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O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), concebido 
para impulsionar a recuperação económica e social do País 
pós-pandemia, desenvolve um conjunto de reformas e inves-
timentos em diferentes componentes nas dimensões da resil-
iência, transição digital e transição climática, cujos contornos 
essenciais damos a conhecer nesta edição. A UMP considera 
que o documento proposto pelo Governo traduz uma “visão 
redutora da Economia Social e Solidária”, que é muito mais do 
que a prossecução de respostas sociais. p4/9

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) apela ao Governo que clarifique o Regime Jurídico das 
Farmácias de Oficina, cuja interpretação tem impedido a abertura novas farmácias sociais prosseguidas 
por associações mutualistas, salientado que há 18 farmácias sociais a aguardar, há anos, autorização 
para abertura, 12 das quais com ações a correrem os seus termos na justiça. p10/11

UMP considera que PRR apresenta 
“Visão redutora” da economia social

Clarificação da lei que regula 
as farmácias sociais volta à agenda da UMP

Dois terços das 
IPSS com falta 
de dinheiro por 
causa da pandemia

Exercício da atividade
funerária por IPSS
discutido 
com Governo

A UMP voltou a insistir com o 
Secretário de Estado da Defesa do 
Consumidor, João Torres (na foto)
no  sentido  de  promover  a  con-
cretização  do  protocolo  que  esta-
belecerá  as  condições  para  o  exer-
cício  da  atividade  funerária  pelas  
mutualidades  e IPSS, previsto no 
regime jurídico de acesso e exercício 
de diversas atividades  de  comércio,  
serviços  e  restauração publicado em 
Diário da República em janeiro de 
2015.

NOTICIÁRIO

ATIVIDADES UMP 
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1. Um ano após os primeiros casos de Covid-19 em 

Portugal e o primeiro surto em lares, é justo reco-

nhecer o papel insubstituível que as mutualidades 

e as demais entidades do sector social e solidário, 

os seus dirigentes, trabalhadores e voluntários, têm 

desempenhado na contenção da pandemia e na 

mitigação dos seus efeitos económicos e sociais.

Seja nos lares, nos serviços de apoio ao domicílio 

e nas outras respostas sociais, seja nas clínicas, far-

mácias sociais e outras estruturas de apoio, o Mo-

vimento Mutualista uma vez mais, tem estado à 

altura da responsabilidade que lhe confere a sua 

história de mais de sete séculos ao lado dos portu-

gueses. É oportuno, também, lembrar e homena-

gear aqueles que perderam a vida nesta dura ba-

talha e os seus familiares, e aqueles que sofreram 

e ainda sofrem com as consequências da doença.

2. O plano de vacinação contra a Covid-19 está a 

decorrer globalmente bem, mas a escassez de va-

cinas à escala mundial poderá, de alguma forma, 

atrasar o calendário previsto para assegurarmos a 

imunidade de grupo, para que o país se possa con-

centrar na sua recuperação económica e social.

O Plano de Recuperação e Resiliência colocado à 

discussão pública, e cujos contornos mais impor-

tantes afloramos nas páginas seguintes, peca por 

uma visão redutora da Economia Social.  Aplaude-

-se o apoio à requalificação de equipamentos e no-

vas respostas sociais e, conforme contributos que 

apresentámos em sede própria, pede-se que o se-

tor social possa aceder às linhas do financiamento 

para a transição digital e climática.

3. A UMP continua fortemente empenhada em re-

mover os constrangimentos à abertura de novas 

farmácias sociais e na concretização do decreto-lei 

que permite às mutualidades e às IPSS o exercício 

da atividade funerária. Nas últimas semanas, parti-

cipámos em audiências com os Secretários de Es-

tado da Saúde e da Defesa do Consumidor onde 

insistimos na necessidade urgente de clarificação 

da lei das farmácias sociais e do protocolo que es-

tabelece as condições para o acesso à atividade fu-

nerária. 

Não baixamos os braços!

#SUMÁRIO
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UMP considera que PRR apresenta  
“visão redutora” da economia social

A União das Mutualidades Portuguesas considera que Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR) proposto pelo Governo traduz uma “visão redutora da Eco-
nomia Social e Solidária”, que é muito mais do que a prossecução de respostas 
sociais.

O PPR, concebido para impulsionar a recuperação económica e social do País, 
tendo presentes os danos causados pela pandemia COVID-19, desenvolve um 
conjunto de reformas e investimentos em diferentes componentes nas dimen-
sões da resiliência, transição digital e transição climática.

No âmbito da resiliência, o PRR prevê um investimento de 583 milhões de eu-
ros no reforço, requalificação e construção de novos equipamentos e inovação 
das respostas sociais dirigidas às crianças, pessoas idosas, pessoas com defi-
ciência e famílias, deixando de fora outras dimensões importantes da econo-
mia social, nomeadamente as demais respostas das associações mutualistas.
Numa análise ao documento em período de audição pública, no Conselho 
Nacional da Economia Social (CNES), o Presidente do Conselho de Administra-
ção da UMP, Luís Alberto Silva, considera “insuficiente” aquele valor, tendo em 
conta os objetivos definidos.

Os caminhos de investimento previstos para as enti-
dades da economia social e solidária centram-se no 
reforço da rede de lugares das respostas sociais e na 
intervenção nos equipamentos sociais e nos procedi-
mentos, mas, para a UMP, deveriam contemplar, tam-
bém, a isenção total de IVA, combustíveis e energia, 
recursos humanos, eficiência energética dos edifícios, 
entre outros.

No domínio da Saúde, o PPR reserva 1.383 milhões de 
euros, investidos essencialmente no Serviço Nacional 
de Saúde, ignorando a rede de clínicas mutualistas, 
que constitui uma resposta de proximidade que, em 
tempo de pandemia e perante as dificuldades dos ci-
dadãos no acesso aos centros de saúde, tem sido uma 
alternativa de primeira linha.

Para a UMP, estas clínicas deveriam ser consideradas, 
por exemplo, no objetivo de criar 35 unidades móveis 
de saúde para garantir a prestação de cuidados de saú-
de primários nas regiões de baixa densidade.

As dimensões climática e digital estão focadas no se-
tor público e nas empresas e, nesse contexto, as enti-
dades da economia social reivindicam a possibilidade 
de poderem concorrer aos financiamentos em pé de 
igualdade.

Na dimensão da transição climática, regista como es-

casso o objetivo de requalificar 326 edifícios para au-
mentar a eficiência energética, instalar painéis foto-
voltaicos, cumprir planos de contingência e assegurar 
condições de acessibilidade, quando o número de IPSS 
distribuídas pelo território ronda as 4000. 

Igualmente insuficiente é o investimento previsto para 
a substituição da frota automóvel das instituições por 
viaturas movidas a energia limpa, de forma a reduzir o 
seu impacto ambiental, que “não chega a uma viatura 
por IPSS”.

Na dimensão da transição digital, Luís Alberto Silva 
considerou que as reformas e os investimentos se con-
centram no setor público e no setor privado empresa-
rial, sustentando que os estabelecimentos de ensino 
pré-escolar sob a gestão das IPSS “não poderão ficar 
excluídos do acesso a estas medidas de investimento”. 

Por outro lado, apela à negociação do Estado com a 
banca no sentido de possibilitar que as instituições so-
ciais possam aceder a linhas de financiamento, tenham 
ou não capitais próprios para poderem suportar a sua 
componente do investimento em sede de candidatura.

Os contributos das entidades da economia social e soli-
dária, no âmbito da consulta pública, foram remetidos 
num documento único subscrito pelas mutualidades, 
cooperativas, IPSS e misericórdias (Ver páginas seguintes).

PPR reserva 1.383 
milhões de

euros, investidos 
essencialmente no 
Serviço Nacional

de Saúde, 
ignorando a 

rede de clínicas 
mutualistas.

#EM FOCO

Para a UMP, o PRR deverá permitir 
que as entidades da economia social 

acedam aos fundos para 
a transição digital e climática.

#EM FOCO
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Sector social 
quer isenção 
de IVA e apoios 
para frota 
e energia

O setor social quer isenção de IVA nas verbas atribuí-
das no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência 
(PRR), a possibilidade de converter a frota do apoio do-
miciliário em veículos elétricos e apoios para produção 
própria de energia renovável.

As propostas constam de um documento de 40 pá-
ginas elaborado pelo setor social -- União das Mu-
tualidades Portuguesas (MP), União das Misericórdias 
Portuguesas (UMP), Confederação das Instituições de 
Solidariedade Social (CNIS) e Confederação Cooperati-
va Portuguesa (Confecoop -- remetido ao Governo com 
contributos para o PRR no âmbito da discussão pública 
deste programa.
Nas várias propostas de projetos que o setor social 
pretende candidatar ao PRR, e que constam do do-
cumento remetido ao executivo, encontram-se ainda 
a isenção do pagamento de IVA nas verbas atribuídas 
para realização de obras e aquisição de serviços, uma 
medida que já vigorou no passado.

Outra das propostas tem a ver com a eliminação de 
amianto de equipamentos antigos e a requalificação 
dos lares dos anos 80 do século XX, construídos, na 
época, a pensar num perfil de idoso diferente do que 
existe hoje.

As instituições sociais querem ainda, no campo de 
transição energética e climática, converter a frota do 
apoio domiciliário  em veículos elétricos e aproveitar  os 
seus edifícios para instalar equipamentos que permi-
tam produção própria de energia renovável. 

Na área da Saúde, o reforço da contratação de profis-
sionais como psicólogos e nutricionistas para os lares, 
maior acesso e articulação com a rede de centros de 
saúde e a possibilidade de os hospitais do setor social 
se candidatarem a financiamento para “recuperar os 
milhares de cirurgias e consultas adiadas devido a pan-
demia”, maior digitalização e mais telemedicina, uma 
carrinha móvel para prestação de cuidados de saúde 

ao domicílio e promoção de turismo sénior associado a 
cuidados de saúde são outras propostas.
Na habitação, o setor social quer verbas para reconver-
são de habitações para reforçar o apoio domiciliário e 
adiar a institucionalização e propõe que os imóveis que 
detém possam ser “aproveitados para integrar as estra-
tégias de habitação tanto no parque público de habita-
ção a custos acessíveis, como no alojamento estudantil 
a custos acessíveis”.

Um processo de digitalização das instituições e contra-
tação e qualificação de quadros também constam dos 
projetos que as instituições do setor social pretendem 
ver financiadas pelo PRR.

Nas notas introdutórias do documento, o setor sinali-
za ainda a recusa de um caminho de municipalização 
das respostas sociais, ao propor-se no PRR a criação de 
uma equipa multidisciplinar por município que promo-
va e integre todas as respostas sociais no terreno.

As instituições leem a proposta como uma “invasão do 
espaço próprio e autónomo das instituições solidárias 
e das respostas sociais por si desenvolvidas, numa mu-
nicipalização da proteção social que ultrapassa a trans-
ferência de competências legalmente prevista para os 
municípios -- que se encontra em curso -- e que não 
possui qualquer cobertura legal nem qualquer virtua-
lidade prática ou desígnio de qualificação da resposta.

“As instituições rejeitam a municipalização das suas 
respostas e serviços, se for disso que se trata: o seu 
mundo e o da solidariedade direta, de pessoa para pes-
soa”, concluem.

O Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, para 
aceder às verbas comunitárias pós-crise da covid-19, 
prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, 
clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de 
euros em subvenções e esteve em discussão pública 
até à passada segunda-feira.

Um processo de 
digitalização 

das instituições e 
contratação

e qualificação de 
quadros também 

constam dos
projetos que as 

instituições do setor 
social pretendem
ver financiadas 

pelo PRR.

#EM FOCO #EM FOCO
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A Dimensão Resiliência é a que mais recursos 
absorve. Concentrando 61% do montante de 
subvenções do PRR. Centrada nas pessoas e no 
desenvolvimento do território, a Dimensão Re-
siliência integra nove componentes, que abran-
gem da Saúde às Respostas Sociais, passando 
pela Habitação, Inovação, Infraestruturas, Qua-
lificações e Competências, entre outras. Destas 
nove componentes resultam 20 reformas, con-
cretizadas através de 43 investimentos, que têm 
como objetivo, por exemplo:

• Criar 35 novas unidades móveis para cuidados 
de saúde primários para cobertura das regiões 
de baixa densidade;

Na Dimensão Transição Climática será aplicada uma 
tranche de financiamento que corresponde a 21% do 
total de subvenções do PRR. Esta dimensão integra 
um total de 5 componentes, das quais resultarão 8 re-
formas implementadas através de 14 investimentos. 

São objetivos destes investimentos, por exemplo:

• Apoiar a aquisição de frotas de transportes públicos 
limpos (325 autocarros e 4 navios para percursos flu-
viais) e a instalação dos respetivos postos de carrega-
mento/abastecimento; 

• Apoiar soluções de eficiência energética, atribuindo 
cheques a 100 mil famílias em situação de pobreza 
energética;

• Contribuir para reduzir em 40% os consumos de 
energia primária na Administração Pública;

• Apoiar intensivamente a renovação de edifícios resi-
denciais, públicos e de serviços; 

A Dimensão Transição Digital acentua a importância 
do investimento nas pessoas e na capacitação como 
motores para o desenvolvimento de uma economia 
cada vez mais assente no digital, um pilar estrutural 
do país, agora ainda mais por causa da pandemia. 

Segundo o documento, Portugal precisa de uma apos-
ta focada na escola, nas empresas e na Administração 
Pública, capaz de contribuir decisivamente para au-
mentar a competitividade do país e de reduzir os cus-
tos de contexto, em linha com as orientações da Co-
missão na Comunicação sobre a Construção do Futuro 
Digital da Europa e com o Pacto Ecológico Europeu.

Dimensão Resiliência 
fica com 61% do bolo 
financeiro

Dimensão Climática 
absorve 21% do 
investimento

A Dimensão Transição Digital concentra 18% do mon-
tante global de subvenções do PRR e desenvolve-se 
através de 5 componentes que respondem à neces-
sidade de estruturas digitais eficazes para assegurar 
a desmaterialização de aprendizagens, transações e 
processos e que possibilitem o trabalho remoto, con-
solidando de forma satisfatória a transformação que 
já está em curso neste domínio, acelerada pela pan-
demia. Nestas componentes são adotadas 8 reformas 
e são implementados 17 investimentos, com os quais 
se pretende obter resultados como:

• Adquirir 260 mil computadores de uso individual, 
para alunos e professores;

• Formar 800 mil pessoas em competências digitais 
com planos de formação individual e acesso a forma-
ção online;

• Promover a transição digital das empresas, requali-
ficando 36 mil trabalhadores e apoiando 30 mil PME;

• Promover a digitalização da Administração Pública, 
reforçando a interoperabilidade e facilitando o acesso 
aos serviços públicos, de forma particular à Saúde, à 
Segurança Social, às Finanças e à Justiça, diminuindo 
de forma significativa os custos de contexto aos cida-
dãos e empresas;

• Reforçar a qualificação e rejuvenescimento do qua-
dro de recursos humanos da Administração Pública.
Importa ainda salientar que o PRR se insere no âmbito 
da Estratégia Portugal 2030, o referencial estratégico 
para as opções estruturais do país ao longo da déca-
da, e que tem por base a Visão estratégica para o pla-
no de recuperação económica de Portugal 2020-2030.

Dimensão Digital 
absorve 18% do 
investimento

• Alargar a Rede Nacional de Cuidados Continuados 
com 5.500 novas camas de internamento; 

• Alargar a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, com 
400 camas de internamento de menor complexidade 
até 2024; 

• Requalificar ou adaptar 326 edifícios para aumentar 
eficiência energética, cumprir planos de contingência 
e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o con-
forto de utentes e profissionais;

• Alargar a rede de equipamentos e respostas sociais 
ao nível da infância, pessoas idosas e pessoas com de-
ficiência ou incapacidades (28.000 lugares em respos-
tas sociais intervencionadas); 

• Apoiar 26 mil agregados familiares com habitação 
digna; 

• Criar 15.000 novos postos de trabalho qualificados, e 
aumento da despesa (pública e privada) em I&D para 
pelo menos 2% do PIB até 2025. 

O PRR benefícia de um envelope financeiro
total de 16643 milhões de euros

#EM FOCO

Maior fasquia 
de apoio está 
centrada nas 
pessoas e no 
desenvolvimento 
do território

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é 
um amplo documento estratégico, onde estão 
plasmadas reformas estruturais que o Governo 
entende como fundamentais para assegurar a 
saída da crise pandémica e garantir um futuro 
resiliente para Portugal e beneficia de um enve-
lope financeiro total de 16 643 milhões de euros 
(M€), composto por 13 944 M€ em subvenções 
e por 2 699 M€ em empréstimos, com o inves-
timento centrado em três grandes áreas temá-
ticas: resiliência, transição climática e transição 
digital. Cada uma delas é composta por diversas 
componentes, subdivididas em reformas que, 
por sua vez, são consubstanciadas através de 
projetos. 

#EM FOCO
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UMP apela à clarificação da lei 
que regula as farmácias sociais

No universo mutualista, há 18 farmácias sociais a 
aguardar, há anos, autorização para abertura, 12 das 
quais com ações a correrem os seus termos na justiça.

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) apela 
ao Governo que clarifique o Regime Jurídico das Far-
mácias de Oficina, cuja interpretação tem impedido 
a abertura novas farmácias sociais prosseguidas por 
associações mutualistas.

Numa audiência, por videoconferência, com o Secre-
tário de Estado da Saúde, Diogo Serras Duarte, o Pre-
sidente do Conselho de Administração da União das 
Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, defen-
deu a “urgente clarificação” do Regime Jurídico das 

Farmácias de Oficina que consagra a possibilidade de 
as entidades do setor social de poderem ser proprie-
tárias de farmácias.

A sua formulação não é suficiente clara e está, na prá-
tica, a impedir as mutualidades de prosseguirem um 
dos seus fins fundamentais, que é a assistência médi-
ca e medicamentosa dos seus associados e beneficiá-
rios e a originar batalhas judiciais, que se arrastam há 
longos anos.

Está em causa o artigo 59.º - A daquela lei que, em 
sentido literal, pode ser interpretado como aplicável 
unicamente às farmácias das entidades do setor so-
cial já existentes e não às que, no futuro, possam vir 

MCDTs na 
agenda da 
audiência
com Secretário 
de Estado 
da Saúde

O Presidente do Conselho de Administra-

ção da UMP aproveitou a audiência com o 

Secretário de Estado da Saúde para insistir 

na necessidade de publicação de um des-

pacho do Ministério da Saúde, definindo as 

cláusulas gerais, para a celebração de novos 

acordos para a prescrição de meios com-

plementares de diagnóstico e terapêutica 

(MCDT), fisioterapia e especialidades médi-

cas.

No atual contexto de pandemia, as associa-

ções mutualistas têm sido “um pilar funda-

mental” no suporte e apoio às populações 

e a prescrição de MCDT assume uma “gran-

de relevância” no processo de prestação de 

cuidados de saúde, no atual percurso dos 

utentes do SNS.

a ser abertas. Esta disposição tem levado a 
Associação Nacional de Farmácias e outros a 
interpor várias ações judiciais contra o Infar-
med, no sentido de travar o processo de atri-
buição de Alvará e de autorização de abertu-
ra e de instalação de novas farmácias sociais 
por parte das mutualidades.

No entender da União das Mutualidades Por-
tuguesas, “o legislador não pretendeu esta 
solução legislativa, porque a mesma seria in-
constitucional, já que estaria a impedir as en-
tidades do setor social, fora do mercado e no 
estrito cumprimento dos seus fins legais e es-
tatutários, do acesso a esta atividade, como o 
Tribunal Constitucional já reconheceu”.

No universo mutualista, há 18 farmácias so-
ciais a aguardar autorização para abertura, 
12 das quais com ações a correrem os seus 
termos na justiça há vários anos, com gran-
des investimentos e compromissos já assu-
midos e que, em certos casos, poderá con-
duzir a situações de desequilíbrio financeiro 
irremediáveis.

A União das Mutualidades Portuguesas con-
sidera da “maior justiça que o Governo resol-
va por via legislativa esta questão, alterando 
cirurgicamente aquela norma e permitindo 
que a lei ordinária não contrarie a Constitui-
ção e, assim, pondo fim a múltiplos cons-
trangimentos que apenas têm provocado às 
associações mutualistas inúmeros prejuízos”.

#ATIVIDADES UMP #ATIVIDADES UMP

GOVERNO PORTUGAL
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Exercício da atividade 
funerária por IPSS 
discutido com Governo

A UMP voltou a insistir com o governo 
no sentido de promover a concreti-
zação do protocolo que estabelecerá 
as condições para o exercício da ati-
vidade funerária pelas mutualidades 
e IPSS, previsto no regime jurídico de 
acesso e exercício de diversas ativida-
des de comércio, serviços e restaura-
ção publicado em Diário da República 
em janeiro de 2015.
O assunto foi colocado novamente 
em cima da mesa pelo Presidente do 
Conselho de Administração da União 
das Mutualidades Portuguesas, Luís 
Alberto Silva, durante uma reunião, 
por videoconferência, com o Secre-
tário de Estado da Defesa do Consu-
midor, João Torres, que reconheceu a 
necessidade de fazer cumprir o refe-
rido decreto-lei e admitiu o atraso na 
concretização do protocolo.

O regime jurídico de acesso e exercí-
cio de diversas atividades de comér-
cio, serviços e restauração entrou em 
vigor a 1 de março de 2015 e permite 
que a atividade funerária seja exercida 
pelas agências funerárias, pelas IPSS 
ou entidades equiparadas, remeten-
do, neste caso, para um protocolo a 
estabelecer pela Direção-Geral das 
Atividades Económicas (DGAE), Dire-
ção-Geral da Segurança Social (DGSS) 
e o Instituto da Segurança Social (ISS), 
que ainda não conheceu a luz do dia.

A atividade funerária exercida pelas 
IPSS ou entidades equiparadas rege-
-se ainda pelos Estatutos das IPSS, 
pelo Código das Associações Mutua-
listas e demais legislação específica 
aplicável às entidades de economia 
social.

A União das Mutualidades 

Portuguesas e o Movi-

mento Mutualista Portu-

guês apresentam as mais 

sentidas condolências pelo 

falecimento, a 5 de março, 

de Alfredo Sigliano, perso-

nalidade incontornável da 

Economia Social e Solidária 

Sul-Americana e Mundial.

Ilustre Mutualista, Dirigen-

te de invulgar capacida-

de empreendedora, deu 

asas e novos horizontes 

ao Movimento Mutualista, 

seja através da ODEMA e 

de outras organizações Sul 

Americanas que ajudou a 

criar e a desenvolver, seja no 

contexto da União Mundial 

das Mutualidades, de que 

era Presidente e Fundador.

A sua ação alicerçou-se 

sempre na força dos prin-

cípios e valores do Mutua-

lismo e na sua convicção 

de que a cooperação é o 

caminho para uma socieda-

de mais justa e solidária.

O Movimento Mutualista in-

ternacional perde uma das 

suas referências principais.

À família, aos seus amigos, à 

ODEMA, União Mundial das 

Mutualidades e a todas as 

organizações a que estava 

ligado, transmitimos os nos-

sos sentidos pêsames.

Nota de pesar 
pelo falecimento 
de Alfredo 
Sigliano

Setor social defende vacinação 
dos profissionais de saúde 
das clínicas mutualistas 

As organizações representativas do Setor Social e So-
lidário – CNIS, Confecoop, União das Misericórdias e 
União das Mutualidades Portuguesas – defendem a in-
clusão dos “dirigentes ativos” das instituições com lares 
e dos trabalhadores do Serviço de Apoio Domiciliário 
na primeira fase de vacinação Covid-19.

O apelo foi lançado numa reunião, por videoconferên-
cia, com o Coordenador da Task-Force do Plano Na-
cional de Vacinação, Vice-Almirante Henrique Gouveia 
e Melo, solicitada pelas quatro entidades, tendo em 
conta as divergências de interpretação que têm pre-
judicado “injustamente” a reputação dos dirigentes de 
instituições sociais.

Estas organizações representativas do setor social e so-
lidário entendem que os dirigentes com um papel ati-
vo e imprescindível no funcionamento dos lares devem 
integrar a primeira fase da vacinação, em simultâneo 
com os seus trabalhadores, na medida em que correm 

os mesmos riscos de contágio, porque contactam dire-
tamente com os trabalhadores e utentes, partilham o 
mesmo espaço e as mesmas instalações.
Da mesma forma, consideram pertinente a inclusão 
dos trabalhadores dos Serviços de Apoio Domiciliá-
rio (SAD) nesta primeira fase de vacinação, dado que 
prestam serviços pessoais essenciais a idosos que per-
manecem no domicílio, podendo constituir veículo de 
infeção desses utentes. Em muitos casos, acresce que 
os SAD funcionam de forma articulada com os lares e 
os seus profissionais são os primeiros a serem mobili-
zados para reforço ou substituição dos trabalhadores 
dos lares.

A União das Mutualidades Portuguesas esteve repre-
sentada nesta reunião pelo Presidente do Conselho de 
Administração, Luís Alberto Silva, onde defendeu, tam-
bém, a inclusão dos médicos, enfermeiros e auxiliares 
de ação médica nesta fase do Plano Nacional de Vaci-
nação contra a Covid-19.

#ATIVIDADES UMP #ATIVIDADES UMP

GOVERNO PORTUGAL
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Novo Reagendamento 
da Assembleia Geral Ordinária

CONVOCATÓRIA
Estimadas Associadas,

Foi-vos remetido, no passado dia 16 de fevereiro de 2021, comunicado para remarcação da Assembleia Geral 
Ordinária da União das Mutualidades Portuguesas, que seria realizada no próximo dia 26 de março 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, e 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 Con-
selho Fiscal; 2.Apreciação, discussão e votação da Proposta do Conselho de Administração de Alteração Glo-
bal 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 Conse-
lho de Administração da UMP.”

Atendendo à situação epidemiológica vivida em Portugal, e em resultado da aprovação e sucessivas reno-
vações do estado de emergência regulamentado pelos Decretos n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, Decreto n.º 
3-B/2021, de 19 de janeiro, Decreto n.º 3-C/2021, de 22 de janeiro, Decreto nº 3-D/2021, de 29 de janeiro, 
Decreto nº 3-E/2021, de 12 de fevereiro, ora revogados pelo Decreto n.º 4/2021 de 13 de março, não obstante 
a evolução da situação epidemiológica se mostrar favorável, entendo que ainda não se encontram reunidas as 
condições legais e de saúde pública para a realização desta Assembleia Geral Ordinária na data inicialmente 
prevista.

Em face do exposto, determino, mais uma vez, o reagendamento da data de realização da Assembleia Geral 
Ordinária da União das Mutualidades Portuguesas para o próximo dia 23 de abril de 2021, à mesma hora, 
no mesmo local e com a mesma Ordem de Trabalhos, no pressuposto de que a evolução da pandemia nos 
permita realizá-la nessa data.

Todos os documentos aludidos na sobredita Convocatória já foram enviados, por correio postal e por correio 
eletrónico, para as Associadas, em 11 de janeiro de 2021, estando ainda disponíveis para consulta na União 
das Mutualidades Portuguesas e no sítio da Internet desta União, em www.mutualismo.pt.

Com os melhores cumprimentos,
Lisboa, 16 de março de 2021

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

Quatro associações mutualistas 
já manifestaram interesse em 
conhecer as potencialidades da 
aplicação AMIGA (Aplicação Mu-
tualista Integrada de Gestão de 
Associados), desenvolvida pela 
UMP para simplificar e informa-
tizar o processo de cobrança de 
quotizações e de gestão dos asso-
ciados das suas filiadas.

Legado do Caixeiro Alentejano, 
ASM Modivas, Mealheiro Postal e 
Familiar de Espinho participaram, 
a seu pedido, numa apresentação 
desta ferramenta que, depois de 
um período de testes, se encontra 
em condições de ser implemen-
tada nas mutualidades que o pre-
tendam.

Esta aplicação, que funciona em 
PC e através de PDA com impres-

sora incorporada, conjuga uma 
utilização offline durante o pro-
cesso de cobrança de quotizações 
(não carece de ligação à internet 
no dispositivo móvel), com im-
pressão de recibos, e uma utiliza-
ção online que assegura a sincro-
nização e atualização de dados, 
possibilitando uma gestão admi-
nistrativa em tempo real.

A AMIGA possibilita a gestão de 
associados, moradas, pagamen-
tos, modalidades, impressão de 
recibos, mapas diversos (faixa etá-
ria, sexo, movimento associativo, 
cobranças, etc), título de cobrança 
por período, exportação de dados 
para Excell, fecho de contas, ges-
tão e impressão de documentos 
(fichas de admissão, recibos, re-
querimentos, quotas, ofícios, fo-
lhas de caixa e outros).

As atividades presenciais no Centro 

Infantil Dr. António da Costa Leal fo-

ram retomadas, depois de um perío-

do de confinamento em que propôs 

às famílias um conjunto de ativida-

des pedagógicas com o objetivo de 

ocupar o tempo dos mais pequenos 

e também manter as suas rotinas e o 

seu pleno desenvolvimento.

Além disso, tem ainda desenvol-

vido algumas ações de formação 

em formato online. “A importância 

dos afetos na primeira infância” foi 

o tema da última, promovida em 

parceria com a entidade “Consultoria 

Materna” e foi dirigida às famílias das 

crianças da instituição.

CIDACL promove 
atividades e 

formações online

UMP mostra 
potencialidades 
da aplicação AMIGA

#ATIVIDADES UMP #ATIVIDADES UMP

Prorrogados prazos para realização 
de assembleias gerais
As assembleias gerais das Associações Mutualistas que devam ter lugar por imposição legal ou estatutária 
podem ser realizadas até 30 de junho de 2021, não obstante a possibilidade de realização através de meios 
telemáticos nos termos legais. A prorrogação dos prazos está prevista no Decreto-Lei n.º 22-A/2021 de 17 
de março, onde se estabelece, ainda, que no caso das Associações Mutualistas com mais de 100 associa-
dos, as assembleias se possam realizar até 30 de setembro de 2021.

https://dre.pt/application/file/a/159707317
https://dre.pt/application/file/a/159707317
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Devido à situação pandémica em que nos encontra-
mos e todos os constrangimentos que daí decorrem, 
a Chama Mutualista está de regresso à sede, interrom-
pendo assim o seu périplo pelas associadas da UMP. A 
paragem forçada, contudo, será aproveitada para refor-
mular o seu conceito e fortalecer, ainda mais, a Chama. 
De regresso à sede, depois de ter tido a sua última 
paragem na A Beneficência Familiar do Porto, a Cha-
ma Mutualista só deverá voltar ‘à estrada’ durante os 
próximos meses, assim que as circunstâncias de con-
finamento a que todos estamos sujeitos deixarem de 
vigorar no território nacional. Nessa altura, a União das 
Mutualidades Portuguesas (UMP) prevê dar um novo 
fôlego ao conceito e reforçar a simbologia da Chama 
Mutualista que há cinco anos viaja pelo país para ser 
acolhida pelas várias associações mutualistas. 

Situação 
pandémica obriga 
Chama Mutualista 
a interromper 
périplo pelas 
associações

Nesta última edição, a Chama Mutualista partiu do Al-
garve, no Montepio Artístico Tavirense. 
A Chama Mutualista é uma iniciativa que busca simbo-
lizar a força e vitalidade do movimento mutualista que, 
com mais de sete séculos de história, continua vigoroso 
e jovem.
Trata-se, de uma iniciativa inovadora, que também pro-
cura impulsionar e divulgar o movimento levando o 
mutualismo à comunidade e trazendo a comunidade 
ao mutualismo.

Divulgação

#ATIVIDADES UMP

Projeto da nova ERPI 
da Mutualista Covilhanense 
já foi apresentado

Já foi apresentado o projeto arquitetónico da Platafor-

ma Supramunicipal de Intervenção Social da Cova da 

Beira. Esta iniciativa tem como fundadores a Mutualis-

ta Covilhanense (Covilhã), a Santa Casa da Misericórdia 

de Belmonte (Belmonte) e a Associação de Solidarie-

dade Social da Freguesia de Silvares (Fundão). 

O objetivo central desta Plataforma é criar uma Es-

trutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) “quali-

ficada” na área das demências, em Caria, concelho de 

Belmonte, uma vez que não existem equipamentos e 

respostas sociais do género na região.

As três instituições signatárias acreditam que a Plata-

forma deverá, entre outras ações, “prevenir e combater 

o isolamento a pobreza e a exclusão social; promover 

uma rede institucional de serviços e equipamentos 

na área social e da saúde de proximidade; impulsio-

nar intervenções estruturadas e articuladas face aos 

problemas sociais e diferentes realidades; garantir a 

articulação e a harmonização de respostas ao nível da 

saúde mental; e operar como agentes dinamizadores 

na área da formação para as demências.

“Por meio desta Plataforma, pretendemos promover 

redes de cooperação institucional assentes em pro-

gramas e projetos que permitam responder de forma 

solidária e sustentada às novas realidades sociais da 

população. Através de uma atuação em complemen-

taridade, a Plataforma visará a um melhor desenvolvi-

mento e cumprimento da função social que as enti-

dades envolvidas representam”, destacou Nelson Silva, 

Presidente da Direção da Mutualista Covilhanense.

Por seu turno, José Figueiredo, Provedor da Santa Casa 

da Misericórdia de Belmonte, reforçou que o projeto é 

de “grande importância” e que, apesar de se tratar de 

uma “obra de grande envergadura”, é possível concre-

tizá-la. 

Estrutura funcional e ambiente acolhedor

A construção do edifício da ERPI, que irá decorrer pró-

ximo ao Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Ca-

ria, prevê três pisos e terá lugar num terreno com mais 

de sete mil metros quadrados.

Depois de concluído, este equipamento terá espaço 

para acomodar até 80 utentes para tratamento de de-

mências em 44 quartos e será exemplo de uma arqui-

tetura moderna e funcional.

Haverá espaço para receber equipas dos serviços téc-

nicos, administrativos e de enfermagem. O projeto 

contempla também um espaço verde interno, des-

tinado a circulação de utentes, bem como áreas de 

refeições e convívio. Elevadores e rampas irão garan-

tir a deslocação facilitada de utentes, trabalhadores 

e visitantes. Todo o ambiente foi pensado de forma 

a promover estabilidade emocional durante o perío-

do de institucionalização e uma rotina capaz de gerar 

bem-estar aos utentes.

O investimento estimado das obras, que terão início 

ainda este ano, ronda os quatro milhões de euros. Se-

rão utilizados recursos próprios das instituições parti-

cipantes, mas haverá também financiamento para o 

restando do valor a ser investido. A expectativa é que 

o local esteja a funcionar já em 2022.

#MUTUALIDADES

MUTUALISTA COVILHANENSE
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ASM Setubalense 
contemplada com 
subsídio camarário

APP e 
A Mutualidade 
de Santa Maria  
com ensino 
à distância

ASMAB ajudou 
a “Colorir 
a Cidade”

Previdência 
Portuguesa 
com novo site

A Associação de Socorros Mútuos Setubalense está 

entre as 39 instituições com intervenção social no 

concelho, que vão receber, por parte da Câmara Mu-

nicipal, um apoio financeiro que pode variar entre os 

1000 e os 8500.

A medida valoriza a importância das respostas inte-

gradas para manter o “equilíbrio social”, tendo em 

conta que “as respostas comunitárias e sociais sofre-

ram enormes transformações, principalmente no que 

diz respeito à sua intervenção familiar e psicossocial 

junto da população”.

“O apoio diário dos recursos humanos e técnicos nas 

respostas sociais tornou-se mais exigente, mais impor-

tante e mais exaustivo. 

O cuidar exige estar e ser cuidado, o bem-estar passou 

por isso a ser um valor mais importante e mais difícil 

de alcançar”, assinala a proposta.

Na Creche e no Jardim de Infância d’A Previdência 

Portuguesa, crianças e educadoras continuam juntas, 

apesar do confinamento. 

A instituição avançou com o projeto de Ensino à Dis-

tância e a escola, todos os dias, chega a casa das crian-

ças, com cantigas, histórias e novas experiências. 

Também no Centro Infantil de Santa Maria da Feira 

(CIF), coordenado pela Mutualidade Santa Maria, os 

dias têm sido marcados pelo encontro entre educa-

doras e crianças, para que os laços entre elas nunca 

sejam quebrados e os mais novos tenham a oportuni-

dade de continuar a usufruir de novas aprendizagens. 

São corações de esperança e coloriram a cidade de 

Bragança, com a ajuda da Associação dos Socorros 

Mútuos dos Artistas de Bragança, com o objetivo de 

homenagear e apoiar os profissionais de saúde que na 

primeira linha combatem esta pandemia.

A ação foi proposta pela ACISB (Associação Comercial 

Industrial Serviços Bragança).

A Previdência Portuguesa tem um novo site institu-

cional, com uma nova imagem e uma experiência de 

navegação intuitiva. 

Para celebrar este lançamento, a instituição está a sor-

tear packs Odisseias para os utilizadores que subscre-

verem a newsletter. 

AGENDA
VIII FÓRUM DA REDE PORTUGUESA DE 

MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS, SUBORDINADO AO 

TEMA “PLANETA – ECOLOGIA E SAÚDE”

19 de março

Local: Webinar

Hora: 15h00

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PILAR EUROPEU DO DIREITOS SOCIAIS

22 de março

Local: Webinar

Hora: 09h00

VIII FÓRUM DA REDE PORTUGUESA DE 

MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS, SUBORDINADO AO 

TEMA “ATIVIDADE FÍSICA PARA A SAÚDE” 

16  de abril

Local: Webinar

VIII FÓRUM DA REDE PORTUGUESA DE 

MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS, SUBORDINADO AO 

TEMA “LITERACIA EM SAÚDE”

21 de maio

Local: Webinar

VIII FÓRUM DA REDE PORTUGUESA DE 

MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS, SUBORDINADO AO 

TEMA “PROSPERIDADE E PAZ” 

18 de junho

Local: Webinar

ANIVERSÁRIOS
04 abril 124.º aniversário A Mutualidade de Santa Maria - Associação Mutualista 

14 abril 126.º aniversário A.S.M de São Bento das Pêras de Rio Tinto 

“Linhas d’Abraço”
 leva alimentos a 
quem mais precisa

A AMUT – Associação Mutualista de Gondomar -, atra-

vés do seu projeto “Linhas d’Abraço” e em parceria 

com a Cruz Vermelha Portuguesa, fez uma doação de 

produtos alimentares e de higiene a famílias carencia-

das que, nestes tempos de pandemia, tanto precisam 

de ajuda. 

#MUTUALIDADES#MUTUALIDADES

ASMAB

AMUT - GONDOMAR

Formação 
Financiada 
na AMUT

Estão abertas as inscrições para a Formação Modu-

lar Certificada - Financiada (Gratuita), promovida pela 

AMUT – Associação Mutualista de Gondomar. 

As formações, com cursos em diferentes áreas, desti-

nam-se a Empregados/as com o 12º Ano de Escolari-

dade ou Inferior e Desempregados/as há menos de 1 

ano, com o 12º de Escolaridade ou Superior em horá-

rios Laboral e Pós-Laboral. 
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Governo retoma medidas 
de apoio ao setor social 
e solidário

O Governo concretizou, em janeiro, 
através da publicação em Diário da 
República da Portaria n.º 28/2021, 
um conjunto de medidas de caráter 
extraordinário, temporário e transi-
tório, destinadas ao setor social e 
solidário, tendo em conta a evo-
lução da situação epidemiológica 
causada pelo novo coronavírus.
Esta portaria retoma um conjunto 
de medidas de apoio às instituições 
particulares de solidariedade social 
e entidades equiparadas, que pas-
sam, por exemplo, pela manuten-
ção da comparticipação financeira 
da segurança social, por referência 
ao mês de fevereiro de 2020, nas 
respostas sociais com atividades 
suspensas, bem como nas respos-
tas sociais residenciais para pessoas 
idosas e pessoas com deficiência. 

Em contrapartida, as instituições 
devem manter todos os trabalha-
dores, bem como a totalidade das 
respetivas retribuições, sob pena de 
devolução das comparticipações 
recebidas, não podendo fazer ces-
sar contratos de trabalho, ao abrigo 
de modalidades de despedimento 
coletivo ou despedimento por ex-
tinção do posto de trabalho.
Associada à referida comparticipa-
ção é estabelecida a redução do va-
lor das comparticipações familiares 
com base na revisão do cálculo de 
base, em pelo menos 40%, durante 
a suspensão das respostas sociais 
comparticipadas, e tendo em con-
ta as alterações das circunstâncias, 
nomeadamente os rendimentos 
dos agregados familiares por refe-
rência ao mês anterior.

A redução estabelecida pelas insti-
tuições é aplicável à compensação 
financeira da segurança social devi-
da pela gratuitidade de creche.

É restabelecida, também, a domi-
ciliação do apoio social nas situa-
ções em que se revele necessário 
(centros de dia com atividade sus-
pensa) e a respetiva majoração no 
valor correspondente à diferença 
da comparticipação da resposta de 
centro de dia para a de serviço de 
apoio domiciliário, até ao limite má-
ximo de serviços prestados a 100%.

A portaria prevê o diferimento de 
pagamentos ao Fundo de Restru-
turação do Setor Solidário e pror-
roga até 30 de junho o prazo para 

apresentação das contas relativas 
ao ano de 2020 aos serviços do Ins-
tituto da Segurança Social.
O governo prolonga até 30 de ju-
nho de 2021 a vigência da Linha 
de Apoio ao Setor Social Covid-19 
e prevê o reforço das equipas de 
intervenção rápida para apoio ime-
diato na contenção e estabilização 
de surtos da doença COVID-19 em 
estruturas residenciais para pessoas 
idosas e em outras respostas resi-
denciais similares.

A referida portaria, sobre a qual 
foram ouvidas a CNIS, União das 
Misericórdias Portuguesas, União 
das Mutualidades Portuguesas e a 
CONFECOOP, pode ser consultada 
AQUI. 

#NOTICIÁRIO

Plano de 
Desconfinamento 
prevê regresso 
à rua em 4 fases 
até 3 de maio

Três meses depois de o Governo ter declarado o Esta-

do de Emergência que obrigou ao confinamento obri-

gatório, o País volta a poder sair à rua. 

O Plano de Desconfinamento definido pelo Governo 

está dividido em quatro fases e com um período de 15 

dias de intervalo entre cada fase, por forma a possibili-

tar a avaliação dos impactos das medidas na evolução 

da pandemia.

Em termos gerais, nesta primeira fase – iniciada a 15 

de março -, o teletrabalho mantém-se sempre que 

possível; os estabelecimentos podem funcionar até às 

21h00, durante a semana; e, até às 13h00, aos fins-

-de-semana e feriados ou até às 19h00 para o retalho 

alimentar. 

Impõe-se a proibição de circulação entre concelhos 

nos dias 20 e 21 de março e no período da Páscoa, 

entre 26 de março e 5 de abril.

Esta primeira fase de desconfinamento fica ainda 

marcada pela retoma das atividades educativas e le-

tivas, em regime presencial, nos estabelecimentos de 

ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor 

social e solidário, de educação pré-escolar e do 1.º ci-

clo do ensino básico, bem como das creches, creches 

familiares e amas. 

Foram também retomadas as atividades, em regime 

presencial, de apoio à família e de enriquecimento 

curricular, bem como atividades prestadas em centros 

de atividades de tempos livres e centros de estudo e 

similares, apenas para as crianças e os alunos que re-

tomam as atividades educativas e letivas.

Fase do 
Desconfinamento

Fase do 
Desconfinamento

Fase do 
Desconfinamento

2.º

4.º

3.º

A segunda fase do desconfinamento está marcada 
para 5 de Abril, com a abertura das escolas do 2.º e 
3º ciclos, ATLs para as mesmas idades, equipamentos 
sociais na área da deficiência, museus, monumentos, 
palácios, galerias de arte e similares.
Em pleno funcionamento poderão estar lojas até 200 
m2 com porta para a rua, feiras e mercados não ali-
mentares (por decisão municipal), esplanadas (máximo 
de 4 pessoas por mesa), modalidades desportivas de 
baixo risco, atividade física ao ar livre até 4 pessoas e 
ginásios sem aulas de grupo. 

A última fase do desconfinamento está prevista para 
o dia 3 de maio. Nessa altura, os restaurantes, cafés e 
pastelarias (com um máximo de 6 pessoas ou 10, por 
mesa, em esplanadas) sem limite de horários. Todas 
as modalidades desportivas serão permitidas, assim 
como a atividade física ao ar livre e ginásios, os grandes 
eventos exteriores e eventos interiores com diminuição 
de lotação e os casamentos e batizados com 50% de 
lotação.

A 19 de Abril entra a terceira fase do Plano de Desconfi-
namento, com a abertura das escolas do ensino secun-
dário e superior. Abrem também as portas os cinemas, 
os teatros, os auditórios, as salas de espetáculos, as lojas 
de cidadão (com atendimento presencial por marca-
ção) e todas as lojas e centros comerciais. 
Os restaurantes, cafés e pastelarias poderão funcionar 
(com máximo de 4 pessoas ou 6, por mesa, em espla-
nadas) até às 22h00 ou, até às 13h00, ao fim-de-sema-
na e feriados.
A prática de modalidades desportivas de médio risco 
também serão permitidas e a atividade física ao ar livre 
até 6 pessoas. Os ginásios continuam sem poder ter 
aulas de grupo. 
Poderão ainda ser retomados os eventos exteriores 
com diminuição de lotação, assim como os casamen-
tos e batizados, com 25% de lotação. 

#NOTICIÁRIO

https://dre.pt/application/file/a/156544456
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BIR foram 
ativadas 431 vezes 
desde outubro

Segundo o último relatório do estado de emergência, 

as Brigadas de Intervenção Rápida (BIR), criadas para 

atuar em caso de surto de covid-19 nos lares de ido-

sos, foram ativadas 431 vezes desde outubro, mês em 

que começaram a funcionar.

“A partir do dia 01 de outubro entraram em funciona-

mento as BIR que permitem responder às necessida-

des das respostas sociais que, por situação de surto, 

tenham as equipas de recursos humanos comprome-

tidas, tendo sido já ativadas 431 brigadas”, precisa o 

relatório referente ao estado de emergência entre 16 e 

30 de janeiro e entregue na Assembleia da República.

O documento, realizado pela Estrutura de Monito-

rização do Estado de Emergência, coordenada pelo 

ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, 

salienta que, na região Norte, as Brigadas de Interven-

ção Rápida mantêm-se devidamente estabelecidas 

em todos os distritos, sendo ativadas sempre que ne-

cessário.

Por sua vez e na região Centro, as BIR foram utilizadas 

em todos os distritos, mas existiu “uma grande dificul-

dade” em constituir estas brigadas devido à falta de 

voluntários.

Divulgação

“Manteve-se a dificuldade das instituições no reforço 

de recursos humanos, nomeadamente de auxiliares 

de ação direta e enfermeiros. Para mitigar algumas 

necessidades pontuais, foram disponibilizados os Vo-

luntários da Família Militar”, lê-se no relatório, que dá 

conta da “forte pressão nos lares e outras estruturas 

residenciais para idosos” que existiu na região Centro 

entre 16 e 30 de janeiro.

Ainda de acordo com o documento, nestas estrutu-

ras residenciais de idosos da região Centro verificou-se 

“um aumento substancial de casos” de covid-19, pas-

sando de 227 para 282 lares com casos ativos.

Criadas no âmbito de um protocolo entre o Instituto 

de Segurança Social e a Cruz Vermelha Portuguesa, as 

BIR, compostas por pessoal ajudante de ação direta, 

auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, psicólogos 

e médicos, atuam em situação de emergência e têm 

capacidade de ação imediata na contenção e estabili-

zação de surtos de covid-19 em lares de idosos.

#NOTICIÁRIO

Dois terços das instituições de solidariedade social so-
freram na pele os constrangimentos financeiros decor-
rentes do primeiro confinamento em março de 2020. O 
estudo “Impacto da pandemia de covid-19 nas IPSS e 
seus utentes”, feito no verão passado pela Universidade 
Católica do Porto, constatou que a falta de dinheiro foi 
o maior desafio sentido pelas instituições, uma vez que 
gastaram mais em equipamentos de proteção indivi-
dual e de limpeza e obtiveram menos receitas, sobre-
tudo as que fecharam por ordem da Direcção-Geral da 
Saúde na primeira vaga da pandemia.

Em declarações ao Jornal de Notícias, Filipe Pinto, que 
coordenou a equipa de investigadores, salienta que em 
consequência das dificuldades financeiras, as institui-
ções particulares de solidariedade social pagam “sa-
lários baixos” e têm “dificuldade em contratar e reter 
recursos humanos qualificados”.  

Segundo Filipe Pinto, “é preciso olhar para os contratos 
coletivos e melhorar as condições remuneratórias”, até 
porque a incapacidade para contratar trabalhadores foi 
reportada por um teço das instituições, seja para cons-
tituir equipas em espelho ou para substituir pessoal de 
baixa ou quarentena. 

O estudo indica ainda que as IPSS revelam carências 
de um investimento urgente e importante, ao nível fi-

nanceiro, mas também ao nível do fortalecimento con-
tinuado das suas competências”. E numa perspetiva de 
futuro, as três maiores preocupações apontadas por es-
tas entidades foram o acesso a produtos de higiene e 
proteção individual, mais o financiamento da Seguran-
ça Social e reforço do pessoal operacional.
Das IPSS inquiridas, 79,3% diminuíram ou suspende-
ram a atividade, em especial o caso das creches, cen-
tros de dia, ATL, pré-escolar ou centros de atividades 
ocupacionais para pessoas com deficiência. Dessas, 
67,6% voltaram-se para o apoio domiciliário e, por isso, 
tiveram que alocar para este serviço trabalhadores de 
outras áreas ou, inclusivamente, contratar pessoas. 

Na verdade, a pandemia fechou em casa as pessoas 
mais vulneráveis ao vírus, mas também as que de mais 
apoio necessitam. Por isso, o apoio domiciliário foi re-
forçado quer pelas instituições que já o faziam quer pe-
las que suspenderam a atividade. 

“As instituições fizeram um enorme esforço de adapta-
ção para responder às novas necessidades dos utentes” 
– destaca Filipe Pinto. Muitas começaram a trabalhar 
em colaboração com outras IPSSS, com autarquias, 
com a sociedade civil, algo, aliás, “pouco usual” entre as 
instituições de solidariedade social. “São exemplos a se-
guir”, nota Filipe Pinto, “até porque é preciso melhorar a 
imagem pública das instituições”.

Dois terços 
das IPSS 
com falta 
de dinheiro 
por causa
da pandemia

#NOTICIÁRIO
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Lançada plataforma 
para reduzir sem abrigos 
na Europa

A presidência portuguesa do Conselho da União Eu-

ropeia (UE) vai lançar, em junho, uma plataforma eu-

ropeia sobre pessoas em situação de sem-abrigo. O 

anúncio foi feito pela ministra do Trabalho, Solidarie-

dade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no iní-

cio desta semana.

Ana Mendes Godinho avançou, numa entrevista à 

Lusa, que a plataforma tem como objetivo detetar os 

instrumentos a nível europeu que “permitam mobili-

zar recursos e encontrar soluções para as pessoas que 

estão em situação mais vulnerável”.

A iniciativa da presidência portuguesa - que decorre 

até 30 de junho - “será tomada pela primeira vez” e in-

sere-se no combate à pobreza e à exclusão social, um 

dos principais eixos do pilar social europeu.

A ministra adiantou que o Governo está a “ultimar o 

lançamento de uma plataforma nacional para passar 

a ter a identificação e o acompanhamento das situa-

ções [da população sem-abrigo] em tempo real”.

O executivo não dispõe de dados sobre esta popula-

ção relativos a 2021 e os de 2020 estão a ser ultimados 

por parte dos núcleos de acompanhamento local, dis-

se a governante. 

A plataforma que será lançada em junho pretende fa-

zer o retrato europeu da população sem-abrigo, que 

“não existe”, e permitir uma partilha dos instrumentos 

usados em todos os Estados-membros da UE, “para 

encontrar respostas mais eficazes” que respondam de 

forma “integrada” às “várias dimensões” das pessoas 

em situação de sem-abrigo.

Numa resolução adotada em novembro do ano pas-

sado, o Parlamento Europeu apelou à UE e aos seus 

Estados-membros para que acabem com a situação 

de sem-abrigo até 2030.

Os eurodeputados defenderam um quadro europeu 

de estratégias nacionais e apelaram aos países da UE 

para descriminalizarem os sem-abrigo e continuarem 

a financiar a resolução do problema.

Recordando que a habitação é um direito humano 

fundamental, o Parlamento Europeu estima que, to-

das as noites, mais de 700 mil pessoas dormem nas 

ruas na Europa, um aumento de 70% nos últimos dez 

anos.

#NOTICIÁRIO

Lançados Prémios BPI 
Fundação “la Caixa”
para apoiar projetos 
de instituições sociais

O BPI e a Fundação ”la Caixa” estão a 
lançar a edição 2021 dos Prémios BPI 
Fundação ”la Caixa”, que se destinam a 
apoiar projetos de instituições sociais 
sem fins lucrativos que promovam 
a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas em situação de vulnerabilida-
de social.
Através de cinco Prémios que atuam 
em diferentes áreas, serão apoiados 
projetos sustentáveis e com impacto 
direto na vida das pessoas que mais 
precisam.
Nesta edição, os Prémios BPI Funda-
ção “la Caixa” reforçam a dotação para 
4 milhões de euros para ajudar a miti-
gar os efeitos da pandemia.
Para apoiar as entidades nos proces-
sos de candidaturas, o BPI e a Funda-
ção ”la Caixa” estão a realizar sessões 
de esclarecimento dedicadas a cada 
Prémio. A próxima sessão está marca-
da para o dia 22 de março e refere-se 
ao Prémio Solidário. 
As instituições poderão formalizar a 
sua candidatura entre 16 de março e 
12 de abril.
Cada entidade promotora só pode 

apresentar uma candidatura por Pré-
mio, candidaturas a 2 Prémios e só po-
derá ser premiada uma vez em cada 
edição.
Na edição 2021, são 5 os Prémios que 
se distinguem entre si, pelo seu âmbi-
to de atuação - Prémio Capacitar, Soli-
dário, Seniores, Infância e Rural.
O Prémio Capacitar já foi lançado e 
tem como finalidade apoiar projetos 
que promovam a melhoria da quali-
dade de vida, a empregabilidade e a 
autonomia de pessoas com deficiên-
cia ou incapacidade.
O valor do Prémio Capacitar é de 800 
mil euros e podem candidatar-se to-
das as instituições privadas sem fins 
lucrativos que apresentem projetos 
sólidos e inovadores nesta área.
Prestes a ser lançado está também o 
Prémio Solidário, com o objetivo de 
apoiar projetos que promovam o de-
senvolvimento integral e o processo 
de inclusão social das pessoas mais 
vulneráveis, favorecendo a igualdade 
de oportunidade.
O valor do Prémio Solidário é de 700 
mil euros.

No âmbito do processo do 

reconhecimento do Esta-

tuto do Cuidador Informal 

continua a verificar-se, no 

atual contexto da pan-

demia, a necessidade de 

isentar da instrução do 

referido processo documen-

tos, cuja obtenção se revela 

manifestamente dificultada, 

e que requer a renovação 

da dispensa transitória 

da apresentação e o seu 

alargamento a outros docu-

mentos.

Assim, de acordo com Por-

taria assinada pela ministra 

do Trabalho, Solidariedade 

e Segurança Social, Ana 

Mendes Godinho, a obri-

gatoriedade de entrega de 

declaração médica para 

atestar plenas condições 

para assumir a tarefa de 

cuidador pode ser subs-

tituída, até 30 de junho 

de 2021, “apenas com a 

apresentação da declaração 

de consentimento informa-

do assinada pela pessoa 

cuidada”.

A dispensa transitória da 

obrigatoriedade de apre-

sentação de documentação 

necessária ao reconhe-

cimento do estatuto de 

cuidador informal, nos ter-

mos da sobredita portaria, 

produz efeitos retroativos 

a 1 de janeiro e aplica-se 

a processos com decisões 

pendentes. 

Estatuto 
do Cuidador 
Informal 
com instrução 
simplificada

#NOTICIÁRIO

Prémio AGIR com 
candidaturas até 30 de Abril
Até 30 de Abril, estão abertas as candidaturas ao Prémio AGIR que, na sua 8ª 

edição, será dedicado à “Inovação Social na resposta à COVID19”. Serão pre-

miados projetos que demonstrem a capacidade de adaptação, superação e 

resiliência para conceber e concretizar soluções inovadoras e empreendedoras 

em benefício das necessidades prementes dos seus beneficiários, decorrente 

da atual crise pandémica. O Prémio AGIR é dirigido a associações, empresas e 

organizações com fins não lucrativos. 
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Decreto-Lei n.º 22-A/2021 de 17 de março
Prorroga prazos e estabelece medidas excecionais e tem-
porárias no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Decreto-Lei n.º 16-A/2021
Altera o regime de proteção nas eventualidades de in-
validez e velhice dos beneficiários do regime geral de 
segurança social.

Decreto-Lei n.º 14-B/2021
Alarga o apoio excecional à família no âmbito da sus-
pensão das atividades letivas e não letivas presenciais. 

Decreto n.º 3-F/2021
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República.

Decreto-Lei n.º 11/2021 - Diário da República n.º 
26/2021, Série I de 2021-02-08 
Procede ao alargamento da prestação social para a in-
clusão a pessoas cuja incapacidade resulte de aciden-
te ocorrido no âmbito de funções relacionadas com 
missões de proteção e socorro, prevê a acumulação com 
o subsídio ao cuidador informal e o pagamento a pessoa 
coletiva em cuja instituição sejam prestados cuidados a 
pessoa com deficiência.

Decreto-Lei n.º 10-B/2021 - Diário da República n.º 
24/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-02-04
Estabelece medidas excecionais e temporárias na 
área da educação, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19, para 2021.

Resolução da Assembleia da República n.º 18/2021 - 
Diário da República n.º 21/2021, Série I de 2021-02-01 
Programa de resposta económica e social para o Algarve.

LEGISLAÇÃO

Resolução da Assembleia da República n.º 24/2021 - 
Diário da República n.º 21/2021, Série I de 2021-02-01
Recomenda ao Governo que apoie as instituições do 
setor social e solidário que disponham de estrutura res-
idencial para pessoas idosas no âmbito das medidas 
excecionais e temporárias relativas à situação epidemi-
ológica da COVID-19.
Resolução da Assembleia da República n.º 38/2021 - 
Diário da República n.º 23/2021, Série I de 2021-02-03 
Recomenda ao Governo a elaboração de um estudo 
nacional rigoroso sobre o trabalho infantil em Portugal, 
com vista à sua total erradicação. 

Resolução da Assembleia da República n.º 24/2021 - 
Diário da República n.º 21/2021, Série I de 2021-02-01 
Recomenda ao Governo que apoie as instituições do 
setor social e solidário que disponham de estrutura res-
idencial para pessoas idosas no âmbito das medidas 
excecionais e temporárias relativas à situação epidemi-
ológica da COVID-19.

Resolução da Assembleia da República n.º 11/2021 - 
Diário da República n.º 19/2021, Série I de 2021-01-28 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas transver-
sais de combate ao racismo.

Resolução da Assembleia da República n.º 8/2021 - 
Diário da República n.º 17/2021, Série I de 2021-01-26 
Recomenda ao Governo a adoção de medidas de valo-
rização das associações que promovam o equilíbrio de 
género nos seus órgãos sociais.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 4-A/2021 - 
Diário da República n.º 10/2021, 2º Suplemento, Série 
I de 2021-01-15
Alarga o Programa APOIAR, estabelece um programa de 
apoio ao setor cultural e medidas de apoio ao setor so-
cial e solidário.

Portaria n.º 45/2021
Estabelece o regime de definição de preços e de re-
sponsabilidade na repartição e assunção dos encargos 
pelas diferentes entidades envolvidas.

Portaria n.º 37/2021 - Diário da República n.º 31/2021, 
Série I de 2021-02-15
Alteração ao reconhecimento e manutenção do Estatu-
to do Cuidador Informal
Portaria n.º 34/2021 - Diário da República n.º 30/2021, 
Série I de 2021-02-12
Aprova a DMR (Declaração Mensal de Remunerações - 
AT).

Portaria n.º 28/2021 - Diário da República n.º 26/2021, 
Série I de 2021-02-08
Determina as medidas de caráter extraordinário, tem-
porário e transitório, destinadas ao setor social e solidário.

Portaria n.º 27/2021 - Diário da República n.º 25/2021, 
Série I de 2021-02-05
Procede à quarta alteração ao regulamento geral do 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas 
e à regulamentação específica do Programa Operacional 
de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas em Portugal.

Portaria n.º 25-A/2021 - Diário da República n.º 
20/2021, 3º Suplemento, Série I de 2021- 01-29
Estabelece os serviços relevantes para efeitos de acolhi-
mento, nos estabelecimentos de ensino, dos filhos ou 
outros dependentes a cargo dos respetivos profissionais.

Despacho n.º 2082-A/2021 - Diário da República n.º 
38/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-02-24
Autoriza o Instituto da Segurança Social, I. P., e as Ad-
ministrações Regionais de Saúde, I. P., a assumir os com-
promissos plurianuais no âmbito da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados.

Despacho n.º 1704/2021 - Diário da República n.º 
31/2021, Série II de 2021-02-15
Prorroga a vigência das listas das entidades que benefi-
ciam da isenção do IVA na aquisição de bens necessários 
para o combate à COVID-19.

Despacho n.º 1053/2021 - Diário da República n.º 
17/2021, Série II de 2021-01-26
Define as especificações técnicas a que deve obedecer 
o gel desinfetante cutâneo para que possa beneficiar de 
incentivos fiscais.
Despacho n.º 818-C/2021 - Diário da República n.º 
12/2021, 2º Suplemento, Série II de 2021-01- 19
Determina que os planos de formação que se encon-
trem em execução à data da desistência do Apoio Ex-
traordinário à Retoma Progressiva de Atividade, com 
subsequente requerimento do Apoio Extraordinário 
à Manutenção de Contrato de Trabalho, possam man-
ter-se até à sua conclusão.

Deliberação (extrato) n.º 70/2021 - Diário da República 
n.º 11/2021, Série II de 2021-01-18
Criação de equipa de projeto para o acompanhamento 
do plano de implementação das medidas excecionais 
relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus, 
COVID-19.

Despacho n.º 714-B/2021 - Diário da República n.º 
10/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-01-15
Procede à definição dos custos unitários e respetiva fór-
mula de cálculo previstos no âmbito da medida Estágios 
ATIVAR.PT, regulada pela Portaria n.º 206/2020, de 27 de 
agosto.

Despacho n.º 314/2021 - Diário da República n.º 6/2021, 
Série II de 2021-01-1
Aprova as alterações da declaração periódica de rendi-
mentos Modelo 22, respetivos anexos e instruções de 
preenchimento.

#LEGISLAÇÃO #LEGISLAÇÃO
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Foi há um ano...
Março de 2020

O boletim digital Info é confinanciado por:

UMP e FNE e outros sindicatos da UGT celebram acordo histórico para um Contrato 
Coletivo de Trabalho nas mutualidades portuguesas

Ferramentas do Marketing e Comunicação 
explicadas nas Jornadas Mutualistas 

de Évora e Espinho

Movimento Mutualista dá o exemplo no apoio 
a quem mais precisa em tempo de pandemia


