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As Jornadas Mutualistas Regionais 
dedicadas ao Marketing e Co-
municação, voltaram a superar o 
nível de participação das edições 
anteriores, quer na sessão de Évo-
ra, quer na de Espinho, mantendo 
a curva de crescimento que este 
evento de capacitação da UMP 
vem registando.

Movimento Mutualista ao lado do País 
e das pessoas no combate à pandemia  

UMP e sindicatos da UGT celebram CCT
histórico para o setor das mutualidades 

O Movimento Mutualista esteve, está e estará sempre ao lado das pessoas, principalmente de quem 
mais precisa. Principalmente em momentos difíceis como o que atravessamos por causa da pan-
demia COVID-19. As Associações Mutualistas estão, a exemplo de outras organizações, na linha 
da frente de combate, no apoio aos idosos, nos lares e nos domicílios, na assistência médica e 
medicamentosa, e em muitas outras áreas. O Editorial, na página 3, as notícias nas páginas 20 e 21 
e a legislação entretanto produzida neste âmbito (páginas 22 e 23) falam deste tema do momento.

O dia 6 de março de 2020 vai ficar na história do Movimento Mutualista português. A UMP, a FNE       
(Federação Nacional de Educação) e outros sindicatos da UGT assinaram, no Porto, o primeiro Contra-
to Coletivo de Trabalho (CCT) específico para as mutualidades. “Este é o «nosso» CCT, feito à «nossa» 
medida e à medida dos nossos trabalhadores”, sublinhou o Presidente do Conselho de Administração 
da UMP na sessão de apresentação, em que participou o Secretário-Geral da UGT, Carlos Silva. p4/7
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Vivemos tempos 
de provação

Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho de Administração da UMP

EDITORIAL

Um CCT feito à medida das mutualidades
e dos seus trabalhadores
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“O bairro do Legado Operário
faz parte da história da cidade de Évora”

Entrevista 16/17

A pandemia Covid-19 coloca-nos à prova indivi-
dual e coletivamente.

Na UMP, acionámos o nosso plano de contingên-
cia, reagendando eventos programados (como os 
Encontros Nacionais de Mulheres e Jovens Mutua-
listas e as Jornadas Mutualistas Regionais) para 
datas a anunciar, introduzimos o regime de tele-
trabalho com os nossos colaboradores e seguimos 
todas as orientações das entidades competentes 
no que respeita ao Centro Infantil Dr. António Cos-
ta Leal.

Estamos seriamente empenhados, num esforço 
conjunto com as Mutualidades, em contribuirmos 
para o confinamento das pessoas às suas casas 
para travar a propagação do vírus, e no trabalho 
de adaptação das instituições e dos seus serviços 
à nova realidade que vivemos.

O País e as pessoas contam connosco para as au-
xiliar neste momento particularmente difícil. Com 
o sentido de dever e a resiliência que se lhe reco-
nhecem, o Movimento Mutualista tudo faz e fará 
para estar à altura de tão enorme desafio.
Através do insubstituível papel das mutualidades, 
continuamos a apoiar os idosos nos lares, nas suas 

casas através do reforço do Serviço de Apoio 
Domiciliário, e a prestar assistência médica e 
medicamentosa nas clínicas e nas farmácias 
sociais, em condições diferentes no respeito 
pelas normas e orientações das autoridades de 
Saúde e da Segurança Social.

Uma palavra de profundo reconhecimento aos 
dirigentes, técnicos, trabalhadores e colabora-
dores (e suas famílias) das Associações Mutua-
listas que, neste momento, estão na primeira 
linha deste combate muito exigente, no auxílio 
às pessoas, especialmente aos cidadãos mais 
frágeis.

Devemos agradecer, também, a todas as entida-
des públicas, privadas e do setor social e soli-
dário, profissionais e voluntários da saúde e das 
demais áreas, que, todos os dias, com a sua en-
trega e dedicação, estão a tornar este pesadelo 
menos doloroso para todos nós.

Neste âmbito, o Governo tem apresentado um 
conjunto de apoios, informações e recomenda-
ções ao Setor Social e Solidário, que a UMP tem 
dado a conhecer às suas Associadas, estando 
disponível para qualquer esclarecimento.

Boletim Informativo n.º 122 
MARÇO DE 2020

2

Boletim Informativo n.º 122 
MARÇO DE 2020



5

EM FOCO

Boletim Informativo n.º 122 
MARÇO DE 2020

4

Boletim Informativo n.º 122 
MARÇO DE 2020

UMP e Sindicatos celebram acordo histórico 
para um CCT nas mutualidades portuguesas

O dia 6 de março de 2020 vai ficar na história do Movi-
mento Mutualista português. A União das Mutualidades 
Portuguesas (UMP), a Federação Nacional de Educação 
(FNE) e outros sindicatos da UGT celebraram, no Hotel In-
fante Sagres, no Porto, o primeiro Contrato Coletivo de 
Trabalho (CCT) para o setor das Mutualidades.

As relações de trabalho nas Associações Mutualistas eram 
reguladas por uma Portaria de Extensão do Contrato Cole-
tivo de Trabalho da CNIS, que não acautelava muitas das 
especificidades das mutualidades. 

Desde 2012, que a UMP vinha a desenvolver esforços no 
sentido de criar um instrumento de regulamentação cole-
tiva de trabalho para o setor. “Não se revelou um processo 
isento de dificuldades”, lembrou o Presidente do Conselho 
de Administração da UMP, Luís Alberto Silva, na sessão de 
apresentação e assinatura do CCT das Mutualidades.

Depois de longas e inconclusivas negociações com a CGTP, 
a UMP iniciou um processo negocial com a UGT no último 
trimestre de 2018, que terminou com um “acordo históri-
co”, celebrado no Porto, na presença dos sindicatos signa-

tários, Secretário-Geral da UGT, Carlos Silva, Conselho de 
Administração da UMP, equipas negociais, deputados da 
Assembleia da República, Dirigentes e representantes das 
Associações Mutualistas e outros convidados.

Para Luís Alberto Silva, trata-se de um contrato que gerou 
consenso em muitas matérias não contidas nos que foram 
celebrados antes entre as várias frentes sindicais com a 
CNIS e que “há muito” vinham sendo reivindicadas pelas 
maiorias das Associações Mutualistas.

Estão em causa, entre outras, questões como o banco de 
horas, regime de adaptabilidade, horários de trabalho, 
supressão dos níveis de categorias da generalidade dos 
trabalhadores e as remunerações.

“Sem nunca termos abdicado, ou sequer esquecido, o 
lado negocial em que nos posicionamos, desde sempre 
demos reconhecida voz a imperativos sociais e económi-
cos que marcaram a génese do mutualismo português. 
Por isso, este é o “nosso” Contrato Coletivo de Trabalho, 
feito “à nossa medida” e à medida dos nossos trabalha-
dores”, reforçou.

Secretário-Geral da UGT diz 
que caminho se faz caminhando
Do lado dos sindicatos, ecoaram felicitações por um acor-
do classificado como “equilibrado”.

“Prevaleceu o valor do diálogo social e do respeito entre 
as partes envolvidas no processo negocial e, por isso, ga-
nhou a contratação coletiva, ganharam as condições de 
trabalho dos trabalhadores”, considerou João Dias da Sil-
va, Secretário-geral da FNE, na sessão de apresentação e 
assinatura do CCT.

Em nome da UGT, Carlos Silva felicitou as equipas nego-
ciais da UMP e dos Sindicatos na concretização de um con-
trato que serve o “equilíbrio entre os interesses de quem 
trabalha e dos empregadores”.
“O caminho faz-se caminhando. É eliminando os obstácu-
los um a um, ultrapassando-os. 

É preciso vontade das partes. Outros entendem que os 
obstáculos são intransponíveis, que há uma lei divina da 
inevitabilidade que não conseguimos ultrapassar. À UGT 
nunca criou dificuldades nem susto encontrar as dificul-
dades para concretizar contratos coletivos. Há outros que 
arranjam escolhos para não celebrarem nada”, afirmou o 
líder da UGT.

José Ricardo Coelho, coordenador do processo, conside-
rou que este contrato “valorizou a negociação coletiva, 
o diálogo bipartido entre empregadores e sindicatos, vai 
valorizar ainda mais os trabalhadores deste setor e irá dar 
mais consistência às relações de trabalho”, não deixan-
do de admitir que foi um processo longo, com “momen-
tos difíceis, mas com uma vontade enorme de encontrar  
soluções”.

Luís Alberto Silva 
Presidente do Conselho 

de Administração da UMP

João Dias da Silva
Secretário-Geral da FNE 

José Ricardo 
Vice Secretário-Geral da FNE

Carlos Silva 
Secretário-Geral da UGT
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CCT entra em vigor após publicação 
no Boletim do Trabalho e do Emprego

As mutualidades portuguesas vão passar a ter, a partir 
da publicação do Contrato Coletivo de Trabalho celebrado 
entre a UMP, a FNE e outros sindicatos da UGT no Boletim 
do Trabalho e do Emprego, um instrumento de regula-
mentação coletiva que procura dar resposta a um con-
junto de especificidades que caracterizam este setor que 
abrange uma centena de Associações Mutualistas e 10 mil 
trabalhadores.
O acordo introduz uma maior flexibilidade da organização 
dos tempos de trabalho, para que as Associações possam 
responder perante os seus utentes e os novos desafios 
que a sociedade coloca. No entanto, inclui cláusulas que 
vão no sentido de assegurar uma maior conciliação da 
vida profissional com a vida familiar e pessoal e prote-
ção ao trabalho suplementar para os trabalhadores com 

determinadas responsabilidades familiares e limitações 
particulares.
Uma das inovações deste contrato é a adesão individual 
do trabalhador à convenção coletiva, uma vez que ela se 
aplica automaticamente aos trabalhadores sindicalizados 
mas permite a adesão voluntária dos não sindicalizados, 
desde que suportem uma contribuição mensal para com-
pensação dos custos inerentes à negociação suportadas 
pelos sindicatos e seus filiados.

Na leitura de José Ricardo Coelho, que coordenou as ne-
gociações, este CCT é “globalmente mais favorável em 
relação aos demais instrumentos de regulamentação co-
letiva que regulam o setor social, nomeadamente no que 
diz respeito às remunerações dos trabalhadores”.

Síntese dos principais aspetos 
consagrados no acordo
O Contrato Coletivo de Trabalho das Mutualidades aguar-
da publicação no Boletim de Trabalho e Emprego, altura 
em que se conhecerá todo o seu articulado.

Respigamos, do documento, os aspetos gerais que nos 
parecem dos mais relevantes que elencamos, de seguida.
O CCT prevê:
- A implementação de ferramentas de avaliação de de-
sempenho desenhadas e feitas por empregadores e tra-
balhadores.

- Salvaguarda a empregabilidade de candidatos que não 
possam exercer, devido a limitações funcionais, a ativida-
de a que se candidatam nas instituições.

- Possibilidades e recursos de formação profissional que 
habilitem a um contínuo crescimento profissional e pes-
soal.

- Possibilidade de reconversão em sede de categoria pro-
fissional, desde que verificados determinados pressupos-
tos, de trabalhadores que, por incapacidade supervenien-
te para o trabalho, não mais poderão continuar a exercer 
a função para a qual foram contratados inicialmente.

- A proibição de prestação de trabalho sob o efeito do ál-
cool, estupefacientes ou outras substâncias psicotrópicas, 
bem como de qualquer outra substância que diminua as 
capacidades de trabalho, designadamente pela toma de 
medicação.

- Apoio à proteção da maternidade e da paternidade (não 
havendo oposição da associação empregadora, mediante 
o preenchimento de determinados pressupostos contra-
tuais, está consagrado o recurso ao teletrabalho, trabalho 
intermitente, estando previsto e regulamentado, igual-
mente, o regime de horário flexível e jornada contínua).

- Regime da adaptabilidade

- Banco de horas

- Todos os trabalhadores que forem contratados pelas as-
sociações mutualistas após publicação do CCT no Boletim 
de Trabalho e Emprego, passarão a praticar 40 horas de 
trabalho semanalmente, independentemente da catego-
ria profissional para que sejam contratados.

- Os trabalhadores que, à data da entrada em vigor des-
te CCT, pratiquem horário inferior, poderão estabelecer 
contratualmente a passagem para o regime de 40 horas 
semanais, desde que sejam compensados no acréscimo 
remuneratório que vier a ser apurado, relativamente ao 
seu caso concreto.

- A Tabela (salarial) Geral de quase todos os Trabalhado-
res (com exceção das Educadoras de Infância), reflete os 
índices salariais para o ano de 2020.

- Mantém um conjunto de direitos e garantias adquiridos 
dos trabalhadores.

O Jornal de Notícias, Jornal Económico e Lusa foram alguns dos órgãos de comunicação social 
que deram espaço noticioso à assinatura do CCT das Mutualidades
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OPINIÃO

LUÍS ALBERTO SILVA
Presidente do Conselho Administrativo
da União das Mutualidades Portuguesas

Um CCT feito à medida das mutualidades 
e dos seus trabalhadores

A celebração do primeiro Contrato Coletivo de Trabalho es-
pecificamente aplicável às Mutualidades e feito pelas Mu-
tualidades e pelos representantes dos seus trabalhadores 
constituiu um dia histórico.

Falar de Mutualismo e do Movimento Mutualista é falar da 
génese do sistema de segurança social que hoje conhece-
mos em Portugal e dos primeiros movimentos represen-
tativos dos operários em plena Revolução Industrial, para 
reagir aos excessos do patronato de então, no campo das 
relações laborais.

Trata-se de um Contrato que granjeou 
consenso em muitas matérias não conti-
das, ou expressas , nos contratos coletivos 
de trabalho, celebrados entre as várias 
frentes sindicais com a sua congénere 
CNIS

Temos responsabilidades históricas na sociedade. Hoje, as 
Mutualidades estão presentes na proteção e no apoio so-
cial, na saúde, na educação, no turismo social, na formação 
profissional e em muitas outras áreas.

As relações de trabalho neste setor com especificidades 
muito próprias eram marcadas por demasiadas zonas 
brancas que importava consensualizar e regular e que, em 
2012, quando tomámos posse na UMP, assumimos como 
uma questão de primordial importância para o nosso setor.

Não se revelou um processo isento de dificuldades. Pelo 
contrário. Mas, se há coisa que caracteriza os sete séculos 
do Movimento Mutualista é a persistência. 

E, depois de longas e inconclusivas negociações com outra 
central sindical, iniciámos no último trimestre de 2018 os 
contactos com a UGT, que nos conduziriam a um processo 
negocial com excelentes e inovadores resultados traduzi-
dos no documento que dentro de instantes será assinado 
por todas as partes.
Com este acordo, foi dado um significativo passo na melho-
ria e na qualidade das relações de trabalho que vinculam 
milhares de trabalhadores subordinados, às associações 
mutualistas.

Trata-se de um Contrato que granjeou consenso em muitas 
matérias não contidas, ou expressas, nos contratos coleti-
vos de trabalho, celebrados entre as várias frentes sindicais 
com a sua congénere CNIS, e que há muito vinham sen-
do reivindicados pela maioria das associações mutualistas 
portuguesas.
Referimo-nos, nomeadamente, ao banco de horas, regime 
de adaptabilidade, horários de trabalho, supressão dos ní-
veis de categorias da generalidade dos trabalhadores, as 
remunerações, entre muitos outros assuntos.
O dossiê dos Educadores de Infância foi o mais difícil de 
consensualizar. O mais moroso de todos e, sem dúvida ne-
nhuma, a pedra de toque para a mudança que se adivinha. 

Há um novo horizonte – disso não há dúvidas!
Sem nunca termos abdicado, ou sequer esquecido, o lado 
negocial em que nos posicionamos, desde sempre demos 
reconhecida voz a imperativos sociais e económicos que 
marcaram a génese do mutualismo português.

Por isso, este é o “nosso” Contrato Coletivo de Trabalho, fei-
to “à nossa medida” e à medida dos nossos trabalhadores.
Coloco um parêntesis para deixar uma palavra de agrade-
cimento à equipa técnica que trabalhou neste processo e 
às Associações Mutualistas que prestaram o seu contributo.

O caminho, ora traçado, não será fácil de percorrer daqui 
em diante. Há ainda muitas situações e dossiês a conquis-
tar, sem dúvida! Mas isso não será um obstáculo; antes 
sim, um desafio que procuraremos conquistar, em cada 
passo, em cada revisão, neste percurso novo, e que, sem 
dúvida muito nos deixa orgulhosos.

Faremos, com a sua publicação, no Boletim do trabalho e 
Emprego, com este nosso primeiro Contrato Coletivo de 
Trabalho, história!
Sem dúvida que o Movimento Mutualista está hoje, segu-
ramente, mais forte!

Bem-haja a todos que tornaram este momento possível e 
inesquecível para a História deste movimento.
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Ferramentas do Marketing explicadas 
nas Jornadas Mutualistas de Évora e Espinho

As Jornadas Mutualistas Regionais dedicadas ao Marketing 
e Comunicação, voltaram a superar o nível de participação 
das edições anteriores, quer na sessão de Évora, quer na de 
Espinho, mantendo a curva de crescimento que este even-
to de capacitação da UMP vem registando.

O Marketing e a Comunicação constituem uma área impor-
tantíssima no contexto da gestão das mutualidades, tendo 
em conta a necessidade de divulgarem as suas modalida-
des e respostas nas mais diferentes áreas junto dos seus 
Associados e de novos públicos.
Conceitos, ferramentas de planificação e de trabalho, casos 
práticos, a sua aplicação no setor social e solidário, espe-
cificamente nas mutualidades, foram matérias escalpeliza-
das pelo formador Ricardo Fardilha, nestas Jornadas, que 
contam para efeitos de horas de formação anual a que as 
entidades empregadoras estão obrigadas a proporcionar 
aos seus trabalhadores.

A sessão de Espinho decorreu no Hotel Monte Lírio, e con-
tou com participantes do Minho e Trás-Os-Montes até Coim-
bra e Covilhã. 

Na sessão de abertura, o Presidente do Conselho de Ad-
ministração da UMP, Luís Alberto Silva, salientou a impor-
tância da capacitação das mutualidades nesse processo de 
rejuvenescimento do Movimento.
Em 2019, a UMP superou todos os dados estatísticos ante-
riores relativos ao número de participantes no total das três 
edições realizadas. “Foram mais de 150 mutualistas que 
tiveram a oportunidade de adquirir novas competências 

em temáticas-chave para o quotidiano das associações”, 
recordou o Dirigente, adiantando que, para 2020 estavam 
previstas quatro Jornadas (a programação sofrerá ajusta-
mentos, tendo em conta os constrangimentos decorrentes 
da pandemia COVID-19). 

Numa plateia formada por muitos dirigentes e colabora-
dores mutualistas, Luís Alberto Silva relembrou que está 
a decorrer, até 26 de março, o período de candidaturas ao 
Prémio Trabalhador do Ano, instituído pela UMP para dis-
tinguir o trabalhador de uma associação mutualista que 
mais se tenha notabilizado em 2019.

Em Évora, a sessão de formação, com sete horas de dura-
ção, decorreu no Évora Olive Hotel, e contou, na abertura, 
com a intervenção de José Carvalho, Vice-Presidente do 
Conselho de Administração da UMP. 

“As mutualidades estão confrontadas com a necessidade 
de comunicar mais e melhor com os seus associados, dar 
visibilidade ao que fazem e aos produtos mutualistas que 
dinamizam, para chegarem a novos públicos”, disse o diri-
gente, contextualizando a seleção do tema para esta edi-
ção.

Évora é uma cidade com duas mutualidades que desenvol-
vem um trabalho relevante nas áreas do apoio social (Le-
gado do Caixeiro Alentejano), na área clínica e no imobiliá-
rio social (Legado do Operário de Évora), e que estiveram 
significativamente representadas nestas Jornadas, destina-
das a dirigentes, técnicos e colaboradores das Associações 
Mutualistas do sul do país.

José Carvalho, em entrevista com a Rádio DianaJosé Carvalho, Vice-Presidente do CA da UMP

Luís Alberto Silva, 
Presidente do Conselho de Administração da UMP

ATIVIDADES UMP
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Pandemia COVID-19 obriga 
a restruturar programação da UMP 

Projetos de medidas públicas 
para a Economia Social apresentados no CNES

Prémio Trabalhador do Ano 
com prazo de candidaturas alargado

O Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas, que estava 
previsto para 17 de março, em Bragança, e a segunda edi-
ção das Jornadas Mutualistas Regionais (22 e 24 de abril) 
são dois eventos que a UMP decidiu reagendar para datas 
a anunciar assim que for possível.

A decisão tomada pelo Conselho de Administração da 
UMP faz parte do conjunto de medidas do plano de con-
tingência desenhado para enfrentar a crise pandémica 
COVID-19, que Portugal e a maioria dos países estão a 
atravessar.

A segunda edição do Encontro Nacional de Mulheres Mu-
tualistas iria realizar-se em Bragança, de forma a associar 

o evento às comemorações dos 150 anos da ASMAB (As-
sociação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança) e 
contaria com a presença, de entre outras, da Secretária de 
Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira.

No caso das Jornadas Mutualistas Regionais, o tema da 
edição de abril seria a apresentação e esclarecimentos 
sobre o Contrato Coletivo de Trabalho das Mutualidades, 
recentemente assinado no Porto com a UGT, a dirigentes, 
técnicos e colaboradores das Associações Mutualistas.

Em função da evolução da pandemia, a programação de 
atividades da UMP sofrerá os ajustamentos que, em cada 
momento, se impuserem.

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 
Ana Mendes Godinho, apresentou, no dia 21 de fevereiro, 
os projetos de medidas públicas com incidência direta no 
setor da Economia Social.

Em causa estão medidas ao nível de apoios financeiros, 
qualificação e simplificação administrativa.

Esta apresentação decorreu na reunião plenária do Con-
selho Nacional para a Economia Social (CNES), que teve 
lugar no Salão Nobre do Ministério e na qual participou a 
União das Mutualidades Portuguesas. 
Com este encontro, o CNES ganha novo fôlego enquanto 
câmara de auscultação e espaço de diálogo especializado 
dedicado à Economia Social.

O Conselho de Administração da União das Mutualidades 
Portuguesas, atendendo às circunstâncias atuais e de for-
ma a permitir uma maior participação, decidiu alargar, até 
definição de uma nova data, o prazo para a apresentação 
das candidaturas ao Prémio Trabalhador do Ano.

Este Prémio, instituído pela UMP, pretende distinguir o 
trabalhador, colaborador ou voluntário mutualista, que 
se tenha evidenciado pelas suas qualidades profissionais, 
empenho, identificação com a causa mutualista e tenha 
dado contributos relevantes para o progresso da sua As-
sociação no último ano.
O Concurso está a decorrer (e já com candidaturas apre-
sentadas) no site www.mutualismo.pt, onde cada asso-
ciação mutualista filiada na UMP poderá inscrever o seu 
candidato, devendo, previamente, consultar atentamen-

te o regulamento disponível na área referente ao Traba-
lhador do Ano (no menu “O que fazemos”, no separador 
“Concursos”)
Segundo o Regulamento, cada associação mutualista po-
derá submeter, no mesmo concurso, apenas um candi-
dato. Por decisão do Conselho de Administração da UMP, 
nesta edição estará vedada à União das Mutualidades 
Portuguesas a participação nesta iniciativa.

As candidaturas são apresentadas, exclusivamente, atra-
vés do preenchimento do formulário disponível online no 
site da UMP.
O vencedor do Prémio será o candidato mais votado pelo 
público na votação online que decorrerá no site da UMP. 
E será anunciado no Congresso Nacional do Mutualismo, 
agendado para 10 de julho, em Espinho.

Prémio Inovar Para Melhorar: 
candidaturas a partir de 1 de abril

A UMP anuncia a abertura, a partir de 1 de abril, das can-
didaturas à próxima edição do Prémio Inovar Para Me-
lhorar, que anualmente distingue a Associação Mutualista 
que tenha implementado um projeto que constitua uma 
«boa prática» e um exemplo de inovação e modernidade 
que possa ser seguido pelas demais Mutualidades, contri-
buindo para o progresso e desenvolvimento do Mutualis-
mo e da Economia Social Solidária.

O período destinado à apresentação de candidaturas ter-
mina a 30 de abril e o regulamento do Prémio pode ser 
consultado no site pipm.mutualismo.pt.
O júri que decidirá a admissibilidade das candidaturas 

e procederá à respetiva avaliação, segundo os critérios 
previstos no regulamento será constituído por: Eduardo 
Graça, Presidente da CASES; Filipe Almeida, Presidente da 
Estrutura Portugal Inovação Social; e Pedro Portugal Gas-
par, Inspetor Geral da ASAE.

O anúncio do vencedor e a entrega do Prémio ocorrerá no 
Congresso Nacional do Mutualismo, agendado para 10 de 
julho, em Espinho.

Cada Associação Mutualista só pode submeter apenas um 
projeto, que não pode ter sido apresentado em edição 
anterior.

Assembleia Geral da Cases - A UMP, através do Pre-

sidente do Conselho de Administração, Luís Alberto 

Silva, participou, no dia 21 de fevereiro, na reunião 

do Conselho Fiscal e na Assembleia Geral, que se lhe 

seguiu, da CASES (Cooperativa António Sérgio para a 

Economia Social).

http://www.mutualismo.pt
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Assembleia Geral da UMP aprova 
Relatório e Contas de 2019 sem votos contra

O Relatório e as Contas da União das Mutualidades Portu-
guesas foram aprovados, por maioria, com duas absten-
ções, pela Assembleia-Geral, na reunião magna realizada 
a 29 de fevereiro, no Salão Nobre da Associação de Socor-
ros Mútuos Restauradora de Avintes.
Na apresentação dos documentos às Associadas, o Presi-
dente do Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto 
Silva, sublinhou que as Contas de 2019 “refletem o ca-
minho de restruturação financeira e de reorganização do 
funcionamento interno da UMP que foram prosseguidos 
e que permitiram fechar o ano com um resultado líquido 
positivo global superior a 70 mil euros”.

Admitindo que o rigor e a contenção de despesas se tra-
duziu numa desaceleração da atividade da UMP em ca-
pítulos como as representações e as visitas de trabalho 
às Associações Mutualistas, alertou que “este resultado 
positivo será de carater conjuntural, pelo menos no seu 
volume”.
Independentemente dos constrangimentos que a UMP 
atravessou e continuará a atravessar, destacou que foram 

registados avanços em múltiplos dossiês, como a defini-
ção do Plano Estratégico plurianual, a restruturação de 
gabinetes e do modelo de organização e coordenação, a 
celebração do Compromisso de Cooperação para o Setor 
Social e Solidário, a negociação do Contrato Coletivo de 
Trabalho, a reformulação do site e a criação da aplicação 
Amiga, para além do reforço da formação aos dirigentes, 
técnicos e colaboradores das Mutualidades e o lançamen-
to de três novos eventos: Encontro Nacional de Mulheres 
Mutualistas, Encontro Nacional de Jovens Mutualistas e o 
Projeto de Mobilidade Internacional You’RE HOME.

Da atividade da UMP em 2019, Luís Alberto Silva realçou 
ainda a adesão à União Mundial das Mutualidades, que 
posiciona o Movimento Mutualista português como um 
“player” relevante na Europa e no Mundo, e com particu-
lar ênfase nos países da CPLP.

A Assembleia Geral aprovou, por unanimidade, um voto 
de agradecimento às Associações Mutualistas que desen-
volveram um papel relevante no processo do IRCT.

ECONOMIA SOCIAL

CASES lança plataforma de voluntariado onde 
podem ser encontradas iniciativas em curso no país
No âmbito do combate ao surto de COVID-19, as pessoas, 
especialmente as mais idosas, são aconselhadas a não 
sair de casa, tornando necessárias formas de as ajudar 
nas mais diversas vertentes.

A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CA-
SES), no âmbito das suas competências na área do volun-
tariado, criou uma plataforma na internet que disponibili-

za as iniciativas de voluntariado de Norte a Sul do país, os 
movimentos e as plataformas criadas para dar resposta às 
pessoas que mais apoio precisam.

Esta área on-line permitirá, a quem se quiser voluntariar, 
identificar as iniciativas que mais se adequam ao seu per-
fil e à sua disponibilidade. 
Pode consultá-la AQUI.

Candidaturas à 8.ª edição do Prémio 
BPI ‘la Caixa’ Seniores até 20 de abril

Estão abertas, até 20 de abril, as candidaturas à 8.ª edição 
do Prémio BPI “la Caixa” Seniores, um prémio para apoiar 
projetos que promovam o envelhecimento ativo, saudá-
vel e em casa, de pessoas com idade superior a 65 anos 
em situação de vulnerabilidade social.
O Prémio Seniores é uma iniciativa conjunta do BPI e da 
Fundação “la Caixa” e vai atribuir 750 mil euros, para 
apoiar projetos de instituições privadas sem fins lucrati-
vos, a executar em território nacional.

O BPI e a Fundação “la Caixa” consideram fundamental 
o trabalho e a solidariedade prestados pelas instituições 
do terceiro sector junto de pessoas com mais de 65 anos, 
e que assume ainda uma maior importância no contex-
to atual, num momento em que os seniores são um dos 
grupos de risco mais vulneráveis à pandemia de Covid-19.
As instituições podem consultar toda a informação e apre-
sentar as suas candidaturas nos sites do BPI e da Funda-
ção “la Caixa”.

Foto: CASES

Foto: BPI

https://www.cases.pt/voluntariado/covid-19/
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ENTREVISTA

“O bairro do Legado Operário 
faz parte da história da cidade de Évora”

ELSA FERREIRA
Presidente da Direção do Legado do Operário 
de Évora - Associação Mutualista 

O Legado do Operário de Évora 
nasceu há 92 anos para colmatar 
necessidades de proteção social 
da classe operária, num contexto 
em que ainda não existia a Segu-
rança Social. Tinha nascido tempo 
antes o Legado do Caixeiro Alen-
tejano, mas estava vedada a sua 
adesão aos operários, que resol-
veram juntar forças e avançar. 
Nos anos 40, ergueu um bairro, 
que ainda hoje é uma referência 
na cidade e no Movimento Mutua-
lista. Mais tarde surgiu a clínica, 
que vai conhecer novidades. Elsa 
Ferreira é a Presidente da Direção, 
uma das poucas mulheres a lide-
rar uma Associação Mutualista em 
Portugal. 

O Legado Operário de Évora tem um historial e um 
património muito rico. O Bairro construído nos anos 
40 do século passado é, ainda hoje, uma imagem de 
marca?
O Bairro do Legado Operário é constituído por 86 mora-
dias. Foi construído em duas fases, tem várias tipologias 
e foi, naquele tempo, pouco depois da fundação, que 
integrou um projeto que havia de construção de casas 
económicas. 
Foi nesse contexto que o Legado do Operário, com todas 
as ajudas disponíveis ao nível do Estado, conseguiu cons-
truir aquele bairro.

É ainda hoje um elemento distintivo, mesmo no seio 
do Movimento mutualista?
Faz parte até da história da cidade de Évora. Fico orgu-
lhosa, porque o projeto não sofreu qualquer alteração. O 
bairro continua a ser nossa propriedade, continua a ser 
dirigido aos Associados e, ultimamente, apresenta-se 
mais rejuvenescido, porque as pessoas que estavam des-
de o início foram falecendo e, hoje, temos muita gente 
jovem, que vive e gosta daquele bairro, pela sua tipo-
logia, pela sua localização e pela sua arquitetura ainda 
muito atual e agradável.

Mais tarde, nasceu a clínica São João de Deus, um 
projeto perfeitamente consolidado na Associação?
A determinada altura, entendeu-se que a assistência mé-
dica era algo que fazia falta aos nossos associados e daí 
a clínica. Funciona exclusivamente nas nossas instalações 
e possui várias especialidades - clínica geral, de ortope-
dia, oftalmologia e psicologia -, mas a medicina dentária 
é aquela em que se sente mais a falta de respostas ao 
nível do Serviço Nacional de Saúde.

Está prevista a inauguração de uma clínica, através da 
remodelação do nosso edifício que engloba a nossa área 
administrativa.

Está situado no centro histórico de Évora, com uma certa 
desertificação e algo envelhecido, mas que ainda regista 
movimento. Pensamos conseguir ultrapassar as dificul-
dades arquitetónicas que esta intervenção contempla, 
porque é muito difícil conseguirmos as autorizações ne-
cessárias para chegar a bom termo. É um projeto que vai 
rejuvenescer o centro histórico da cidade de Évora e a 
nossa instituição.

A Associação dinamiza vários produtos mutualistas. 
Quais são os que registam maior procura?
São os mais recentes, mas que têm alguns anos. 
O mais procurado é o Plano Certo. É uma modalidade 
em que o associado pode ver, aos poucos, o retorno do 
que deposita. Depois da nova clínica, é nossa intenção 
rejuvenescer, também, os nossos produtos mutualistas.

Quais são os grandes desafios que a Associação tem 
pela frente?
Pode parecer pouco ambicioso, mas o principal desafio é 
conseguir manter aquilo que tem, melhorando essencial-
mente a qualidade dos nossos serviços. Pela nossa locali-
zação, pela população que temos em Évora, entendemos 
que não devemos dar passos maiores do que as pernas 
e pensamos que o crescimento deve ser algo bem inte-
grado, associado mais à qualidade do que à quantidade.

No dia 8 de março, celebrou-se o Dia Internacional 
da Mulher. Por que razão há tão poucas mulheres à 
frente ou a integrar órgãos associativos nas mutua-
lidades?
Nas mutualidades, tal como noutras áreas. Não é por 
uma razão especial é uma consequência da formação, 
da disponibilidade e da vontade de cada um tem de se 
envolver.

As mulheres podem trazer algo de novo ao  
movimento? Tal como nas outras atividades.

Como é que O Legado Operário tem trabalhado esta 
questão dos jovens?
O arrendamento de casas no bairro tem sido uma for-
ma de atrair casais mais jovens. A proximidade da uni-
versidade também ajuda. A Associação tem tido alguma 
preocupação em dizer aos mais velhos para trazerem os 
mais novos.

“Associações Mutualistas 
não são empresas”
Elsa Ferreira tem uma visão muito própria sobre o fu-
turo do Mutualismo. Considera que há certos caminhos 
que descaracterizam o Movimento. Admite que o em-
preendedorismo social, o voluntariado e a inovação 
são importantes para a evolução do Movimento, mas 
não aprecia a tendência de alargar demasiado a ação 
a várias áreas e espaços. “A proximidade das pessoas 
e o local onde estão inseridas é essencial e acho que 
deve haver uma grande rede de associações mutualis-
tas, mas em que, cada uma está no seu sítio. A nossa 
diversidade de atividade já permite que sejamos tão 
ricos, não vamos todos querer fazer o mesmo”, diz, 
acrescentando que a competição entre elas acarreta 
“limitações” e “pode ser um risco” de descaracterizar. 
Modernizar sim, mas sem perder identidade, “sem des-
virtuar a essência”, porque, na sua perspetiva, associa-
ções mutualistas não são empresas. “Dentro das áreas 
de ação das IPSS, cada uma terá o seu papel e não 
vale a pena concorrermos umas com as outras. Cada 
uma deve desenvolver aquilo que lhe é mais exclusi-
vo”, sustenta.Imagem de uma das partes do bairro social
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MUTUALIDADES

AMUT – Gondomar inaugura Incubadora 
de Empreendedorismo Social da Idade Maior

Beneficência Familiar apresenta projeto 
da nova sede e espaço Exercício e Saúde

ASMAB e Freamundense 
alteram planos para aniversário

A AMUT - Associação Mutualista de Gondomar inaugurou, 
no dia 20 de fevereiro, o espaço da sua Incubadora de 
Empreendedorismo Social da Idade Maior (AMUT’IESIM) , 
na Casa da Juventude de Rio Tinto, Gondomar.
Esta incubadora de empreendedorismo social resulta de 
uma parceria da AMUT com o Município local e destina-se 
a criar felicidade e coesão social, nomeadamente junto 
dos potenciais empreendedores sociais, dos seus futuros 
colaboradores e das pessoas idosas, adultos dependentes 
e suas famílias.

A cerimónia oficial de inauguração contou com a presença 
do Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Marco 
Martins, da Presidente do Conselho de Administração da 
AMUT, Ângela Pereira, e da Representante da Regional 
Norte da Portugal Inovação Social, Helena Loureiro, bem 
como das vereadoras Sandra Almeida e Cláudia Vieira e 
do Presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto, Nuno 
Fonseca.
Marco Martins destacou a singularidade desta incubadora 
que, na sua perspetiva será um projeto de referência no 

Concelho, que preparará “um futuro melhor”.
Enquadrando o projeto nos desafios do envelhecimento 
da população, Ângela Pereira descreveria a AMUT’IESIM 
como “um ninho de felicidade e coesão social, um inves-
timento credível e centrado nos mais idosos”.

Os objetivos da AMUT’IESIM centram-se na captação de 
projetos de empreendedorismo social, na consultoria, 
acompanhamento e apoio ao empreendedor social, na 
disponibilização de recursos técnicos e físicos, no networ-
king e na captação de investidores sociais e na promoção, 
no debate e na divulgação de informação relativamente 
às necessidades da população idosa e dos seus cuidado-
res através do lançamento de um Concurso de Ideias.

A AMUT’IESIM apresenta-se como a primeira Incubadora 
Social especializada para potenciar o nascimento de no-
vas opções de cuidados e de capacitação, sendo por isso 
uma solução mais eficaz e eficiente do que uma incu-
badora “generalista”. Simples ideias ou já projetos mais 
estruturados serão acolhidos, apoiados e promovidos.

Almada - VI Tarde de Jogos “A Nossa 

Memória” foi uma iniciativa organi-

zada, em Fevereiro, pela Associação 

de Socorros Mútuos 1.º de Dezembro 

e pela ARPCA. Recordar é viver.

A Beneficência Familiar do Porto chamou os sócios e o 
público em geral ao Palácio do Bolhão, no dia 29 de feve-
reiro, para apresentar o projeto da sua nova sede, já em 
obra, e, em particular o espaço de exercício, lazer e saúde 
que vai ocupar os dois últimos pisos do edifício.

Não contando com os valores de aquisição, o investi-
mento na reabilitação da sede e no seu apetrechamento 
rondará os 5,5 milhões de euros. Na edição mais recente 

da revista MUT, da UMP, o Presidente do Conselho de Ad-
ministração d’A Beneficência Familiar explicou que este 
investimento permitirá “novos e inovadores serviços”, 
desde os meios complementares de diagnóstico, farmácia 
social a trabalhar articuladamente com a da Liga do Porto, 
cantina social, salão nobre, sala de informática para a Uni-
versidade Sénior, espaço para a Caixa Económica do Por-
to, sala de reuniões e backoffice da Associação, gabinetes 
para diversas finalidades e um Espaço Exercício e Saúde.

Devido às circunstâncias do país e do mundo, a Associa-
ção de Socorros Mútuos Freamundense e a Associação de 
Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança (ASMAB) não 
puderam promover os habituais encontros com os asso-
ciados e a comunidade para comemorar o seu aniversário.

No caso da ASMAB, estava em causa a celebração dos 
150 anos de vida da Associação, que é uma referência em 
Bragança, para a qual estavam programadas várias ini-
ciativas, entre as quais o Encontro Nacional de Mulheres 
Mutualistas, organizado pela UMP.
Da página de facebook da ASMAB, respigamos um trecho 
que é também um incentivo para o período que estamos 

a atravessar: “Com o mesmo vigor com que todos os que 
nos antecederam superaram todas as dificuldades ao lon-
go de século e meio, temos nós agora um dos maiores 
desafios de toda a nossa história – proteger a nossa comu-
nidade em especial os mais idosos e mais vulneráveis”.

A fechar essa comunicação aos associados, o Conselho 
de Administração da ASMAB destaca dois princípios do 
mutualismo: a solidariedade e a responsabilidade. “Se ti-
vermos a capacidade de os termos sempre presentes na 
atual crise, temos a certeza que juntos iremos vencer to-
das as adversidades e a celebração do nosso aniversário 
será realizada brevemente”, remata.

Publicidade

Foto: AMUT - Gondomar

Foto: Beneficência

Foto: A.S.M. 1º Dezembro
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COVID-19

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

Setor Social disponibiliza meios 
e ajuda no combate à pandemia

O Movimento Mutualista tem um percurso de sete séculos 
sempre ao lado das populações, especialmente nos mo-
mentos mais difíceis. Neste que agora atravessamos, no 
âmbito do surto epidemiológico COVID-19, as Associações 
Mutualistas acionaram os seus planos de contingência, al-
terando o modo de se relacionar com os Associados e o 
funcionamento dos seus serviços nas suas diferentes ati-
vidades (clínicas, farmácias e respostas sociais à infância, 
juventude e seniores, entre muitas outras), seguindo as 
orientações das autoridades competentes. Estão sempre 
próximas, à distância de um telefonema ou de um e-mail 
e naquelas respostas que, apesar do Estado de Emergên-
cia, continuam a funcionar, para cuidar dos idosos, de 
quem necessita de apoio em casa, das farmácias sociais, 
entre outras.

Algumas mutualidades foram mais longe e criaram novas 
respostas específicas para este período. A título de exem-
plo, a AMUT-Gondomar, Associação de Socorros Mútuos 
Nossa Senhora da Esperança de Sandim e a ASM Setuba-
lense disponibilizaram, à população idosa e/ou com pato-
logias de risco, que não pode sair de casa, um serviço de 
compra e entrega de medicamentos e/ou alimentos com 
entrega ao domicílio.

O caso da AMUT-Gondomar foi noticiado pela imprensa. 
Em declarações à agência Lusa, veiculadas pela imprensa, 
Ângela Pereira, Presidente do Conselho de Administração, 
explicou que os colaboradores e voluntários da Associa-
ção se disponibilizam a ser o “táxi dessas pessoas”. “No 
fundo, vamos fazer o que um familiar faria, mas pode não 
ter oportunidade neste momento de emergência nacional 
de fazer. Claro que os nossos colaboradores e voluntários 
só fazem este serviço se quiserem e sempre com todos os 
meios de proteção individual” – referiu.

A ASM Setubalense divulgou os seus contatos aos idosos 
com mais de 65 anos e/ou dependentes, doentes crónicos 
e associados da instituição residentes na antiga freguesia 
de Santa Maria da Graça, na União de Freguesias de Se-
túbal de forma a recolher pedidos. “Todos juntos conse-
guiremos ultrapassar esta situação”, recorda a Associação, 
lembrando que no Mutualismo “O meu é teu”.

A ASM Nossa Senhora da Esperança de Sandim também 
se prontificou a proporcionar, à população mais vulnerá-
vel e isolada um serviço gratuito de compras e entregas 
de produtos e bens de primeira necessidade, incluindo 
ajudas técnicas.

A União das Mutualidades Portuguesas, União das Mi-
sericórdias Portuguesas, Confecoop e CNIS emitiram um 
comunicado conjunto à imprensa, onde realçam o papel 
que o Setor Social e Solidário, em consonância com as au-
toridades públicas, em especial as da Saúde e Segurança 
Social, está a desenvolver no terreno no âmbito da pro-
teção, tranquilização, ajuda e prestação de cuidados aos 
cidadãos, face à pandemia Covid-19, “mesmo que a situa-
ção exija que vão muito além das suas possibilidades”.
“Para isso colocamos ao serviço da comunidade os nossos 
hospitais, os nossos lares, as nossas unidades de cuidados 
continuados; mas também continuaremos a apoiar nas 
suas casas, quer os que já apoiávamos, quer os que a 
evolução da doença o venha recomendar. Sempre com 
preocupação, mas com a tranquila responsabilidade de 
que, mais do que cumprir um dever, estamos a servir as 
pessoas que precisam”, pode ler-se no comunicado.

Esta decisão enquadra-se no âmbito do combate à crise 
pandémica que já levou à declaração de estado de emer-
gência em Portugal. “Sabemos que já é e vai continuar a 
ser, uma tarefa insana e difícil porque o inimigo é invisí-
vel e enorme a sua capacidade de penetração, sobretudo 
nos mais frágeis. E dos mais frágeis cuidaremos em pri-
meiro lugar com o ânimo e conforto de quem sabe que 
todos juntos conseguiremos vencer”, afirmam.

Aquelas entidades sublinham que “a tradição de solida-
riedade e de apoio aos que mais necessitam na sociedade 
portuguesa encontra a sua expressão mais concreta nas 
Instituições de solidariedade social que, por si só, ou em 
estreita cooperação com o Estado, saem a terreno para 
ajudar e apoiar as pessoas; quer quotidianamente, quer, 
muito em especial, em momentos difíceis para Portugal e 
para os Portugueses”.

Aniversários
4 abril A Mutualidade de Santa Maria- Associação Mutualista 123.º aniversário

14 abril A.S.M. de São Bento das Pêras de Rio Tinto 125.º aniversário

Foto: A.S.M. Setubalense
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NOVIDADES LEGISLATIVAS

Lei n.º 1-A/2020 - Diário da República n.º 56/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-03-19

Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-

CoV-2 e da doença COVID-19.

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 3º Suplemento, 

Série I de 2020-03-18

Declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.

Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 3º Suplemento, 

Série I de 2020-03-18

Autorização da declaração do estado de emergência.

Portaria n.º 76-B/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-03-18

Alteração à Portaria n.º 71-A/2020.

Declaração de Retificação n.º 11-B/2020 - Diário da República n.º 53/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-03-16

Retifica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, da Presidência do Conselho de Ministros, que estabelece 

medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, pub-

licado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 52, de 13 de março de 2020

Declaração de Retificação n.º 11-C/2020 - Diário da República n.º 53/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-03-16 

Retifica a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, publicada no 1.º suplemento ao Diário da República, 1.ª série, 

n.º 52-A/2020, de 15 de março de 2020.

Despacho n.º 3103-A/2020, Diário da República n.º 48/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-09

Operacionaliza os procedimentos previstos no Despacho n.º 2875-A/2020, no âmbito do contágio pelo COVID-19

Despacho n.º 3485-A/2020 - Diário da República n.º 56/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-19

Autoriza o Instituto da Segurança Social, I. P., e as Administrações Regionais de Saúde, I. P., a assumir os 

compromissos plurianuais decorrentes dos contratos-programa celebrados com as entidades já integradas ou 

a integrar a RNCCI

LEGISLAÇÃO – COVID-19
Resolução do Conselho de Ministros N.º 4/2020, de 05 de fevereiro

Cria a Estrutura de Missão para Promoção das Acessibilidades.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 9/2020 - Diário da República n.º 42/2020, Série I de 2020-02-28

Autoriza a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género a realizar a despesa no âmbito do projeto «Pro-

grama Conciliação e Igualdade de Género».

Portaria n.º 44/2020, de 17 de fevereiro

Portaria de extensão do contrato coletivo entre a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade - 

CNIS e a FEPCES - Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços e outros.

Portaria n.º 52/2020, de 28 de fevereiro

Sistema de apoio ao emprego e empreendedorismo, que Integra a modalidade do + CO3SO Emprego Em-

preendedorismo Social para as entidades da economia social previstas na Lei de Bases da Economia Social.

Portaria n.º 36-A/2020, de 03 de fevereiro

Procede à segunda alteração à Portaria que regulamenta a medida de Apoio ao Regresso de Emigrantes a Por-

tugal, no âmbito do Programa Regressar (Portaria n.º 214/2019, de 5.07).

Portaria n.º 39/2020, de 05 de fevereiro

Estabelece os fatores de correção extraordinária das rendas para os anos de 2019 e 2020.

Portaria n.º 208-A/2020 - Diário da República n.º 43/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-02

Autoriza a Direção-Geral da Saúde a assumir um encargo plurianual até ao montante de 3 740 000,00 EUR, 

isento de IVA, referente à atribuição de apoios financeiros a instituições sem fins lucrativos.

Declaração Retificativa n.º 7/2020, de 18 de fevereiro

Retifica a Portaria que regulamenta os termos do reconhecimento e manutenção do Estatuto do Cuidador In-

formal, aprovado em anexo à Lei n.º 100/2019, de 6 de setembro (Portaria n.º 2/2020, de 10 de janeiro).

Despacho n.º 3010-A/2020 - Diário da República n.º 46/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-05

Fixa em EUR 3 740 000,00 (três milhões, setecentos e quarenta mil euros) o montante disponível para pro-

gramas de apoio para financiamento a projetos pontuais, a atribuir pela Direção-Geral da Saúde, sejam eles 

nacionais ou regionais.

Despacho n.º 2875-A/2020 – Diário da República n.º 44/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-03

Adota medidas para acautelar a proteção social dos beneficiários que se encontrem impedidos, temporaria-

mente, do exercício da sua atividade profissional por ordem da autoridade de saúde, devido a perigo de contágio 

pelo COVID-19.

Despacho n.º 2244/2020 - Diário da República n.º 33/2020, Série II de 2020-02-17

Constituição do grupo de trabalho para o Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio.

OUTRA LEGISLAÇÃO
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Foi há um ano...
fevereiro de 2019

A Igualdade de género trazida ao debate 
no 1.º Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas

A nova Lei de Bases da Saúde não se coadu-
na com a Lei de Bases da Economia Social

Vila Nova de Gaia vai receber comemorações 
do Dia Nacional do Mutualismo

UMP apoia Associações Mutualistas no processo de adequação 
dos seus Estatutos ao novo CAM
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