE
A Restauradora de 
Ramalde acolheu, no 
dia 23 de novembro, 
nas suas instalações, 
um Rastreio Visual 
Gratuito, que resulta 
de uma ação conjun-
ta desta Associação 
Mutualista, da Bene-
ficência Familiar e do 
forumOptica.Imagens: Ramalde

Imagens: ANSE Sandim

CASES e INE lançam 
publicação sobre o ISES

A CASES (Cooperativa António Sérgio para a Economia Social) e 
o INE (Instituto Nacional de Estatística) reuniram todos os resul-
tados alcançados com o Inquérito ao Setor da Economia Social 
(ISES), promovido em junho de 2019.

Os primeiros resultados, que analisavam as práticas de gestão 
das entidades da economia social e caracterização dos dirigen-
tes, foram tornados públicos em novembro de 2019. Os restantes 
dados, quanto às atividades desenvolvidas, composição interna, 
relações com entidades do setor público, privado e outras enti-
dades da economia social, iniciativas de responsabilidade social 
e meios de financiamento, foram apresentados em setembro de 
2020.

Em outubro, os resultados mais relevantes relacionados com o 
Movimento Mutualista foram esmiuçados por Eduardo Pedroso, 
especialista da CASES em estatísticas, permitindo obter um re-
trato atual das mutualidades.  

Divulgação

CASES promove concurso 
de fotografia “A Economia Social”
Termina no dia 30 de novembro o prazo para subme-
ter trabalhos no âmbito do concurso de fotografia “A 
Economia Social”, promovida pela Cooperativo António 
Sérgio para a Economia Social (CASES).
A iniciativa procura divulgar os princípios orientadores 
da Economia Social, assentes na promoção da pessoa 
humana e das comunidades e despertar o interesse da 

sociedade sobre o setor, demonstrando a riqueza da 
diversidade das entidades que o constituem, das ativi-
dades por elas desenvolvidos e do seu contributo para 
o desenvolvimento socioeconómico do país.
O participante vencedor receberá prémio monetário 
no valor de 500 euros e um cabaz de produtos no valor 
de 100 euros.

Imagem: CASES e INE

https://www.facebook.com/ansesandim/posts/3824716510906840
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Nova SBE lança
Base de Dados Social 

A Nova School of Business and Economics (Nova SBE) 
lançou no dia 19 de novembro a Base de Dados So-
cial. Esta plataforma procura, através de dados abertos, 
reunir informação desagregada por organização e que 
sirva as diferentes partes interessadas no setor social.

Partindo do desconhecimento existente sobre o univer-
so das organizações deste setor, a basededadossocial.
pt já está disponível, com cerca de 40 por cento das 
organizações de economia social aí identificadas.

Podem integrar esta base de dados social todas as or-
ganizações que estejam abrangidas pela Lei de Bases 
da Economia Social e futuramente as empresas sociais, 
ainda não definidas na lei portuguesa. 

São disponibilizados dados como o tipo de instituição, 
localização, contactos, modelo de gestão com identi-
ficação de órgãos sociais, área de atuação, atividade 
desenvolvida, público-alvo, universo de beneficiários e 
utilizadores, recursos humanos, financiamento, entre 
outros.

Esta informação pode ser útil às próprias entidades, ao 
governo no suporte à decisão, às famílias e utentes que 
pesquisem respostas sociais, na procura e divulgação 
de emprego e vagas de voluntariado, e financiadores 
de projetos e iniciativas.

Imagem: Nova SBE

Lei Orgânica n.º 4/2020 - Diário da República n.º 
220/2020, Série I de 2020-11-11
Alarga o voto em mobilidade e uniformiza normas sobre 
a realização de atos eleitorais e referendários, alterando 
as leis eleitorais para o Presidente da República, a Assem-
bleia da República e dos órgãos das autarquias locais, as 
leis orgânicas do regime do referendo e do referendo lo-
cal e o regime jurídico do recenseamento eleitoral.

Lei Orgânica n.º 4/2020 - Diário da República n.º 
220/2020, Série I de 2020-11-11 
Alarga o voto em mobilidade e uniformiza normas sobre 
a realização de atos eleitorais e referendários, alterando 
as leis eleitorais para o Presidente da República, a Assem-
bleia da República e dos órgãos das autarquias locais, as 
leis orgânicas do regime do referendo e do referendo lo-
cal e o regime jurídico do recenseamento eleitoral.

Lei Orgânica n.º 3/2020 - Diário da República n.º 
220/2020, Série I de 2020-11-11 
Regime excecional e temporário de exercício de direito 
de voto antecipado para os eleitores que estejam em 
confinamento obrigatório, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19, em atos eleitorais e referendários a 
realizar no ano de 2021.

Lei Orgânica n.º 3/2020 - Diário da República n.º 
220/2020, Série I de 2020-11-11 
Regime excecional e temporário de exercício de direito 
de voto antecipado para os eleitores que estejam em 
confinamento obrigatório, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19, em atos eleitorais e referendários a 
realizar no ano de 2021.

Lei n.º 62-A/2020 - Diário da República n.º 209/2020, 2º 
Suplemento, Série I de 2020-10- 27 
Imposição transitória da obrigatoriedade do uso de más-
cara em espaços público.

Declaração de Retificação n.º 47-B/2020 – Diário da 
República n.º 229/2020, 3º Suplemento, Série I de 
2020-11-24
Segunda retificação ao Decreto n.º 9/2020, de 21 de no-
vembro, da Presidência do Conselho de Ministros, que 
regulamenta a aplicação do estado de emergência de-
cretado pelo Presidente da República.

Decreto-Lei n.º 99/2020 - Diário da República n.º 227-
B/2020, Série I de 2020-11-22
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19.

LEGISLAÇÃO

Suspensão de atividade letiva e não letiva nos dias 
30/11/2020 e 7/12/2020

Portaria n.º 271/2020, de 24/11 – Define as condições 
específicas do princípio da gratuitidade da fre-
quência de creche

Decreto-Lei n.º 99/2020, de 22 de novembro que 
altera as medidas excecionais e temporárias rela-
tivas à pandemia da doença COVID-19

Reforço da dotação do Programa Adaptar Social +

Efeitos da Declaração do Estado de Emergência e o 
Regime do Teletrabalho

Atualização da Informação n.º 11, da Direção-Geral de 
Saúde relativa a visitas nas Estruturas Residenciais

BEI e IFD lançam programa de investimentos em 
infraestruturas de cuidados continuados e de 
cuidados a idosos em Portugal

Estratégia Portugal 2030 aprovada em Conselho de 
Ministros

Abertura de Candidaturas aos Títulos de Impacto 
Social

Abertura de Candidaturas à medida Incentivo ATI-
VAR.PT

Reprogramação do POISE

COMUNICADOS UMP

https://dre.pt/application/file/a/147994017
https://dre.pt/application/file/a/147994017
https://dre.pt/application/file/a/147994017
https://dre.pt/application/file/a/147994017
https://dre.pt/application/file/a/147994016
https://dre.pt/application/file/a/147994016
https://dre.pt/application/file/a/147994016
https://dre.pt/application/file/a/147994016
https://dre.pt/application/file/a/146410264
https://dre.pt/application/file/a/146410264
https://dre.pt/application/file/a/149595782
https://dre.pt/application/file/a/149595782
https://dre.pt/application/file/a/149595782
https://dre.pt/application/file/a/149105249
https://dre.pt/application/file/a/149222346
https://dre.pt/application/file/a/149222346
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/d4c0b422ed618aa9a2-579b11620-3d973352d182e4Oe0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/d4c0b422ed618aa9a2-579b11620-3d973352d182e4Oe0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/8-f283ace263b1974f91f73342d2-8-54c-84b69fe4He0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/8-f283ace263b1974f91f73342d2-8-54c-84b69fe4He0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/8-f283ace263b1974f91f73342d2-8-54c-84b69fe4He0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/81b8a0b6e9416cf996ff8691c8167accdb8c83a52e4Ge0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/81b8a0b6e9416cf996ff8691c8167accdb8c83a52e4Ge0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/81b8a0b6e9416cf996ff8691c8167accdb8c83a52e4Ge0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/198-664ce-36dd3744d-068f0b6c73393bf70--24e4Fe0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/6909f75fedab7400bdd7766-741d78-952-a3d2-1e4Be0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/6909f75fedab7400bdd7766-741d78-952-a3d2-1e4Be0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/6909f75fedab7400bdd7766-741d78-952-a3d2-1e4Be0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/6909f75fedab7400bdd7766-741d78-952-a3d2-1e4Be0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/6909f75fedab7400bdd7766-741d78-952-a3d2-1e4Be0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/6909f75fedab7400bdd7766-741d78-952-a3d2-1e4Be0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/6909f75fedab7400bdd7766-741d78-952-a3d2-1e4Be0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/6909f75fedab7400bdd7766-741d78-952-a3d2-1e4Be0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/5608ffce97-0f-a8-a9-62f6c8267153-01f14b6e4Ae0e16LLe
http://mkt2.mutualismo.pt/vl/5608ffce97-0f-a8-a9-62f6c8267153-01f14b6e4Ae0e16LLe
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Decreto-Lei n.º 90/2020 - Diário da República n.º 
203/2020, Série I de 2020-10-19 
Altera o apoio extraordinário relativo à retoma progres-
siva de atividade em empresas em situação de crise em-
presarial.

Decreto-Lei n.º 87-A/2020 - Diário da República n.º 
201/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-10-15 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19. 

Decreto-Lei n.º 79-A/2020 - Diário da República n.º 
192/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-10-01 
Estabelece um regime excecional e transitório de reor-
ganização do trabalho e de minimização de riscos de 
transmissão da infeção da doença COVID-19 no âmbito 
das relações laborais.

Decreto-Lei n.º 78-A/2020 - Diário da República n.º 
190/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-09-29 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19.

Resolução da Assembleia da República n.º 87-A/2020, 
de 20 de novembro
Autorização da renovação do estado de emergência.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2020 - 
Diário da República n.º 227/2020, Série I de 2020-11-20
Aprova um conjunto de medidas destinadas às empre-
sas no âmbito da pandemia da doença COVID19. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020 - 
Diário da República n.º 222/2020, Série I de 2020-11-13 
Aprova a Estratégia Portugal 2030.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 96- B/2020 - 
Diário da República n.º 221/2020, 2º Suplemento, Série 
I de 2020-11-12 
Prorroga a declaração da situação de calamidade, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020 - 
Diário da República n.º 213/2020, 1º Suplemento, Série 
I de 2020-11-02 
Declara a situação de calamidade, no âmbito da pan-
demia da doença COVID-19.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-B/2020 - 
Diário da República n.º 206/2020, 1º Suplemento, Série 
I de 2020-10-22 
Define medidas especiais aplicáveis aos concelhos de 
Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira no âmbito da 
situação de calamidade.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020 - 
Diário da República n.º 200/2020, 1º Suplemento, Série 
I de 2020-10-14 
Declara a situação de calamidade, no âmbito da pan-
demia da doença COVID-19.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2020 - 
Diário da República n.º 200/2020, Série I de 2020-10-14 
Define orientações e recomendações relativas à organi-
zação e funcionamento dos serviços públicos de aten-
dimento aos cidadãos e empresas no âmbito da pan-
demia da doença COVID-19.

Resolução da Assembleia da República n.º 85/2020 - 
Diário da República n.º 224/2020, Série I de 2020-11-17 
Orçamento da Assembleia da República para 2021.

Resolução da Assembleia da República n.º 83- A/2020 
- Diário da República n.º 217/2020, 1º Suplemento, 
Série I de 2020-11-06 
Autorização da declaração do estado de emergência.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2020 - 
Diário da República n.º 190/2020, Série I de 2020-09-29 
Prorroga a declaração da situação de contingência, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Portaria n.º 271/2020 - Diário da República n.º 
229/2020, Série I de 2020-11-24
Define as condições específicas do princípio da gratu-
itidade da frequência de creche, em cumprimento do 
disposto no n.º 1 do artigo 146.º da Lei n.º 2/2020, de 31 
de março.

Portaria n.º 269/2020 - Diário da República n.º 
226/2020, Série I de 2020-11-19 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 178/2020, de 
28 de julho, que estabelece um sistema de incentivos à 
adaptação da atividade das respostas sociais ao contex-
to da doença COVID-19, designado Programa Adaptar 
Social +.

Portaria n.º 261/2020 - Diário da República n.º 
216/2020, Série I de 2020-11-05 
Executa o regime excecional de medidas de apoio às 
entidades empregadoras, aos trabalhadores e às pes-
soas em situação de desemprego, lesadas pelo incêndio 
ocorrido em 13 de julho de 2020 que afetou as empre-
sas com sede ou estabelecimento no Centro de Apoio à 
Criação de Empresas do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, 
previstas nos n.os 2 e 5 a 9 da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 65/2020, de 28 de agosto.

Portaria n.º 259/2020 - Diário da República n.º 
214/2020, Série I de 2020-11-03 
Procede à oitava alteração ao Regulamento Que Esta-
belece Normas Comuns sobre o Fundo Social Europeu, 
aprovado em anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de 
março, na sua atual redação.

Portaria n.º 256/2020 - Diário da República n.º 
210/2020, Série I de 2020-10-28 
Simplifica o processo de reconhecimento do Estatu-
to do Cuidador Informal, aprovado em anexo à Lei n.º 
100/2019, de 6 de setembro.

Portaria n.º 255/2020 - Diário da República n.º 
209/2020, Série I de 2020-10-27
Oitava alteração ao Regulamento Que Estabelece Nor-
mas Comuns sobre o Fundo Social Europeu, aprovado 
em anexo à Portaria n.º 60- A/2015, de 2 de março, na 
sua atual redação.

Portaria n.º 250-B/2020 - Diário da República n.º 
207/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020- 10-23 
Portaria que regulamenta as condições e os procedimen-
tos de atribuição do apoio extraordinário de proteção 
social para trabalhadores em situação de desproteção 
económica e social e que não tenham acesso a qualquer 
instrumento ou mecanismo de proteção social.

Portaria n.º 246/2020 - Diário da República n.º 
203/2020, Série I de 2020-10-19 
Define e regulamenta os termos e as condições aplicáveis 
às medidas excecionais e temporárias de isenção, total 
ou parcial, do pagamento de contribuições à segurança 
social, previstas no n.º 4 da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 65/2020, de 28 de agosto.

Portaria n.º 245/2020 - Diário da República n.º 
202/2020, Série I de 2020-10-16 
Prorrogação dos contratos das medidas Contrato Em-
prego-Inserção para pessoas com deficiência e incapaci-
dade, Contrato Emprego-Inserção (CEI) e Contrato Em-
prego-Inserção+ (CEI+).

Portaria n.º 241/2020 - Diário da República n.º 
199/2020, Série I de 2020-10-13
Fixa as normas regulamentares necessárias à repartição 
dos resultados líquidos de exploração dos jogos sociais 
atribuídos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Se-
gurança Social.

Declaração de Retificação n.º 46/2020 - Diário da 
República n.º 221/2020, Série I de 2020-11- 12 
Retifica a Portaria n.º 218/2020, de 16 de setembro, que 
regula a medida Apoio ao Reforço de Emergência de 
Equipamentos Sociais e de Saúde.

Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro
Regulamenta a aplicação do estado de emergência de-
cretado pelo Presidente da República.

Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 
20 de novembro
Renova a declaração do estado de emergência, com fun-
damento na verificação de uma situação de calamidade 
pública.

Decreto-Lei n.º 98/2020 - Diário da República n.º 
225/2020, Série I de 2020-11-18 
Procede à alteração excecional e temporária das regras 
de sequencialidade dos apoios à manutenção dos pos-
tos de trabalho.

Decreto n.º 8/2020 - Diário da República n.º 217- 
A/2020, Série I de 2020-11-08 
Regulamenta a aplicação do estado de emergência de-
cretado pelo Presidente da República.

Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020 - 
Diário da República n.º 217/2020, 1º Suplemento, Série 
I de 2020-11-06147933283
Declara o estado de emergência, com fundamento na 
verificação de uma situação de calamidade pública.

Decreto-Lei n.º 96/2020 - Diário da República n.º 
215/2020, Série I de 2020-11-04 
Prevê a dispensa de cobrança de taxas moderadoras nas 
consultas e em todos os exames complementares de di-
agnóstico e terapêutica prescritos no âmbito da rede de 
prestação de cuidados de saúde primários.

Decreto-Lei n.º 94-A/2020 - Diário da República n.º 
214/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-11-03 
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 94/2020 - Diário da República n.º 
214/2020, Série I de 2020-11-03 
Altera o regime relativo ao complemento solidário para 
idosos, eliminando até ao 3.º escalão o impacto dos ren-
dimentos dos filhos considerados na avaliação de recur-
sos.

Decreto n.º 7-A/2020 - Diário da República n.º 208/2020, 
2º Suplemento, Série I de 2020-10-26
Declara o luto nacional no dia 2 de novembro de 2020 e 
presta homenagem a todos os falecidos, em especial às 
vítimas da pandemia da doença COVID-19.
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Foi há um ano...
novembro de 2019

O boletim digital Info é confinanciado por:

UMP trabalha na expansão do Mutualismo na Europa

UMP aposta no planeamento estratégico para 
capacitar Movimento Mutualista

Ministra da Segurança Social e Entidades da 
Economia Social desejam “colaboração leal”.

Declaração de Retificação n.º 44/2020 - Diário da 
República n.º 218/2020, Série I de 2020-11-09 
Declara nula a Portaria n.º 259/2020, de 3 de novem-
bro, do Planeamento, que procede à oitava alteração ao 
Regulamento Que Estabelece Normas Comuns sobre o 
Fundo Social Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 
60-A/2015, de 2 de março, na sua atual redação, publi-
cada no Diário da República, 1.ª série, n.º 214, de 3 de 
novembro de 2020.

Declaração de Retificação n.º 40-A/2020 - Diário da 
República n.º 202/2020, 2º Suplemento, Série I de 
2020-10-16 
Retifica a Portaria n.º 245-A/2020, de 16 de outubro, que 
procede à primeira alteração à Portaria n.º 272-A/2017, 
de 13 de setembro.

Declaração de Retificação n.º 39/2020 - Diário da 
República n.º 198/2020, Série I de 2020-10-12 
Declaração de retificação à Lei n.º 45/2020, de 20 de 
agosto, que «Altera o regime excecional para as situações 
de mora no pagamento da renda nos contratos de ar-
rendamento não habitacional, no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19, procedendo à segunda alteração à 
Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril».

Despacho n.º 11418-A/2020 - Diário da República n.º 
225/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-11-18 
Determina a operacionalização do reforço da capaci-
dade de rastreio das autoridades e serviços de saúde 
pública para realização de inquéritos epidemiológicos, 
para rastreio de contactos de doentes com COVID-19 e 
seguimento de pessoas em vigilância ativa.

Despacho n.º 11231-B/2020 - Diário da República n.º 
222/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-11-13 
Afeta ao financiamento dos produtos de apoio, durante 
o ano de 2020, a verba global de (euro) 22 480 000 dis-
ponibilizada pelos Ministérios da Educação, do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social e da Saúde.

Despacho n.º 11142/2020 - Diário da República n.º 
221/2020, Série II de 2020-11-12 14 
Determina os representantes da Comissão de Coorde-
nação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 
Infância.

ANIVERSÁRIOS
20 dezembro 163.º aniversário Monte-Pio Artístico Tavirense – Associação de Socorros Mútuos

31 dezembro 167.º aniversário Associação Socorros Mútuos Fraternal dos Artistas Vilafranquenses 

Despacho n.º 10992/2020 - Diário da República n.º 
219/2020, Série II de 2020-11-10 
Determina a composição da estrutura de monitorização 
da situação de calamidade e designa os secretários de 
Estado que coordenam ao nível do Governo a respetiva 
execução nas regiões.

Despacho n.º 10942-A/2020 - Diário da República n.º 
217/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-11-06 
Cria estruturas de apoio de retaguarda (EAR), em todos 
os distritos do território continental, para acolher pes-
soas infetadas com SARS-CoV-2 e utentes de estruturas 
residenciais para pessoas idosas (ERPI), infetados com 
SARS-CoV-2, que careçam de apoio específico, sem ne-
cessidade de internamento hospitalar.

Despacho n.º 10277/2020 - Diário da República n.º 
208/2020, Série II de 2020-10-26 
Cria a comissão de coordenação de preparação de uma 
proposta de Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, 
no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Despacho n.º 9655/2020 - Diário da República n.º 
195/2020, Série II de 2020-10-07 
Determina que o membro do Governo responsável pela 
área da saúde pode autorizar o recrutamento, pelos es-
tabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde com a 
natureza de entidade pública empresarial, através da 
celebração de contratos de trabalho sem termo, de até 
30 profissionais para as equipas comunitárias de saúde 
mental para a população adulta.

Deliberação n.º 1171/2020 - Diário da República n.º 
225/2020, Série II de 2020-11-18 
Despesas de funcionamento - COVID-19.

Regulamento n.º 1026/2020 - Diário da República n.º 
225/2020, Série II de 2020-11-18 
Regulamento do Apoio Financeiro ao Funcionamento 
das Organizações Não Governamentais de Pessoas com 
Deficiência (ONGPD) de âmbito genérico.
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