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Luís Alberto Silva foi reeleito, em dezembro, para um novo mandato à frente do Conselho de Administração da UMP, 
numa Assembleia-Geral, onde foi aprovado o Programa de Ação e Orçamento para 2021. Saiba quais são os desafios 
estratégicos dos novos Órgãos Associativos para o quadriénio 2021-2024 e os principais objetivos previstos para o ano 
que agora começou, na secção Em Foco, desta edição p4/9

Órgãos Associativos eleitos em Coimbra
com seis eixos estratégicos para novo quadriénio UMP fecha 2020

em situação de 
equilíbrio financeiro

Covilhanense projeta 
requalificação da sede 

Prémios UMP
chegam a Guimarães, 
Espinho e Coimbra
Os prémios honoríficos anuncia-
dos no Dia Nacional do Mutualismo 
foram entregues, em mãos, pelo Pres-
idente do Conselho de Administração 
da UMP, aos Presidentes da Câmara 
de Espinho, Pinto Moreira (Cidada-
nia e Solidariedade), d’A Previdência 
Portuguesa, Martins de Oliveira (PIPM) 
e da Familiar Vimaranense, Augusto 
Abreu (Mutualismo e Solidariedade) s 
prémios Mutualismo e Solidariedade. 
As reportagens nas páginas 14 a 16.
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“O Setor Social é a
almofada e a bússola
dos mais vulneráveis”
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As Mutualidades e o novo 
período de confinamento

Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho de Administração da UMP

EDITORIAL

O Setor Social é a almofada
e a bússola dos mais vulneráveis
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Entrámos num novo período de confinamento 

obrigatório justificado pelo Presidente da Repúbli-

ca e pelo Governo com o alarmante aumento dos 

números de infeções por Covid 19, do número de 

doentes internados nos hospitais e vítimas mortais.

Uma vez mais, o Setor Social é chamado a desem-

penhar um papel determinante no apoio aos ido-

sos, nos lares e nos domicílios, aos cidadãos mais 

vulneráveis e às famílias continuando a assegurar 

as respostas à infância num ambiente de seguran-

ça para profissionais e crianças.

Na área dos cuidados de saúde, as Mutualidades 

continuarão centradas na assistência médica e me-

dicamentosa aos seus Associados, através das clíni-

cas e farmácias mutualistas, que têm sido uma res-

posta fundamental numa altura em que o Serviço 

Nacional de Saúde está sob enorme pressão.

Aos Dirigentes e todos os profissionais das Associa-

ções Mutualistas, particularmente aos que estão na 

primeira linha do apoio a quem precisa, deixamos 

palavras de incentivo e confiança para este período 

tão sensível e exigente.

A UMP continuará a acompanhar a evolução desta 

crise pandémica e da resposta às necessidades das 

pessoas, das famílias e das organizações, reiteran-

do a sua disponibilidade e apoio às Mutualidades, 

na esperança de que em breve possamos voltar à 

normalidade que antes conhecemos.
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Luís Alberto Silva reeleito 
na liderança da UMP

Assembleia 
aprova voto de 
reconhecimento
aos membros dos 
Órgãos Associativos 
cessantes
Foi aprovado por unanimidade um voto de 
agradecimento e reconhecimento aos mem-
bros dos Órgãos Associativos cessantes pelo 
esforço, dedicação e trabalho realizado ao 
longo do mandato que terminou.
Na sua intervenção, o Presidente do Conselho 
de Administração destacou o “extraordinário 
contributo” dos Mutualistas que cessaram 
funções, são “dirigentes de grande enverga-
dura, que exerceram os seus cargos de modo 
exemplar, que honraram e dignificaram o Mo-
vimento Mutualista”.

Luís Alberto Silva (A Mutualidade de 
Santa Maria) foi reeleito na Presidên-
cia do Conselho de Administração da 
UMP, nas eleições dos Órgãos Asso-
ciativos para o quadriénio 2021-2024, 
na Assembleia-Geral que se realizou 
a 11 de dezembro, em Coimbra.

Tendo sido um ato eleitoral com lis-
ta única, subscrita por um grande 
número de associações, e com uma 
a participação significativa, apesar 
de, pela primeira vez, se ter realizado 
num dia útil da semana, são fatores 
que, segundo Luís Alberto Silva, es-
pelham a “confiança” depositada no 
elenco eleito e que acarreta ainda 
“mais responsabilidade” aos novos 
Órgãos Associativos da UMP.

Novos Órgãos 
Associativos 

foram eleitos 
em Coimbra 

para um 
mandato de 
quatro anos

“Cientes da enorme responsabilidade que estamos a 
assumir, tranquiliza-nos saber que não estamos sós. To-
das as Associadas e todos os Mutualistas são chamados 
a contribuir para uma UMP e um Movimento Mutua-
lista ainda mais fortes”, disse o Dirigente numa inter-
venção durante a Assembleia Geral, que se realizou no 
Pavilhão da Palmeira e que observou as determinações 
e orientações das autoridades públicas no âmbito da 
contenção da pandemia.

Antevendo um quadriénio marcado por novos e exi-
gentes desafios, define como um dos principais eixos 
estratégicos da UMP o rejuvenescimento do Mutualis-
mo e do Movimento Mutualista. Nesse aspeto, destaca 
o objetivo de promover, em parceria com as universi-
dades, a realização de estudos e investigações sobre 
a história e as principais áreas de intervenção, como a 
saúde, proteção social e previdência social.

Para além da produção de conhecimento sobre o se-
tor, assinala outros eixos estratégicos de atuação neste 
novo mandato, como a modernização e a capacitação 
da UMP e das Associações Mutualistas, a representação 
institucional e a cooperação, comunicação, internacio-
nalização, inovação social e sustentabilidade ambiental.

Os novos Órgãos Associativos foram eleitos com 94 por 
cento dos votos a favor, 3 por cento em branco e 3 por 
cento dos votos nulos.
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Os novos Órgãos Associativos da União 
das Mutualidades Portuguesas 2021-2024
Em resultado do ato eleitoral realizado em dezembro, 
há cinco novos rostos nos Órgãos Associativos que vão 
gerir os destinos da UMP entre 2021 e 2024.

Conheça a constituição da Mesa da Assembleia 
Geral, Conselho de Administração e Conselho  
Fiscal.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

MESA ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO FISCAL

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

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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Assembleia aprova Programa que “consolida
avanços, abre horizontes e lança novos desafios”

A Assembleia Geral aprovou por larga maioria (uma 
abstenção) o Programa de Ação e Orçamento da UMP 
para 2021, que “não é de continuidade, nem de rutura, 
consolida avanços dos últimos anos abre novos hori-
zontes e lança novas respostas e desafios”.
O documento que vai orientar a atividade da UMP 
neste novo ano foi apresentado pelo Conselho de Ad-
ministração cessante e, de acordo com a intervenção 
proferida na ocasião, por Luís Alberto Silva, entretanto 
reconduzido na liderança do Órgão, traduz, na sua es-
sência, “um sentido transformador, do ponto de vista 
da modernização do Movimento Mutualista, da sua ca-
pacidade de intervenção e da sua imagem junto dos 
portugueses”.
A resposta nacional aos problemas sanitários, económi-
cos e sociais, decorrentes da pandemia Covid-19, tem 
resultado de “um intenso e regular trabalho de coo-
peração e articulação entre o Governo e o setor social, 
em que a UMP tem participado ativamente” e, na ótica 
do Dirigente, essa relação de cooperação “tem permiti-
do alterar a perceção que a tutela e os portugueses ti-
nham acerca do Movimento Mutualista na sociedade”. 

“Queremos prosseguir 
este caminho que 
trilhámos nos últimos 
anos, com resultados 
positivos, e não 
deixaremos de trabalhar 
incansavelmente nas 
soluções que nos 
permitam consolidar uma 
trajetória de equilíbrio 
financeiro”, disse Luís 
Alberto Silva.

“É uma janela que se abre e algo que queremos conti-
nuar a aprofundar”, acrescentou, para depois sublinhar 
as linhas orientadoras da ação da UMP para este ano, 
enfatizando a aposta no rejuvenescimento do mutua-
lismo e do Movimento Mutualista, através do reforço 
da sua representação institucional, da realização de 
estudos sobre o setor e as suas áreas de intervenção 
que abra caminhos para a intervenção mutualista em 
novos domínios.
O programa assenta, também, na capacitação e mo-
dernização do Movimento, apontando para a criação 
de novos gabinetes de apoio à UMP e às Associadas, 
em áreas técnicas diferenciadas, o desenvolvimento de 
um plano de formação destinado a dirigentes, funcio-
nários e colaboradores das Mutualidades e a disponibi-
lização de aplicações e ferramentas de apoio à gestão.
É assumida a pretensão de criar e disseminar uma cul-
tura de inovação, empreendedorismo e boas práticas 
de sustentabilidade ambiental nas Mutualidades e de 
implementar um novo plano de comunicação, tendo 
em vista uma maior familiarização dos portugueses 
com o mutualismo e o Movimento Mutualista.
Do Programa de Ação, Luís Alberto Silva, desta ainda 
a aceleração do processo de internacionalização da 
UMP, enquanto representante da Europa no Comité In-
tercontinental da União Mundial das Mutualidades e na 
promoção e difusão do Mutualismo nos países da CPLP.
A fechar a sua intervenção de apresentação do docu-
mento, referiu que “este é o tempo da persistência, da 
resiliência e da inovação” e deixou um apelo à “conver-
gência na ação”, porque “num cenário tão difícil como 
o que vivemos, Portugal e os Portugueses precisam de 
um Movimento Mutualista forte e dinâmico, que res-
ponda de modo célere e eficiente na proteção social, 
na saúde e na previdência social”.
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Edgar Diogo
Representante da UMP no CESE 
(Comité Económico e Social Europeu)

O Setor Social é a almofada e a bússola 
dos mais vulneráveis 

O Movimento Mutualista português congrega mais de 
um milhão de Associados e de 2,5 milhões de bene-
ficiários, aproximadamente um quarto da população 
portuguesa.
Partes integrantes da economia social, que representa 
3% da economia nacional e 6,1% do emprego remune-
rado em Portugal, as mutualidades estão presentes em 
todo o território, prosseguindo fins de saúde, previdên-
cia e proteção social, neste caso através da organização 
e gestão de equipamentos e serviços de apoio social.

A sua ação, orientada pelos princípios da liberdade, de-
mocraticidade, igualdade, independência, solidarieda-
de e corresponsabilidade, atravessa sete séculos e é um 
exemplo de resiliência e de adaptação aos desafios que 
a sociedade lhes coloca em cada momento.

O Mutualismo é um sistema de proteção social que 
visa o auxílio dos seus membros. É uma forma de or-
ganização económica em que os associados são parte 
ativa na definição da sua auto proteção social, assente 
numa solidariedade responsável, pois ao juntarem-se a 
outros para “mutualizarem” os riscos que afetam a es-
tabilidade dos seus rendimentos, repartindo os custos 
de forma equitativa e participando na organização de 
regimes complementares e previdência, beneficiam de 
dimensão e de solidariedade.

Segundo o Eurostat, 21,6% da população portugue-
sa estava em risco de pobreza no ano passado, uma 
percentagem superior à União Europeia (21,1%). É ex-
pectável que este indicador se agrave com os efeitos 
devastadores que a pandemia Covid-19 está a produzir 

na economia, desafiando a União Europeia, os Estados 
Membros e as instituições sociais a mobilizarem esfor-
ços para não ficar ninguém para trás.

A ação das Mutualidades, no âmbito do apoio às pes-
soas vulneráveis, situa-se em três planos: prevenção, 
apoio e inclusão.

No plano da prevenção, as mutualidades disponibili-
zam planos de proteção e previdência que garantem 
uma almofada em momentos de adversidade, não só 
pela via dos rendimentos, como pelas vias da assistên-
cia médica e medicamentosa. 

Aliás, nesta área da saúde, a rede de clínicas mutualis-
tas tem constituído uma alternativa de primeira linha 
ao Serviço Nacional de Saúde que, pressionado pelo 
combate à Covid-19, tem dificuldades em responder 
aos cidadãos com o mesmo grau de eficiência em ou-
tras patologias.

Assim como as demais entidades do setor social – Mi-
sericórdias, Cooperativas e Instituições Particulares de 
Solidariedade Social – as Mutualidades estão na linha 
da frente no apoio aos cidadãos mais vulneráveis, dina-
mizando equipamentos sociais e respostas aos idosos 
(lares, centros de dia, serviços de apoio domiciliário), à 
infância e juventude, e participando ativamente nas re-
des sociais municipais e nas redes locais de interven-
ção social, de forma a garantir uma ação articulada e 
integrada.

Estas instituições colocam em marcha programas de 
emergência alimentar, através de cantinas sociais, que 
fornecem diariamente refeições, não só a pessoas sem 
abrigo e/ou com problemas de adição, como a pessoas 
e famílias de parcos rendimentos.

Foto: Pixaby

O voluntariado promovido pelas Mutualidades tra-
duz-se, por exemplo, na dinamização de lojas sociais, 
que disponibilizam géneros alimentícios, produtos de 
higiene e limpeza, vestuário, calçado e outros bens 
essenciais, ou em serviços de compras e entregas de 
medicamentos e bens de primeira necessidade, ao do-
micílio de pessoas, com problemas de mobilidade e 
que vivem isoladas.

As Associações Mutualistas acreditam que os progra-
mas de emergência são importantes para socorrer 
aqueles que se encontram em situação de maior vul-
nerabilidade económica e social, mas consideram que 
o grande desafio passa por criar mecanismos e instru-
mentos de capacitação pessoal e profissional, que res-
gatem, de forma sustentada, estes cidadãos das situa-
ções de pobreza e exclusão social.

Neste campo de atuação, desenvolvem, entre outras 
ações de acompanhamento e encaminhamento, pro-
gramas de capacitação e formação para a inclusão, 
procurando dotar estes públicos vulneráveis de com-
petências pessoais, sociais e profissionais que contri-
buam para uma mudança significativa de rumos nas 
suas vidas.

As associações mutualistas e as entidades da econo-
mia social não fecham as portas a quem precisa. São 
uma almofada e uma bússola. Complementam e, em 
alguns casos, substituem o Estado na assistência e na 
proteção às populações mais vulneráveis.

(Artigo publicado na Diversity Europe December Newsletter - 
Combatting poverty, do Comité Económico e Social Europeu 
(CESE)/União Europeia)
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Governo aprova candidatura
da UMP ao Fundo de Socorro Social 
A candidatura ao Fundo de Socorro Social apresenta-
da pela União das Mutualidades Portuguesas, em 2019, 
com vista ao seu reequilíbrio financeiro, teve o despacho 
favorável do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Se-
gurança Social, em dezembro de 2020, no valor 160 mil 
euros.

Este montante, somado ao resultado líquido do exercí-
cio do ano findo, permitiu alcançar, já em 2020, o objeti-
vo do reequilíbrio financeiro da UMP, que estava previsto 
no Plano de Reequilíbrio Financeiro aprovado em 2019 
para um horizonte de cinco anos.

Para Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Admi-
nistração da UMP, esta decisão do Governo é “um sinal 
de confiança na UMP e no Movimento Mutualista e de 
reconhecimento da sua ação diária no âmbito da previ-
dência social e da proteção e coesão social”. 

Uma segunda leitura que retira do despacho do Gover-
no é o contributo que aquele montante representa para 
“antecipar, em três anos, a meta do equilíbrio financeiro 
da UMP, e assim conferir-lhe outra robustez para enfren-
tar os enormes e complexos desafios que se colocam”.

A aprovação pelo 
Governo é “um sinal de 
confiança na UMP e no 
Movimento Mutualista 
e de reconhecimento 
da sua ação diária no 
âmbito da previdência 
social e da proteção e 
coesão social”, considera 
Luís Alberto Silva, 
Presidente do Conselho de 
Administração da UMP.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 7.º, nas alíneas a), b), f), h) e n) do artigo 15.º, 
da alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 17.º, do artigo 19.º, do n.º 2 do artigo 21.º e do n.º 1 do artigo 
40.º dos Estatutos desta União, convocam-se as Associadas da União das Mutualidades Portuguesas 
(UMP) a reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar no próximo dia 29 de janeiro de 2021, 
às 09h00, nas instalações da Escola de Artes e Ofícios de Ovar, sita na Rua Fonte do Casal, n.º 24, 
3880-220 Ovar, na cidade e concelho de Ovar, distrito de Aveiro, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 1. Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas de 2020, o qual vai acompanhado do  
 respetivo Parecer do Conselho Fiscal;

 2. Apreciação, discussão e votação da Proposta do Conselho de Administração de Alteração  
 Global dos Estatutos da União das Mutualidades Portuguesas;

 3. Apreciação, discussão e votação da Proposta do Conselho de Administração de Alteração  
 Global do Regulamento de Funcionamento da Assembleia Geral da União das Mutualidades  
 Portuguesas;

 4. Apreciação, discussão e votação da Proposta do Conselho de Administração para Fixação do  
 Valor da Quota Supletiva a partir de 1 de janeiro de 2021;

 5. Apreciação, discussão e votação da Proposta do Conselho de Administração de  
 Remuneração do Presidente do Conselho de Administração da UMP.

Nos termos do número 5 do artigo 9.º dos Estatutos da UMP, 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 Associadas.

Os documentos aludidos na presente convocatória são enviados nesta data por correio eletrónico para 
todas as Associadas e estão, desde esta data, disponíveis para consulta na União das Mutualidades 
Portuguesas e publicados no sítio da Internet em www.mutualismo.pt.

Lisboa, 11 de janeiro de 2021

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

Foto: Pixaby

Tendo em consideração a gravidade da situação epidemiológica 

atualmente vivida em Portugal e as restrições decretadas pelo Governo 

no âmbito do estado de emergência declarado pelo Presidente da 

República, a Assembleia Geral convocada para 29 de janeiro será, 

oportunamente, reagendada, conforme comunicado a emitir 

oportunamente pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral.
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Augusto Abreu recebe em mãos
Prémio Mutualismo e Solidariedade

Augusto Abreu nasceu em Urgezes, 
Guimarães, há 64 anos. Depois de uma 
infância e juventude vivida em Angola 
onde ajudava os pais no restaurante da 
família, regressou em 1974 ao concelho 
onde terá nascido Portugal. Com uma 
vida dedicada à paixão da rádio, Au-
gusto Abreu fez-se associado da Asso-
ciação Familiar Vimaranense em 1980, 
despertando para a causa mutualista, 
que abraçaria ainda com mais vigor há 
18 anos, quando pela primeira foi cha-
mado a integrar os Órgãos Associativos.
Em 2008, assumiu a presidência da Di-
reção, onde permanece até ao presente. 
A sua gestão fica ligada a um forte in-
vestimento no rejuvenescimento da As-
sociação, na comunicação e na excelên-
cia dos serviços de assistência médica 
aos associados. E os sonhos continuam 
a fervilhar. A abertura de uma farmácia 
social está nos horizontes, assim como a 
criação de novas áreas de intervenção, 
nomeadamente na área social.
Atendendo ao seu percurso no Movi-
mento Mutualista, a UMP distinguiu 

Augusto Abreu com o Prémio Mutua-
lismo e Solidariedade, em julho último, 
na sessão evocativa do Dia Nacional do 
Mutualismo. E, já depois disso, foi elei-
to para os Órgãos Associativos da UMP, 
onde desempenha presentemente o 
cargo de Vice-Presidente do Conselho 
de Administração.

A entrega presencial do prémio, por Luís 
Alberto Silva, responsável máximo da 
UMP, decorreu no final de dezembro, 
na sede da Associação Familiar Vimara-
nense, num ato protocolar a que assisti-
ram vários dirigentes da instituição.
Augusto Abreu agradeceu a distinção. 
“É uma honra receber um prémio que 
reconhece o nosso trabalho, embora 
quem, como nós, trabalha nesta área e 
para o bem dos outros, não o faça com 
a esperança de receber distinções, mas 
é sempre um estímulo para continuar”, 
comentou o Dirigente, fazendo questão 
de o partilhar com os demais colegas 
de Direção, que o acompanham neste 
percurso.

O Conselho de Adminis-

tração da UMP tem vindo 

a proceder à entrega, 

em mãos, dos prémios 

honoríficos atribuídos na 

sessão evocativa online do 

Dia Nacional do Mutua-

lismo. 

Nesta e nas páginas se-

guintes ficam os registos 

desses atos protocolares, 

referentes ao Prémio 

Mutualismo e Solidarie-

dade (Augusto Abreu, 

Presidente da Direção 

da Associação Familiar 

Vimaranense), Cidadania 

e Solidariedade (Pinto 

Moreira, Presidente da Câ-

mara Municipal de Espi-

nho) e Prémio Inovar Para 

Melhorar (A Previdência 

Portuguesa, representado 

pelo seu Presidente do 

Conselho de Administra-

ção, António Martins de 

Oliveira).

PRÉMIOS 
UMP

Percurso de 18 anos nos Órgãos Associativos da Familiar Vimaranense 
tem sido marcado por um forte investimento no rejuvenescimento 
da Associação, na comunicação e na excelência dos serviços de 
assistência médica aos associados.

“A Cidadania e a solidariedade nunca fizeram 
tanto sentido como nesta crise pandémica”

Os valores da cidadania e da solidariedade nunca fize-
ram tanto sentido nesta conjuntura que atravessamos. 
“Esta crise pandémica veio demonstrar que o espírito 
de proximidade, solidariedade e fraternidade são ab-
solutamente essenciais para resolver os problemas so-
ciais que temos pela frente”, realçou o Presidente da 
Câmara Municipal de Espinho, à margem da cerimónia 
protocolar da entrega do Prémio Cidadania e Solidarie-
dade, atribuído pela UMP, representada pelo Presiden-
te Luís Alberto Silva e Vice-Presidente do Conselho de 
Administração, José Almeida.

O responsável máximo da autarquia espinhense consi-
dera que “muitas vezes, os problemas não se resolvem, 
despejando dinheiro para cima deles, mas exatamente 
através deste espírito proativo e recorrendo a esses va-
lores que o Mutualismo propaga”.

Pinto Moreira, Presidente da Câmara de Espinho, 
recebeu o Prémio Cidadania e Solidariedade, 
instituído pela UMP, representada neste ato 
protocolar por Luís Alberto Silva e José Almeida, 
respetivamente Presidente e Vice-Presidente do 
Conselho de Administração da UMP.

Uma das marcas distintivas da sua ação enquanto 
autarca e cidadão tem sido a particular sensibilidade 
para as questões sociais e da cidadania, revelando ain-
da uma grande proximidade ao Mutualismo, nomea-
damente através das duas associações mutualistas do 
concelho de Espinho (A Familiar de Espinho e ASM São 
Francisco de Assis de Anta). 

Essa foi uma das fundamentações da UMP para a atri-
buição do Prémio Cidadania e Solidariedade a Pinto 
Moreira, sublinhados pelos seus representantes nesta 
cerimónia protocolar.

Para Pinto Moreira esta distinção é “motivo de grande 
orgulho e de satisfação pessoal” e o reconhecimento 
do trabalho e da proximidade ao Movimento Mutualis-
ta e de uma forma particular às associações mutualis-
tas espinhenses”.

“Temos procurado ser próximos, estar presentes a res-
ponder às suas solicitações e este reconhecimento 
da UMP quero partilhá-lo com estas instituições mu-
tualistas do nosso concelho, que têm procurado ir ao 
encontro da satisfação das necessidades e das vulne-
rabilidades da nossa população mais frágil”, realçou o 
homenageado.
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As quatro cores da máscara UMP 
para nos proteger do coronavírus

A UMP lançou um pack de máscaras nas quatro cores 
mais usadas nos seus suportes de comunicação. Os pri-
meiros exemplares foram distribuídos a 11 de dezem-
bro, aos participantes na Assembleia Geral da UMP, rea-
lizada no Pavilhão da Palmeira, em Coimbra, de forma a 
que todos se pudessem proteger. 

As máscaras UMP são reutilizáveis até ao número limi-
te de 25 lavagens e continuarão a ser distribuídas nos 
eventos presenciais que organiza e de outras formas, no 
sentido de chegar a todas as Associadas.

O uso de máscaras é uma medida adicional de prote-
ção, que deve ser complementar às medidas de distan-
ciamento, higiene das mãos e etiqueta respiratória. A 
sua utilização é obrigatória em espaços públicos fecha-
dos, como transportes públicos ou estabelecimentos 
comerciais.

O PIPM estimula a “renovação das associações” 
e a pensar no que pode ter impacto nas pessoas

A atribuição do Prémio Inovar Para Melhorar (PIPM) ao 
projeto “Unidos na Diversidade, Inclusivos na Interven-
ção” é para o Presidente do Conselho de Administração 
d’A Previdência Portuguesa, António Martins de Olivei-
ra, um estímulo para que “as associações se renovem, 
melhorem, se preparem para o futuro, que as coloca a 
pensar no que podem fazer para ter impacto positivo na 
vida das pessoas e das suas comunidades”.

Foi desta forma que Martins de Oliveira se referiu ao sig-
nificado da entrega presencial do troféu e do certificado 
do PIPM, pelo Presidente do Conselho de Administração 
da UMP, Luís Alberto Silva, à margem da Assembleia Ge-
ral realizada na cidade de Coimbra, no mês de dezem-
bro, que A Previdência Portuguesa venceu, pela terceira 
vez, desde 2010. 
O projeto “A Diversidade Dentro do Mutualismo – Unidos 
na Diversidade, Inclusivos na Intervenção” tem como 
objetivo a integração e a inclusão de pessoas com de-
ficiência na instituição, através de um serviço de vídeo-

-interprete, interpretação no local de atendimento ao 
público, vídeo interpretação off-line para Corporate TV 
e sites da instituição em Língua Gestual Portuguesa, tra-
dução para Braille de todas as Modalidades e Benefícios 
e de todos os Formulários de adesão Associativa.
Luís Alberto Silva felicitou A Previdência Portuguesa 
pela implementação deste projeto, elogiando a elevada 
qualidade das quatro candidaturas apresentadas nesta 
edição por diferentes mutualidades. “É um sinal claro 
da importância que as associações mutualistas estão a 
dar ao papel da inovação social no rejuvenescimento do 
Movimento e da sua afirmação como um setor moderno 
voltado para as pessoas e as suas necessidades”, subli-
nhou.
Martins de Oliveira sublinhou que este projeto tem ainda 
mais força, conjugado com outros que a Associação está 
a implementar e que “contribuem para um resultado” 
que é “chamar as pessoas” às mutualidades e ao mutua-
lismo. “Às vezes, de uma ideia que parece esquisita pode 
nascer algo muito interessante”, concluiu o Dirigente.

O PIPM 2020 foi entregue presencialmente ao Conselho 
de Administração d’A Previdência Portuguesa que, pela 
terceira vez, arrecadou o prémio. 

Reunião de trabalho do Conselho 
Fiscal da UMP que cessou funções em 
dezembro de 2020, nas instalações da 
UMP. Na imagem, António Moura e Sá (A 
Previdência Familiar do Porto) e Gerardo 
Dias (Associação de Socorros Mútuos e 
Fúnebre do Conselho de Valongo).



19

MUTUALIDADES

Boletim Informativo n.º 130 
JANEIRO DE 2021

18

Boletim Informativo n.º 130 
JANEI DE 2021

Chama Mutualista chega à Beneficência Familiar 
que celebrou aniversário no primeiro dia do ano

O aniversário d’A Beneficência Familiar
na primeira página do novo ano

Martins de Oliveira reeleito
na liderança d’A Previdência Portuguesa

A Beneficência Familiar do Porto celebrou 
o seu 144.º Aniversário no primeiro dia de 
2020 e é na sua sede que se encontra, no 
momento em que preparámos esta edi-
ção, a Chama Mutualista.

Iniciativa da UMP, traduzida numa lanter-
na que todos os anos percorre as sedes 
das associações mutualistas, pretende 
simbolizar a força e a vitalidade do Movi-
mento Mutualista.

A imagem retrata a entrega presencial da 
Chama Mutualista pelos representantes da 
Liga das Associações Mutualistas do Por-
to – Federação Mutualista à Beneficência  
Familiar do Porto.
Até chegar à Liga do Porto, a Chama Mu-
tualista tinha iluminado as sedes da Gló-
ria Portuguesa e da Associação Mutualista 
de Moreira da Maia.

CIDACL: Um alegre Natal 
e… “obrigado por tudo”
O CIDACL (Centro Infantil Dr. António da Costa Leal) con-
tinua a ajudar as crianças a crescer e a descobrir coisas 
novas todos os dias. Da atividade das últimas semanas, 
registamos algumas imagens que ilustram a forma como 
a quadra natalícia foi vivida por lá e as reflexões produ-
zidas pela comunidade educativa a pretexto do Dia In-
ternacional do Obrigado. A equipa do CIDACL aproveitou 
para agradecer a confiança que lhes foi depositada pelos 
pais das crianças.

O calendário mutualista de cada ano abre com a co-
memoração do aniversário d’A Beneficência Familiar – 
ASM do Porto. No primeiro dia de 2021, celebrou o seu 
144.º Aniversário e nos dias que antecederam a data, 
a Associação desfilou um conjunto de curiosidades e 
documentos da sua história. De entre eles, reproduzi-
mos a imagem da evolução dos cartões de associado 
ao longo dos tempos.

Na mensagem que dirigiu aos Associados na edição 
de dezembro da newsletter, o Presidente da Direção, 
Carlos Jorge Azevedo, sublinhou o esforço que A Bene-
ficência Familiar desenvolveu ao longo de 2020 no sen-
tido de adaptar as atividades da Associação e a relação 
com os Associados às circunstâncias pandémicas que 
ainda atravessamos e prometeu persistência no sen-
tido de retomar toda a atividade normal, em especial 
a da secção de Turismo Social, e alcançar os objetivos 
estratégicos da conclusão da reabilitação da nova sede 
e a modernização da Caixa Económica do Porto - Caixa 
Anexa.

António Martins de Oliveira foi reconduzido na lideran-
ça d’A Previdência Portuguesa para o quadriénio 2021-
2024, na sequência do ato eleitoral realizado em 16 de 
dezembro, no Pavilhão da Palmeira, em Coimbra, e na 
delegação de Santa Maria da Feira.

A cerimónia de tomada de posse dos novos Órgãos As-
sociativos, reservada apenas aos eleitos, dadas as restri-
ções de ocupação de espaço e as regras estabelecidas 
pela DGS, decorreu no dia 5 de janeiro, na Casa da Mu-
tualidade, na cidade de Coimbra.

Entretanto, a campanha solidária CABAZES DE NATAL 
D’APP, levada a efeito na quadra, distribuiu 200 cabazes 
com bens alimentares por seis instituições de cariz so-
cial em Coimbra, Santa Maria da Feira e Ovar.Foto: APP Coimbra

Foto: A Beneficência Familiar
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A pandemia adiou abra-
ços, encontros com fami-
liares, convívios… A pensar 
na solidão e no isolamento 
dos idosos, o Instituto Poli-
técnico de Setúbal desen-
volveu um projeto de vo-
luntariado – “idoSOS – Um 
dedo de conversa”, levada 
a cabo no terreno por es-
tudantes da licenciatura 
em Animação e Interven-
ção Sociocultural.

Estes jovens acompa-
nham, por via telefónica 
ou online, idosos que be-
neficiam de apoio domici-
liário por parte de associa-
ções de solidariedade do 
município, entre as quais, 
a Associação de Socorros 
Mútuos Setubalense, e 
levam também algumas 
canções e tabletes para 
comunicar à distância 
com familiares.

A Familiar de Espinho, 
através da sua Farmácia 
Familiar, acaba de aderir 
à rede social Instagram, 
onde promete fazer a li-
gação com os Associados, 
dando a conhecer todas 
as novidades. Pode ace-
der em:  https://www.
instagram.com/farmacia.
familiar.espinho/ . 
A Farmácia Familiar tam-
bém está presente no Fa-
cebook.

A Associação de Socor-
ros Mútuos Benaventense 
anunciou, a 10 de janeiro, 
a suspensão das consultas 
presenciais na sua clínica, 
devido ao agravamento 
da situação pandémica 
naquele município. No en-
tanto, para prescrição de 
medicamentos ou necessi-
dade de consulta, disponi-
biliza contacto telefónico.

AMUT’IESIM promove 
Concurso de Ideias@Maiores

Mutualista Covilhanense prevê 
crescimento financeiro e 
requalificação da sede em 2021

Órgão Associativos da ANSE 
tomam posse para triénio 2021-2023

Voluntários 
do IPS dão 
“Um dedo de 
conversa”
com os idosos 
apoiados pela 
ASM Setubalense

A Familiar 
de Espinho
está no 
Instagram

ASM 
Benaventense 
suspende
consultas 
presenciais

A incubadora de empreendedorismo 
social da AMUT – AMUT’ESIM – promove 
o Concurso de Ideias@Maiores, que pro-
cura “iluminar projetos (ainda que sejam 
só ideias) de inovação social destinados 
à melhoria da qualidade de vida da po-
pulação sénior, dos adultos dependen-
tes ou dos seus cuidadores”.
De acordo com o Regulamento, as can-
didaturas podem ser individuais ou em 
equipa e terão de ser apresentadas até 
15 de fevereiro de 2021.

O processo de candidatura inclui o 
preenchimento de um formulário dis-
ponível no site da AMUT – Gondomar e 
um vídeo de apresentação da ideia.

O vencedor receberá um prémio de 500 
euros (mediante a apresentação de des-
pesas relacionadas com a implementa-
ção da ideia empreendedora) e benefi-
ciará da incubação na AMUT’IESIM com 
apoio técnico para a concretização da 
ideia e criação do logótipo da ideia.

A Direção da Associação de Socorros 
Mútuos - Mutualista Covilhanense apre-
sentou, no dia 29 de dezembro, no âm-
bito da sua última Assembleia Geral Or-
dinária de 2020, o Plano de Atividades e 
Orçamento para o ano de 2021.

O Plano de Atividades e Orçamento, 
que contempla os objetivos programá-
ticos e a vertente orçamental, prevê au-
mento significativo nos rendimentos da 
Associação no próximo ano, passando 
de cerca de 1.7 milhões de euros, em 
2020, para mais de 2.3 milhões de eu-
ros, em 2021, um acréscimo de cerca de 
600 mil euros.

Essa previsão tem por base a expecta-
tiva de crescimento da Farmácia da As-
sociação e o facto de a entidade estar a 
desenvolver novos projetos na área so-
cial e de ajuda humanitária, em parceria 
com o Estado português.

Uma das prioridades da Associação 
para o próximo ano é realizar um gran-
de investimento em obras de infraes-
trutura e de requalificação na sua sede. 

Para esse projeto, a Associação está a 
apresentar candidatura ao Programa de 
Alargamento da Rede de Equipamen-
tos Sociais – 3.ª Geração (PARES 3.0). A 
previsão é que sejam investidos mais 
de 1.3 milhões de euros nessa iniciativa, 
que prevê intervenções nas partes inter-
nas e externas da edificação localizada 
na Rua Capitão João de Almeida.

Em relação aos objetivos programáticos, 
a Mutualista Covilhanense irá manter o 
foco na continuação dos projetos so-
ciais e no alargamento das cooperações 
institucionais. Ações como a Casa de 
Acolhimento Especializada / Hostel So-
cial, a concretização da Plataforma Su-
pramunicipal de Intervenção Social da 
Cova da Beira, que prevê uma Estrutura 
Residencial para Idosos (ERPI) com foco 
no tratamento de demências, em Caria/
Belmonte, além da finalização do pro-
cesso de certificação de qualidade do 
Serviço de Apoio Domiciliário estão a 
ser sinalizadas como iniciativas centrais 
em 2021.
No âmbito do apoio social, serão manti-
das as atividades já em execução.

Tomaram posse, a 10 de janeiro, os Ór-
gãos Associativos da Associação de 
Socorros Mútuos Nossa Senhora da Es-
perança de Sandim e Freguesias Circun-
vizinhas (ANSE) para o triénio 2021-2023. 
Mário Marques preside ao Conselho de 
Administração, Maria Delfina das Neves 
à Mesa da Assembleia Geral, enquanto 
o Conselho Fiscal é liderado por Rui Lo-
pes.

A Associação dinamiza múltiplos servi-
ços: Clínica, Farmácia, Centro de Dia e 
Serviço de Apoio Domiciliário, Gabinete 
de Inserção Profissional, Rendimento 
Social de Inserção, e atividades (Inglês, 
Ballet, Youga, Dança Contemporânia, 
Hip-Hop e Coro).Fotos: ANSE Sandim

Foto: AMUT - Gondomar

Foto: Mutualista Covilhanense

Fotos: Setubalense

https://www.instagram.com/farmacia.familiar.espinho/
https://www.instagram.com/farmacia.familiar.espinho/
https://www.instagram.com/farmacia.familiar.espinho/
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Conheça as medidas do estado de emergência
Foi publicado, esta quinta-feira, em Diário da República 
o Decreto-Lei que regulamenta o estado de emergên-
cia decretado na véspera pelo Presidente da República, 
com um conjunto de restrições que visam conter o au-
mento significativo de novos casos de contágio da doen-
ça Covid-19.
Este decreto, que pode ser consultado aqui, 
estabelece que a adoção do regime de teletrabalho é 
obrigatória, independentemente do vínculo laboral, da 
modalidade ou da natureza da relação jurídica, sempre 
que as funções em causa o permitam, sem necessidade 
de acordo das partes.
Define, também as regras aplicáveis ao funcionamento 
ou suspensão de determinados tipos de instalações, es-
tabelecimentos e atividades, incluindo, quanto àqueles 
que, pela sua essencialidade, devam permanecer em 
funcionamento.
Destacamos uma parte da lista que consta neste De-
creto-Lei:
 • Serviços médicos ou outros serviços de saúde  
 e apoio social. 
 • Farmácias e locais de venda de medicamentos  
 não sujeitos a receita médica.
 • Estabelecimentos de produtos médicos e  
 ortopédicos. 
 • Oculistas. 
 • Estabelecimentos de produtos cosméticos e de  
 higiene. 

 • Estabelecimentos de produtos naturais e  
 dietéticos.
 • Estabelecimentos onde se prestem serviços  
 médicos ou outros serviços de saúde e apoio  
 social, designadamente hospitais, consultórios  
 e clínicas, clínicas dentárias e centros de aten 
 dimento médico-veterinário com urgência,  
 bem como aos serviços de suporte integrados  
 nestes locais.
 • Estabelecimentos educativos, de ensino e de  
 formação profissional, creches, centros de ati 
 vidades ocupacionais e espaços onde funcio 
 nem respostas no âmbito da escola a tempo  
 inteiro, onde se incluem atividades de  
 animação e de apoio à família, da componente  
 de apoio à família e de enriquecimento  
 curricular.
 • Atividades funerárias e conexas.
 • Cantinas ou refeitórios que se encontrem em  
 regular funcionamento.
 • Atividades de limpeza, desinfeção, desratização  
 e similares.
Entretanto, o Governo procedeu à alteração do regime 
contraordenacional no âmbito da situação de calami-
dade, contingência e alerta e agrava a contraordenação 
relativa ao teletrabalho obrigatório durante o estado de 
emergência. O Decreto-Lei, publicado em 14 de janeiro, 
pode ser consultado aqui.

Voto antecipado para idosos 
residentes em lares
Os idosos residentes em lares podem votar nas eleições 
presidenciais na instituição onde vivem, desde que no 
calendário previsto se tenham inscrito na plataforma 
do voto antecipado. 

Os idosos que vivam em estruturas residenciais para ido-
sos estão equiparados a confinados para efeitos do exer-
cício de voto nestas presidenciais.

A votação terá lugar entre nos dias 19 e 20, concretizan-
do-se com a recolha dos votos por equipas organizadas 
pelas autarquias, com o apoio das forças de segurança e 
da Administração Eleitoral.

CLIQUE NA IMAGEM PARA ACEDER

Nos lares, terão que ser criadas as condições para o exer-
cício do direito de voto e o acompanhamento pelos rep-
resentantes das diferentes candidaturas.

INFORMAÇÕES GERAIS

https://dre.pt/application/file/a/153958827]
https://dre.pt/application/file/a/153958826
https://www.votoantecipado.mai.gov.pt/
https://www.votoantecipado.mai.gov.pt/
https://www.instagram.com/mutualidadesportuguesas/
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Vacinação nos lares, unidades similares e RNCCI: 
saiba como se processa a operação

Está a decorrer a Fase 1 do Plano Nacional de Vacinação 
contra a Covid-19, que abrange os profissionais, residen-
tes e utentes em Estruturas Residenciais para Pessoas 
Idosas (ERPI) e instituições similares e de profissionais 
e utentes da Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados (RNCCI).

A DGS publicou uma norma específica para a vacinação 
Covid, que aqui reproduzimos alguns aspetos, podendo 
o documento, na sua íntegra ser consultado AQUI.

Informação a prestar às pessoas a vacinar
O profissional que vacina tem a obrigação de esclare-
cer previamente a pessoa, de forma clara, sobre a vacina 
que vai ser administrada, explicando os benefícios da 
vacinação e as potenciais reações adversas, bem como 
sobre o risco da não vacinação, quando aplicável, e de 
acordo com o estabelecido na Norma específica de 
cada vacina.

A vacinação contra a COVID-19 é fortemente recomen-
dada para a proteção da Saúde Pública e para o contro-
lo da pandemia COVID-19 e é voluntária.

Entende-se que as pessoas com 16 ou mais anos que 
se apresentem para ser vacinadas e são devidamente 
informadas, dão o seu consentimento.

No caso dos adultos com incapacidade para consentir 
deve obter-se autorização do representante legal. Pelo 
princípio da beneficência e pelos princípios do bem 
comum e da precaução, não se considera que existam 
impedimentos para a vacinação, no caso de inexistência 
de representante legal e perante a impossibilidade de 
as pessoas maiores de idade expressarem a sua vontade.

As pessoas com sintomas sugestivos de COVID-19 ou 
com infeção por SARS-CoV-2 ou em isolamento profi-
lático não devem ser vacinadas, até à resolução da CO-
VID-19 ou ao fim do isolamento profilático.

Priorização da vacinação
Nas ERPI, instituições similares e unidades da RNCCI, a 
vacinação de todas as pessoas elegíveis, independente-
mente da história prévia de infeção por SARS-CoV-2, é a 
medida adequada de forma a possibilitar a implemen-
tação do plano logístico e de administração.

A DGS estabelece ainda que deve proceder-se ao agen-
damento da segunda dose, logo após a administração 
da 1ª dose. O agendamento para a segunda dose deve 
garantir que a vacina utilizada é da mesma marca.

As ERPI, instituições similares, e unidades da RNCCI são 
priorizadas de acordo com a seguinte ordenação:

- Localização em concelhos com incidência cumulativa 
a 14 dias superior a 960/100.000 habitantes, de acordo 
com o Relatório de Situação da DGS.

- Localização em concelhos com incidência cumulativa 
a 14 dias entre 480 e 959.9/100.000 habitantes, de acor-
do com o Relatório de Situação da DGS: Dimensão su-
perior a 30 pessoas (somatório de residentes, utentes e 
profissionais); Dimensão inferior a 30 pessoas (somatório 
de residentes, utentes e profissionais).

- Dimensão superior a 30 pessoas (somatório de residen-
tes, utentes e profissionais) nos restantes concelhos.

- Todas as restantes.

As ERPI e unidades da RNCCI nas quais existam surtos 
de COVID-19 ativos não devem ser vacinadas até que 
seja determinado o fim do surto, pela autoridade de 
saúde territorialmente competente. Sob a coordena-
ção da autoridade de saúde territorialmente compe-
tente é assegurada a vacinação destas pessoas após a 
resolução do surto.

As ARS, em articulação com os ACES/Unidades Lo-
cais de Saúde/Unidade de Saúde Pública e com as 
direções técnicas e a equipa clínica das ERPI, institui-
ções similares, e das unidades da RNCCI, procedem 
à identificação e mapeamento das pessoas elegíveis, 
de acordo com os critérios definidos nos pontos ante-
riores e procedem à respetiva calendarização para a 
vacinação de acordo com as vacinas disponíveis.

A vacinação dos residentes, utentes e profissionais das 
ERPI, instituições similares, e RNCCI é realizada in loco, 
em pontos de vacinação, criados para o efeito nas res-
petivas estruturas/unidades, por equipas de vacinação 
dos ACES/Unidades Locais de Saúde (ULS), constituí-
das por enfermeiros e um médico, que se deslocam, 
para este efeito, às ERPI e instituições similares; equi-
pas de enfermagem das unidades da RNCCI, com a 
presença de um elemento da equipa de vacinação 
dos ACES/ULS e de um médico (da RNCCI ou do 
ACES/ULS). 

Deve estar acautelado equipamento e medicamentos 
para o tratamento de eventuais reações anafiláticas e, 
a nível local, de acordo com os meios disponíveis. 

A nível local, e de acordo com os meios disponíveis, 
deve ser assegurada a pronta reposta da emergência 
pré-hospitalar às ERPI, instituições similares e unida-
des da RNCCI durante a vacinação.

Após a vacinação todas as pessoas devem permane-
cer em vigilância clínica no local da vacinação durante 
30 minutos.

Foto: Pexels

“A vacinação dos residentes, 

utentes e profissionais das

ERPI, instituições similares, e 

RNCCI é realizada in loco,

em pontos de vacinação, criados 

para o efeito nas respetivas 

estruturas/unidades, por equipas 

de vacinação dos ACES/Unidades 

Locais de Saúde.”

http://mutualismo.pt/anexos/comunicacao/Vacinacao_Contra_COVID_ERPI_RNCCI.pdf
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Definido regime excecional de pagamento 
nas unidades da RNCCI

CASES anuncia vencedores 
do Prémio António Sérgio 2020

Uma portaria conjunta dos Ministérios das Finanças, Tra-
balho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde apro-
vou um regime excecional e temporário de pagamento 
dos cuidados de saúde e de apoio social prestados nas 
unidades de internamento da Rede Nacional de Cui-
dados Continuados Integrados (RNCCI), decorrente dos 
ajustamentos organizacionais motivados pela pande-
mia de COVID-19.
De acordo com aquela portaria, a análise do movimento 
assistencial das unidades de internamento da Rede, nos 
meses de março a outubro de 2020, mostra que diversas 
entidades registaram taxas de ocupação inferiores a 85 
%, inviabilizando a aplicação da cláusula 9 dos contra-
tos-programa, no que se refere ao pagamento adicional 
correspondente à diferença entre a taxa de ocupação 
verificada e o número de lugares contratados.

Neste contexto – refere a mesma portaria, surge “a ne-
cessidade de aprovação de um regime excecional e 
temporário de financiamento destas unidades de in-
ternamento, aplicável desde a declaração de estado de 
emergência, em março de 2020 e até março de 2021, 
destinado a compensar os ajustamentos organizacio-
nais motivados por critérios de segurança dos doentes, 
mitigando os encargos adicionais que os parceiros locais 
têm vindo a suportar, conforme diversas comunicações 
dirigidas à Comissão Nacional de Coordenação da RNC-
CI”.

O âmbito de aplicação da medida e o regime de paga-
mento estão detalhados na portaria que pode ser con-
sultada AQUI.

Já são conhecidos os vencedores do Prémio Cooperação 
e Solidariedade António Sérgio 2020, que homenageia 
pessoas singulares e coletivas que, em cada ano, mais 
se tenham distinguido em domínios relevantes para a 
Economia Social. 
A Cerimónia Pública de entrega do Prémio terá lugar no 
primeiro trimestre de 2021, em formato e data ainda a 
definir. 

Os vencedores:
Categoria Inovação e Sustentabilidade
Vencedor:
Espaço t – Associação Para o Apoio à Integração Social e Comunitá-
ria – Palcos Para a Inclusão
Menções honrosas:
CAID – Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente – Bolsa de 
Serviços da CAID – JARDIN’ART
Movimento de Defesa da Vida – Projecto Família

Categoria de Estudos e Investigação
Vencedora:
Diana Andreia Santos Queirós – Relação entre a Cultura e a Satisfa-
ção no Trabalho nas Organizações da Economia Social: um estudo 
em IPSS da Área Metropolitana do Porto – tese de Mestrado em 
Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos do Instituto de 
Contabilidade e Administração do Porto.
Menção honrosa:
Teresa Luís da Cunha Rodrigues – Contributo para um estudo sobre 
comércio justo: um olhar sobre a experiência Cabaz Fresco do Mar 
na Fuzeta – tese de Mestrado em Desenvolvimento, Diversidades 
Locais e Desafios Mundiais do ISCTE

Categoria de Estudos e Investigação na Lusofonia
Vencedora
Déborah Nicchio Sathler – 30 anos da gravação de Madalena do 
Jucu: perspectivas históricas e novos alcances – monografia publi-
cada

Categoria de Trabalhos Jornalísticos
Vencedora
Catarina Marques – O Todo é Maior que a Soma das Partes – SIC
Menções Honrosas
Catarina Neves – Eu incluo, Tu Incluis, Nós Somos Incluídos – SIC
Duarte Baltazar – O Despertar da Ilha – RTP
Ana Cargaleiro Santos – Habitação condigna é o princípio para tudo 

– Voz das Misericórdias

Categoria Trabalhos de Âmbito Escolar
Vencedor
EB Enxertos do Agrupamento de Escolas Caldas de Vizela – Lápis 
Solidário
Menção honrosa
Escola Profissional Mariana Seixas – EPMS Inclusão

Prémio de Honra Personalidade da Economia Social 
2020
Honra à Carreira
Vencedor
José António Vieira da Silva (nomeação conjunta de várias Entida-
des)

Honra à Capacidade Empreendedora
Vencedores, ex-aequo
Frederico Cruzeiro Costa (nomeado pela SEAcoop)
Salvador Mendes de Almeida (nomeado pela Associação Salvador)

Conheça o perfil das personalidades e entidades distinguidas aqui.

Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021 - 
Diário da República n.º 8/2021, 2º Suplemento, Série 
I de 2021-01-13
Renova a declaração do estado de emergência, com fun-
damento na verificação de uma situação de calamidade 
pública.

Resolução da Assembleia da República n.º 1-B/2021 - 
Diário da República n.º 8/2021, 2º Suplemento, Série I 
de 2021-01-13
Modificação da declaração do estado de emergência e 
autorização da sua renovação.

Despacho n.º 269/2021 - Diário da República n.º 5/2021, 
Série II de 2021-01-08 
Para o ano letivo de 2019-2020, mantêm-se os valores 
fixados no Despacho n.º 8595/2017, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 189, de 29 de setembro de 
2017, nos exatos termos nele estabelecidos.

Despacho n.º 259/2021 - Diário da República n.º 5/2021, 
Série II de 2021-01-08
Determina que, nas estruturas residenciais para idosos 
(ERPI), unidades de cuidados continuados integrados 
da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
(RNCI) e outras respostas dedicadas a pessoas idosas e 
pessoas com deficiência são realizados testes de diag-
nóstico de SARS-CoV-2, a residentes/utentes e profis-
sionais, no âmbito de rastreios regulares de identificação 
precoce de casos suspeitos.

Despacho n.º 133/2021 - Diário da República n.º 3/2021, 
Série II de 2021-01-06
Aprova o modelo de declaração provisória de isolamen-
to profilático e define a duração da sua disponibilização 
online.

Despacho n.º 12159/2020 - Diário da República n.º 
242/2020, Série II de 2020-12-15
Define o prazo para a apresentação das candidaturas 
ao reforço da comparticipação financeira do programa 
de apoio financeiro complementar à execução do Pro-
grama Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carencia-
das (POAPMC) no que se refere à 2.ª fase, com o objetivo 
de fazer face ao aumento do número de destinatários do 
POAPMC, decorrente dos efeitos da situação epidemi-
ológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2.

LEGISLAÇÃO
Despacho n.º 11809/2020 – Diário da República n.º 
233/2020, Série II de 2020-11-30 
Prorroga o prazo previsto no Despacho n.º 9952/2020, 
de 15 de outubro, para apresentação de candidaturas ao 
Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 
Sociais – 3.ª Geração, até 31 de dezembro de 2020.

Despacho n.º 11886-A/2020 - Diário da República n.º 
235/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-12-03 
Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimen-
tos do trabalho dependente e pensões auferidas por tit-
ulares residentes no continente para vigorarem durante 
o ano de 2021.

Decreto-Lei n.º 6-A/2021 - Diário da República n.º 
9/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-01-14
Altera o regime contraordenacional no âmbito da situ-
ação de calamidade, contingência e alerta e agrava a 
contraordenação relativa ao teletrabalho obrigatório du-
rante o estado de emergência.

Decreto n.º 3-A/2021 - Diário da República n.º 9/2021, 
1º Suplemento, Série I de 2021-01-14
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República.

Decreto n.º 2-A/2021 - Diário da República n.º 4/2021, 
2º Suplemento, Série I de 2021-01-07 
Regulamenta a prorrogação do estado de emergência 
decretado pelo Presidente da República.

Decreto-Lei n.º 109-A/2020 - Diário da República n.º 
253/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-12-31
Fixa o valor da retribuição mínima mensal garantida 
para 2021.

Decreto-Lei n.º 102-B/2020 - Diário da República n.º 
238/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-12-09
Altera o Código da Estrada e legislação complementar, 
transpondo a Diretiva (UE) 2020/612.

Declaração de Retificação n.º 1/2021 - Diário da 
República n.º 4/2021, Série I de 2021-01-07
Retifica a Portaria n.º 269/2020, de 19 de novembro, que 
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 +. 

https://dre.pt/application/file/a/152421053
https://www.cases.pt/premio-cooperacao-e-solidariedade-antonio-sergio-2020-vencedores/
https://dre.pt/application/file/a/153663667
https://dre.pt/application/file/a/153663667
https://dre.pt/application/file/a/153663667
https://dre.pt/application/file/a/153663668
https://dre.pt/application/file/a/153663668
https://dre.pt/application/file/a/153663668
https://dre.pt/application/file/a/153337426
https://dre.pt/application/file/a/153337426
https://dre.pt/application/file/a/108231654
https://dre.pt/application/file/a/153337406
https://dre.pt/application/file/a/153337406
https://dre.pt/application/file/a/153024974
https://dre.pt/application/file/a/153024974
https://dre.pt/application/file/a/151193251
https://dre.pt/application/file/a/151193251
https://dre.pt/application/file/a/149843172
https://dre.pt/application/file/a/149843172
https://dre.pt/application/file/a/145346845
https://dre.pt/application/file/a/150020858
https://dre.pt/application/file/a/150020858
https://dre.pt/application/file/a/153958826
https://dre.pt/application/file/a/153958826
https://dre.pt/application/file/a/153958827
https://dre.pt/application/file/a/153958827
https://dre.pt/application/file/a/153341503
https://dre.pt/application/file/a/153341503
https://dre.pt/application/file/a/152637827
https://dre.pt/application/file/a/152637827
https://dre.pt/application/file/a/150574527
https://dre.pt/application/file/a/150574527
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32020L0612
https://dre.pt/application/file/a/153145223
https://dre.pt/application/file/a/153145223
https://dre.pt/application/file/a/148984875
https://dre.pt/application/file/a/138960751
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ANIVERSÁRIOS
01 janeiro 144.º aniversário A Beneficência Familiar – Associação de Socorros Mútuos

11 janeiro 92.º aniversário A Previdência Portuguesa – Associação Mutualista

15 janeiro 131.º aniversário Associação de Socorros Mútuos de S. Mamede de Infesta

Portaria n.º 12/2021 - Diário da República n.º 6/2021, 
Série I de 2021-01-11
Primeira alteração à Portaria n.º 178-C/2016, de 1 de 
julho, que estabelece os procedimentos, o modelo e as 
demais condições necessárias à aplicação das alterações 
ao artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 101/2011, de 30 de se-
tembro, na sua redação atual, que cria um modelo único 
e automático de atribuição de tarifa social de forneci-
mento de gás natural a clientes economicamente vul-
neráveis, no território de Portugal continental.

Portaria n.º 5/2021 - Diário da República n.º 3/2021, 
Série I de 2021-01-06
Procede à atualização do valor de referência anual da 
componente base da prestação social para a inclusão e 
do limite máximo anual de acumulação da componente 
base com rendimentos de trabalho.

Portaria n.º 296/2020 - Diário da República n.º 
247/2020, Série I de 2020-12-22 
Aprova a declaração modelo 25 - donativos recebidos e 
respetivas instruções de preenchimento a utilizar pelas 
entidades que recebam donativos fiscalmente relevant-
es no âmbito do regime consagrado no Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (EBF).

Portaria n.º 295/2020 - Diário da República n.º 
246/2020, Série I de 2020-12-21 
Altera a Portaria n.º 523/2003, de 4 de julho, relativa ao 
modelo da declaração de pagamento de retenções na 
fonte de imposto sobre o rendimento das pessoas singu-
lares (IRS) e de imposto sobre o rendimento das pessoas 
coletivas (IRC).

Portaria n.º 287/2020 - Diário da República n.º 
243/2020, Série I de 2020-12-16 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 342/2017, 
de 9 de novembro, que estabelece os critérios, lim-
ites e rácios necessários à execução do Decreto-Lei n.º 
129/2017, de 9 de outubro, na sua redação atual, que 
instituiu o Programa «Modelo de Apoio à Vida Indepen-
dente» (MAVI).

Portaria n.º 281/2020 - Diário da República n.º 
238/2020, Série I de 2020-12-09 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 160/2020, de 
26 de junho, que alarga o prazo de vigência e o âmbito 
de aplicação da medida excecional relativa às compar-
ticipações financeiras da segurança social.

Portaria n.º 279/2020 - Diário da República n.º 
237/2020, Série I de 2020-12-07 
Procede à oitava alteração ao Regulamento Específico 
do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em 
anexo à Portaria n.º 97- A/2015, de 30 de março. 

Portaria n.º 278-A/2020 - Diário da República n.º 
236/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-04 
Define os termos, condições e procedimentos do pro-
cesso de candidatura, seleção, formação e avaliação das 
famílias de acolhimento, bem como o respetivo recon-
hecimento.

Decreto do Presidente da República n.º 6- A/2021 - 
Diário da República n.º 3/2021, 1º Suplemento, Série 
I de 2021-01-06 
Renova a declaração do estado de emergência, com fun-
damento na verificação de uma situação de calamidade 
pública.

Resolução da Assembleia da República n.º 1-A/2021 - 
Diário da República n.º 3/2021, 1º Suplemento, Série I 
de 2021-01-06
Autorização da renovação do estado de emergência.

Decreto n.º 11-A/2020 - Diário da República n.º 
246/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-12-21
Regulamenta a prorrogação do estado de emergência 
decretado pelo Presidente da República.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2020 - 
Diário da República n.º 245/2020, Série I de 2020-12-18 
Aprova a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança 
para o período 2021- 2024.

Decreto do Presidente da República n.º 66- A/2020 - 
Diário da República n.º 244/2020, 1º Suplemento, Série 
I de 2020-12-17 
Renova a declaração do estado de emergência, com fun-
damento na verificação de uma situação de calamidade 
pública.

Resolução da Assembleia da República n.º 90-A/2020 - 
Diário da República n.º 244/2020, 1º Suplemento, Série 
I de 2020-12-17 
Autorização da renovação do estado de emergência.

Decreto do Presidente da República n.º 61- A/2020 - 
Diário da República n.º 236/2020, 2º Suplemento, Série 
I de 2020-12-04 
Renova a declaração do estado de emergência, com fun-
damento na verificação de uma situação de calamidade 
pública.

Presidência do Conselho de Ministros Decreto-Lei 
n.º 101-D/2020 - Diário da República n.º 237/2020, 1º 
Suplemento, Série I de 2020-12-07 
Estabelece os requisitos aplicáveis a edifícios para a mel-
horia do seu desempenho energético e regula o Siste-
ma de Certificação Energética de Edifícios, transpondo 
a Diretiva (UE) 2018/844 e parcialmente a Diretiva (UE) 
2019/944.

Divulgação

Resolução da Assembleia da República n.º 89- A/2020 
- Diário da República n.º 236/2020, 2º Suplemento, 
Série I de 2020-12-04 
Autorização da renovação do estado de emergência.

https://dre.pt/application/file/a/153519490
https://dre.pt/application/file/a/153519490
https://dre.pt/application/file/a/74847809
https://dre.pt/application/file/a/671297
https://dre.pt/application/file/a/152945345
https://dre.pt/application/file/a/152945345
https://dre.pt/application/file/a/151735448
https://dre.pt/application/file/a/151735448
https://dre.pt/application/file/a/151664203
https://dre.pt/application/file/a/151664203
https://dre.pt/application/file/a/666828
https://dre.pt/application/file/a/151322929
https://dre.pt/application/file/a/151322929
https://dre.pt/application/file/a/114167216
https://dre.pt/application/file/a/108270507
https://dre.pt/application/file/a/108270507
https://dre.pt/application/file/a/150478336
https://dre.pt/application/file/a/150478336
https://dre.pt/application/file/a/136675386
https://dre.pt/application/file/a/150478330
https://dre.pt/application/file/a/150478330
https://dre.pt/application/file/a/66888560
https://dre.pt/application/file/a/150478292
https://dre.pt/application/file/a/150478292
https://dre.pt/application/file/a/153145234
https://dre.pt/application/file/a/153145234
https://dre.pt/application/file/a/153145234
https://dre.pt/application/file/a/153145235
https://dre.pt/application/file/a/153145235
https://dre.pt/application/file/a/153145235
https://dre.pt/application/file/a/151904659
https://dre.pt/application/file/a/151904659
https://dre.pt/application/file/a/151557519
https://dre.pt/application/file/a/151557519
https://dre.pt/application/file/a/151557508
https://dre.pt/application/file/a/151557508
https://dre.pt/application/file/a/151557508
https://dre.pt/application/file/a/151557509
https://dre.pt/application/file/a/151557509
https://dre.pt/application/file/a/151557509
https://dre.pt/application/file/a/150478302
https://dre.pt/application/file/a/150478302
https://dre.pt/application/file/a/150478302
https://dre.pt/application/file/a/150570803
https://dre.pt/application/file/a/150570803
https://dre.pt/application/file/a/150570803
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018L0844
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019L0944
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019L0944
https://dre.pt/application/file/a/150478303
https://dre.pt/application/file/a/150478303
https://dre.pt/application/file/a/150478303
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CLIQUE NA IMAGEM PARA SABER MAIS INFORMAÇÕES

O boletim digital Info é confinanciado por:

https://covid19estamoson.gov.pt/

