Proposto n.o Jt 144/2018

Reolizogdo de estdgio de Mutoro Bold6 no dmbito dos oiividodes do Junlo de
Freguesio
Considerondo o pedido formulodo por Muloro Bod6. poro o suo iniegrogdo no Junlo de
Freguesio em regime de voluntoriodo.
Considerondo que o voluntoriodo 6 um instrumento de desenvolvimento pessool, sociol e de
formogAo, otrov6s do concrelizoqdo de oQOes comuni16rios.
Considerondo que o perfil de Mutoro Bo/dd se enquodro no lrobolho que
desenvolver desdejd. no dmbito do 3.'Edigdo do "Encontro de Culturos;

6

necess6no

Considerondo que ser6 desenvolvido um conjunio de olividodes de interesse sociol e
comunif6rio, no dmbilo do pro.ieto "Enconlro de Culturos"',
Considerondo que com o exito olcongodo no 0lfimo ediEdo do "Encontro de Cu/luros",
pretende-se oumentor o n0mero de porcerios instifucionois, com o porticipogdo de mois
poises que permitom oumenlor o conhecimenlo dos nossos fregueses, sobre estos culturos;

Considerondo que o "Encontro de Culluros", viso oprofundor os polificos locois de
integrogdo sociol dos diversos comunidodes presenles no leniiorio do freguesio. numo
l6gico de suslenlobilidode e de governoCdo inlegrodo;
Considerondo que

porticipodo

o "Enconto de Cuifuros" pretende potencior umo estrol6gio globol,
e infegrodoro no 6reo do interculturolidode, coniondo poro isso com o

desenvolvimenlo de pro.ielos que se revelem imporlontes considerondo os necessidodes
idenfificodos pelos diferentes otores;
Considerondo o definido no olineo f) do orligo Z.' do n." Lei 71/98, de l9 de novembro, que
deline o direiio oo pogomento de despesos relocionodos com o otividode de volunloriodo.
Considerondo ser odequodo oiribuir com esso finolidode um opoio mensol no montonle de
€100,00 (cem euros) poro opoio nos lronsportes necessdrios.
Considerondo os compelencios moleriois previsfos no olineo v) do n." 1 do ortigo 16." do Lei
n." 7512013, de l2 de setembro.

Alenlo oos considerondos e oo enquodromenlo legol ocimo referidos, proponho que

se

delibere:

l.

Aceitor lliuloro Bold6 como volunldrio em esf6gio no Junto de Freguesio.

2.

mensol de €100,00 (cem euros), duronte o periodo em que
decorrer o estdgio voluntdrio, poro opoio poro os despesos relocionodos com o
olividode de voluntoriodo o exercer, designodomente com lronsportes.
Aulorizor

o pogomenlo

Aguolvococ6m. l0 de setembro de 2018
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Aprovodo em minuto, no reunido de 2018.09.13 poro efeitos do disposto nos lermos do n.' 3
e n.o 4 do orligo 5/.", do Lei n.' 75/2013, de l2 de setembro, e n.o 4 e n.' 6 do orfigo 34." do
C6digo de Procedimento Adminisfrotivo.
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Mutaro Balda
Av. D Nuno Alvares Pereira Ne 75
AGUALVA. CACEM
TEL:

I

E

2735 150

920448O48

€xmo. Senhora Dra. Helena Cardoso
Cultura e €ducaceo

Tendo trdo conhectmento da importancia da .lunta de Freguesra na intesraCeo das comunidades,
venho por este meio apres€ntar a mrnha candrdatura de gedrdo de estagro Neste momento
trabalho no Hotel Alif Campo Pequeno- como rececronrsta e Sestor de reservas, sou Mestre em

Inteligencra Economrca e Cooperageo no Espago Lusofono, na qual tem-me possibilitado e
permrtido aprofundar os meus conheomentos na drea da Economra, sociedade, integrageo e
cooperag:o bem como aperfeagoat as minhas capacidades criativas e de desenvolvimento de
metodologras. € com muita dedicaqSo que tenho superado os desafios a que me proponho,
sempre com espirito de iniciatrva e criatividade, pois considero-me uma pessoa muito
empenhada.
Subscrevo-me, com a mars elevada atencao.

Mutaro Balde

,'
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INFoRMAQAo PESSoAL

cunicutumvitae

Mutaro Bald6

I Av D NUNO A PEREIM N.75, 10 ESQ, 273$150 CACEM (Portugal)
E s20448048
x. mutarob@gmail.corn
DECLARASAO PESSOAL

No intuito de aprcfundar os meus conhecimentos comunit6rios e uma perce€o do
funcionamento da Junb de freguesia

EXPERTENcA PRoFtsstoNAL

07/03201Hresente

Gestor de reservas
Alif Hotels, Lisboa (Portugal)
- gestor de site de reservas (booking, e,ypedia, alihotels, reservas por email, telefone, presencial,

hotelbeds).

11nl2010-04n5n011

Assistente Administrativo
AFRIJOR IMPORT EXPORT SRL LDA, Bissau (Guine-Bissau)
Acompanhamento, avaliaFo de mercadorias.
Compras de mercadorias e neqociagoes com distintos fomecedores.
Gestor de stock e do Dessoal.

EDUCAQAo E FoRMAQAo

07t10n014-23n82016

Mestrado

N4estrado

1

1

Universidade Lus6fona de Humanidades e Tecnologia, Lisboa (Portugal)
OIT-

organiza€o ir emacional do trabalho

Globaliza€o e o desafi o econ6mim
CPLP e as organizaFes intemacionais
Micro e lvlacro e@nomia

16t1'tf2011-26t6D014

Licenciatura

Nivel5 ORQ

EIA- Ecole Intemational des Affaires, Dakar (Senegal)
Contabilidade de Custos
Gesteo Analitica
Tesouraria
lncoterms
Meios de pagamento

I

coMPFrENcIAs PESSoAIS
Lingua

matema

Fula

ESCREVER

CON4PREENDER

Linguas estrangeiras

.

Unr:o Euopeta 2002-2018 | hitD://eufopass,:edeto! europa

el.)

ragrna

I

/

2

5(uropass

Cuniculum vitae

Mutaro Balda

portuguCs

6Z

franqas

6Z

ct
inglCs

espanhol

B1
-81

B2

8.1

A2

M

81

Nileis: A1 e A2: Udizador b6sico - Bl e 82: LJdizador ktepender{e - C1 e C2: Ufizador ayan@o
O.radm

Co.npetencias de cornunicagao

Eu@u Cdmln

de

Reft,&ria pere

as

Lir{las

Boa capacidade de comunica€o atravCs da experiencia como geslor de vendas de sites online.
Porta-voz dos estudarnes Guineenses no Seneoal

CompetCncias de organizaqSo

CompetCncias relacjonadas com
o trabalho

Boa capacidade de coordena€o e de lideranga adquiradas ao longo dos Ultimos 4 anos.
Continuo a aprender todos os dias. Vontade tremenda em aDrender. descobrir novos horizonies

Competencias digitais

AUTOAVALAQAO

Comunica€o

Ulilizador avangado utilizado.

Cria€o de
conbtidos

avangad

Seguranga

ResoluCo de
problemas

Utilizador b6sico

CofipelErrirs diJfab - Gadhe de auto-€\E&rcEo

O Unrao E!rcpeia. 2002-2018 | http://eurcpass.cedefop europa eu
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DA REPjBLTcA

ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
Lei n.o Z1l98
de 3 do Novembrq
Eases do enquadramenlo iuridico d0 voluntariado

A Assembleia da Rcpriblica decreta, nos termos do
artigo 161.o, alinea c), do artigo 166.", n." 3, e do
artigo 112.0, n." 5, da Constituigao, para valer como

-

r sEntr,-e

N." 254

A actividade referida nos nrimeros anteriores tem

3

solidariedade social, ou em outros de natureza andloga.

CAPITULO II
Principios

CAPITULO I
Disposig6es gerais

A presente lei visa promover e garantir a todos os
cidadaos a participagao solid6ria em acg6es de voluntariado e definir as bases do scu enquadramento juridico.
Artigo

1
Voluntariado 6 o conjunto de acqoes de interesse
social e comunit6rio realizadas de forma desintercssada
por pessoas, no ambito de projectos, programas c outras

-

formas de intervenqao ao servigo dos individuos, das
familias e da comunidade desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades pfblicas ou privadas.
2
Nao sao abrangidas pela presente lei as actua€oes
que,-embora desinteressadas, tenham um carActer isolado e espor6dico ou sejam determinadas por raz6es
familiares, de amizade e de boa vizinhanga.
3.u

Voluntdrio
1

-

O volunt6rio 6 o individuo oue de forma livre.

desinteressada e responsdvcl sc co-prorn.t.. de acordo
com as suas aptidoes pr6prias e no seu tempo livre,
a realizar acqoes de voluntariado no ambito de uma
organizagao promotora.
2
A qualidade de voluntdrio nio pode, de qualquer
forma, decorrer de relag6o de trabalho subordinado ou

-

aut6nomo ou de qualquer relaqdo de conterido patrimonial com a organizagio promotora, sem prejuizo de
regimes especiais constantes da lcl.
Artigo 4."
Organiza{6es promotoras
1
Para efeitos da prescnte lei, consideram-sc organizaq6es promotoras as entidades priblicas da administragao central, regional ou local ou outras pessoas colectivas de direito priblico ou privado, legalmentc constituidas, que retlnam condig6es para integrar volunt6rios
e coordenar o exercicio da sua actividade. cue devem
ser definidas nos termos do artigo ll."
2
Poderio igualmentc adcrir ao regime estabelecido no presentc diploma. comu organizaqdes promotoras, outras organizagocs socialmente reconhecidas quc
refnam condiqoes para integrar volunt6rios e coordenar
o exercicio da sua actividade.

O Estado reconhece o valor social do voluntariado

como exDressao do exercicio livre de uma cidadania
activa e solideria e promove e garante a sua autonomia
e pluralismo.

Arrigo 6.,'
Principios enq edradores do volunaariado

I
obedece aos orinciDios da soli- O voluntariado
daricdade.
da participaqao. da c<.ropciagio. da complcmentaridade, da gratuitidade, da responsabilidade e da
conversencla.

principio da solidariedade traduz-se na res2
--O
ponsabilidade
de todos os cidad6os pela realizagdo dos
fins do voluntariado.
O principio da participageo implica a intewengeo
3
das -organizag6es representativas do voluntariado em
matdrias respeitantes aos dominios em que os voluntdrios dcsenvolvem o seu trabalho
4-O principio da cooperagio envolve a possibilidadc de as organizagoes promotoras e as organizaqocs
representativas do voluntariado estabelecerem relaE6es
c programas de acg6o conccrtada.

O principio da complementaridade pressup6e

5

oue -o volunt6rio ndo deve substituir os recursos humados considerados necess6rios i prossecugdo das actividadcs das organizagoes promotoras, estatutariamente
definidas.
6 O principio da gratuitidade pressup6e qus o
volunt6rio n6o 6 remunerado, ncm pode receber subveng6es ou donativos, pelo exercicio do seu trabalho

volunt6rio.

principio da responsabilidade reconhece que
7
- O 6 respons6vel
pelo exercicio da actividade
o voluntfrio
quc se comprometeu realizar, dadas as expectativas criadas aos destinatarios do trabalho volunt6rio.
da converg€ncia determina a har8
- O principio
monizaEao
da acgao do volunt6rio com a cultura e objectivos institucionais da entidade promotora.

-

-

5.,,

Principio 8€ral

2.o

Voluntariado

Artigo

Artigo

1."

Obj€cto

3-t r-1998

de revestir
interesse social e comunitdrio e pode ser
desenvolvida nos dominios civico. da acgdo social. da
saride, da educagdo, da ci€ncia e cultura, da defesa do
patrim6nio e do ambientc, da defesa do consumidor,
da cooperagdo para o desenvolvimento, do emprego e
da formaE6o profissional, da reinserg6o social, da protccEeo civil, do desenvolvimento da vida associativa e
da economia social, da promogeo do voluntariado e da

lei geral da Repriblica, o seguinte:

Artigo

-

CAPiTULO III
Direitos

e

deveres do volunt6rio

Artigo 7."
Direitos do volunadrio

I

-

Sdo direitos do volunt6rio:

a) Ter

acesso a programas de formaEdo inicial e
continua, tendo em visla o aperfeiQoamcnto do
seu trabalho volunt6rio;

N." 254

-

DIARIO DA REPUBLICA

3-11-1998

b) Dispor de um

cartao de identificagio de volun-

_

g) N6o

tiirio;

c)

Enquadrar-se no regime do seguro social volun-

t6rio, no caso de nao estar abrangido por um
rcgime obrigat6rio de seguranga social;
d) Exercer o seu trabalho volunt6rio em condiEoes
de higiene e seguranEa;

e) Faltar justificadamente,

fl
g)

i)

em caso de acidente ou doenga contraida no
exercicio do trabalho volunt6rio;
Estabelecer com a entidade que colabora um
programa de voluntariado que regule as suas
relaq6es mftuas e o contetdo, natureza e duragdo do trabalho volunti4rio que vai realizar;
Ser ouvido na prcparagao das decisoes da organizaqao promotora que afectem o desenvolvimento do trabalho volunt6rio;

l)

Beneficiar, na qualidade de volunt6rio, de um
rcgime especial de utilizaEao de transportcs
priblicos, nas condigoes estabelecidas na legislag6o aplic6vel;

j)

h)

i)

se empregado, quando

convocado pela organizaqeo promotora, nomeadamente por motivo do cumprimento de missoes urgentes, em situagoes de emerg€ncia, calamidade ptiblica ou equiparadas;
Receber as indemnizaE6es, subsidios e pens6es,
bcm como outras regalias legalmente dcfinidas,

Ser reembolsado das importdncias despendidas
no exercicio de uma actividade programada pela
organizaE6o promotora, dcsde que inadi6veis e

devidamente justificadas, dentro dos limites

tam,-para todos os efeitos, como tempo de sewigo cfcctivo e nao podem implicar perda de quaisquer direitos
ou regalias.
3
de voluntdrio € compativel com a
- A qualidade
dc associado,
de membro dos corpos sociais e de beneficidrio da organizagao promotora atravds da qual exerce
o voluntariado.

Artigo 8."

Artigo 9."
Programa

a)

e o voluntArio um programa de voluntariado do qual
p()ssam constar, designadamente:

a) A

b)

o

b)

dcla beneficiam;
Observar as norrnas que regulam

c) As

d)

e dos respectivos programas ou projectos:

c) Actuar dc forma diligente, isenta e solid6ria;
d) Participar nos programas de formagao destinados ao correcto desenvolvimento do trabalho
volunt6rio;

e) Zelar pela boa utilizaEao dos rccursos materiais
e dos bens, equipamentos e utensilios postos
ao seu disDor:

Colaborai com os profissionais da organizag6o
promotora, respeitando
as suas

as suas opq6es e

oricntaqdes tdcnicas;

condiE6es de acesso aos locais ondc dcva
ser desenvolvido o trabalho volunt6rio, nomcadamente lares, estabelecimentos hospitalares e
estabelecimentos prisionais;
Os sistemas internos de informagao e de orientagdo para a realizaEao das tarcfns destinadas
aos voluntArios;

e) A avaliagdo peri6dica dos resultados

do trabalho

volunt6rio desenvolvido;

fl

A realizag6o das acEoes de formagao dcstinadas
ao bom desenvolvimento do trabalho volunt6rio;
g) A cobertura dos riscos a que o voluntiirio estd
sujeito e dos prejuizos que pode provocar a ter-

i)

ceiros no exercicio da sua actividade, tendo em
considerag6o as normas aplic6veis em matdria
de resoonsabilidade civil:
A ideitificageo como participante no programa
a desenvolver e a certificaqdo da sua participagdo;

O modo de resoluEao de conflitos entre a organizaqao promotora e o voluntario.

o funciona-

mento da entidade a que presta colaboragao

fl

definiqao do ambito do trabalho volunt6rio
em funEdo do perfil do volunt6rio e dos dominios da actividade previamente definidos pela
organiza€ao promotora;
Os crit6rios de participaQao nas actividades promovidas pela organizaqdo promotora, a dcfinigao das funE6es dela decorrentes, a sua duragao
e as formas de desvinculagdo;

Observar os principios deontol6gicos por quc
actividade que realiza, designadamente
respeito pela vida privada de todos quantos

voluntariado

Com rcspcito pelas normas legais e estatutdrias apli-

i)

se rege a

de

c6veis, deve ser acordado enlre a organizaEao promotora

Dercr€r do voluntdrio

56o dcveres do voluntiirio:

assumir o papel de representante da orga-

nizagao promotora sem o conhecimento e pr6via
autorizaqao desta;
Garantir a regularidade do exercicio do trabalho
volunt6rio de acordo com o programa acordado
cr.rm a organizaqdo promotora:
Utilizar devidamente a identifica€o como voluntdrio no exercicio da sua actMdade.

Rela$oes entre o yolunt6rio e a organizagio promotora

dade.

As faltas justificadas previstas na alinea e) con-

5695

CAPITULO IV

eventualmente estabelecidos Dela mesma enti-

2

I SERIE-A

seguindo

Artigo 10."
Suspensao e c€ssaqio do trabalho

voluntirio

que pretenda interrompcr ou ccssar
1
- O voluntdrio
voluntdrio deve informar a entidade promoo trabalho
tora com a maior anteced€ncia oossivel.
promotoia pode dispensar a cola2
- AdoorganizaEio
boraE6o
volunt6rio a titulo tempor6rio ou definitivo
sempre que a alteragao dos objectivos ou das pr6ticas
institucionais o justifique.
promotora pode determinar a sus3
- Aouorganizagio
penseo
a cessagao da colaboragao do volunt6rio em
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todos ou em alguns dominios de actividade no caso de
incumprimento grave e rciterado do programa de voluntariado por parte do volunt6rio.

-

N." 251

I SERIE-A

-

3-11-1998

dores admitidos por contrato sem termo com idade nao

superior a 30 anos sdo levados a custo em valor corresoondente a 150 70.
2
Para efeitos do disposto no nimero antedor, o
montante miiximo dos encargos mensais, por posto de
trabalho. d de 14 vezes o ordenado minimo nacional.
A majoraEao referida no n." I terA lugar durante
3
um pcriodo dc cinco anos a contar da vig€ncia do contrato de trabalho.>

-

CAPiTULO V
Disposig6es frnais e transit6rias

Artigo

11

."

-

Artigo 2."

Regulamenta{eo

I
O Governo deve proceder e rcgulamcntaqao da
presente lei no prazo m6ximo de 90 dias, estabelecendo
as condig6es necess6rias ?r sua integral e efectiva aplicagdo, nomeadamentc as condig6es da efectivagao dos
direitos consignados nas alineas fl, g) e j) do n." 1 do

-

A produgao de efeitos financeiros da presente lei inicia-sc com a vig€ncia do pr6ximo OrEamento do Estado.

Aprovada em

regulamentaEao deve ter ainda em conta a
especificidade de cada sector da actividade em que se
exerce o voluntariadoAt6 d sua regulamentaqeo mant6m-se em vigor
3
que n6o contrarie o preceituado na presente
a legislaqdo
lei.

de

Almeida Santos.
Promulgada em 21 de Outubro de 1998.
Publique-se.

O Presidente da Repriblica, Jonce Sevrelo.

Artigo 12."

Referendada em 23 de Outubro de 1998.

Entrada em vigor

A

prcsente lei entra em vigor 30 dias ap6s a sua

de Outubro de 1998.

O Presidente da Assembleia da R.eol6bl-rca, Antdnict

artigo 7-"

2-A

1

O

Primeiro-Ministro, Ant6nio Manuel de Oliveira

Guterres.

publicagao.

Aprovada em 24 de Setembro de 1998.

O Presidente da Assembleia da Repiblica, Antdnio
de

Almeida Santos.
Promulgada em

2l de Outubro de 1998.

Publique-se.

O Presidente da Repriblica, JoncE SAMpAlo.
Referendada em 23 de Outubro de 1998.

O

Primeiro-Minisrro, Ant6nio Manuel de Oliveira

Guterres.

Resolugao da Assembleia da Repiblica n.o 52198

is

Constituige0 da Comissao Evenlualde Inqu6rit0

Pa amenlar

Denfncias de Corrupqao na Junla Aul6n0ma de Eslladas

A Assembleia da Repiblica resolve, nos termos dos
artigos 166.u, n." 5, e 178.", n."' 1,2 e 5, da Constituigdo
e dos artigos 1." e 2.", n." 1, alinea a), da Lei n." 5/93,
de L dc Mar€o, o seguinte:
I
a Comissio Evcntual de Inquerito
- E constituida
Parlamentar
is Denrincias de CorrupEao na Junta Aut6noma de Estradas.

2-A Comisseo referida no nrimero anterior tem
por objecto principal:
a) A

averiguagdo e fiscalizagio dos actos de corrupg6o denunciados pelo ex-presidente da Junta

Lei n,o 72198

Autdnoma de Estradas, gcncral Garcia dos

de 3 de Novembro
Incentivo liscal a clia$ao de emprego para lovens

Santos:

b) O

A Assembleia da Rcpriblica decreta, nos tcrmos dos
artigos 161.", alinea c), 165.", n."'1, alineal), 166.", n." 3,
e 112.", n." 5, da ConstituiEao, para valer como lei geral
da Repfblica, o seguinte:

c)

Artigo l.o

d)

E aditado um novo artigo 48..-A ao Decreto-ki
n." 215189, de

l

de Julho (Estatuto dos Beneficios Fis-

cais), com a seguinte redacEao:

<Artigo 48."-A

apuramento das responsabilidades das pes-

soas envolvidas c das medidas que a Junta

Aut6-

noma de Estradas e o Governo tomaram para
concretizar essa responsabilidadc;
A identificagdo das medidas concretas tomadas
pelo Governo a prop6sito das situaqoes que lhe
foram dadas a conhecer;
A inventariaE6o das medidas de inciddncia legislativa que podem ser adoptadas para dotar os
proccdimentos legais de contrataqao de obras
e fornecimentos piblicos de regras eficazcs de
imparcialidade, de objectividade e de etectiva
igualdade de tratamento entle os concorrcntcs
d adjudicagio dessas obras e fornecimentos.

CrisgSo de €mpregos parajovctrs

Para efeitos do imposto sobre o rendimcnto das
pessoas colectivas (IRC), os encargos correspondentes

I

i

-

criag6o liquida de postos de trabalho para trabalha-

Aprovada em 22 de Outubro de 1998.

O Presidente da Assembleia da Rcal.lblica, Ant6nio
de ALmeida Santos.

Didrio tla Repirblica,
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De I de agosto de 2000 a 3l de agosto de 2002
fungdes em regime de requisigdo na DivisAo de Gestao de

-

Recunos Humanos da ARSNorte;
De I de setembrode2002 a07 de outubro de 2007

En-

fermeiro Diretor do Hospital Geral de Santo Ant6nio;
De 8 de outubro de 2001 atd l4 de novembro de 201 l.
Enfermeiro Diretor do Centro Hospitalar do Porto, criado
pelo DL n.' 326/2007',
De | 5 de novembro de 201 I at6 d oresente data (fevereiro de 2017). Enfermeiro Diretor do Centro Hospitalar
do Porto EPE, criado pelo Decreto-Lei n." 30/201 l, de
2 de marQo.
Valorizagdo profi ssional:

Proferiu mais de duas dezenas de palestras em eventos
cientificos e 6 autor ou coautor de alguns artigos cientificos
publicados em revistas mddicas e de enfermagem;
Frequentou com aproveitamento o (V PADIS programa de AIta Direqdo de Instituigdes de Sa de,,rcalizado
no Porto entre outubro e dezembro de 2006:
Mastering Heahh C are Finance-lnternacional Fxecut ive
Progrum, organizado pelo Institute of Health Economics
and Manasement da Universitd de Lausanne.
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ds formas de atuagdq 6mbito, modo de reconhecimento e
modalidades de cooperag6o, desiderato que ora se atinge com
a publicagdo da presente portaria.
Foram ouvidas as entidades que integram a Comissao

Nacional de Protegdo Civil, o Conselho Nacional para a
Promogdo do Voluntariado, a Confederagdo Portuguesa
de Voluntariado e aAutoridade de Supervisdo de Seguros
e Fundos de Pensdes.

Assim:
Manda o Govemo. oelo Secret6rio de Estado daAdministragao Intema, ao abrigo do n.'3 do artigo 46."-4 da
Lei n." 27 /2006, de 3 dejulho, alterada pela Lei Orginica
n.' l/20 I l, de 30 de novembro, e pela Lei n." 80/20 | 5, de
3 de agosto, e no ambito das compet€ncias delegadas nos
termos do Despacho n.o l8l/2016, publicado no Didrio
da Repiblica, 2." sirie, n." 4, de 7 de janeiro, alterado
pefo Despacho n." 847712016, publicado no Didrio da
Rep blica, 2." sdrie, n." 124, de 30 de junho, o seguinte:

Artigo I .'
Objeto

A presente portaria define o dmbito, o modo de reconhecimento e as formas de cooperagdo em atividades de
protegSo civil das organizagOes de voluntariado de protegio
civil, adiante designadas por OVPC.

Artigo 2."

n.o 91/2017

0.g!niz!96es d€ voluntarirdo de pmt€cio civil

de 2 de margo

O voluntariado constitui um instrumento eficaz de desenvolvimento pessoal, social e formativo, traduzindo a
vontade dos cidad6os de agir de forma desinteressada, mas

comprometida e altruista em beneflcio da comunidade.
Nesse sentido, a Lei n." 7ll98, de 3 de novembro, definiu as bases do enq uadramento j uridico do voluntariado,
tendo em vista a prossecugao e a garantia para todos os
cidad6os da participagao soliddria em a96es de voluntariado. Esta lei define o voluntariado como o coniunto
de agdes de interesse social e comunit6rio. realizadis de
forma desinteressada por pessoas, no 6mbito de projetos,
programas e outras formas de intervengdo ao servigo dos

individuos, das familias

I
Consideram-se OVPC as pessoas coletivas de direito
privado, de base voluntiiria, sem fins lucrativos, legalmente
constituidas, cujos fi ns estatutarios visem, exclusivamente,
o desenvolvimento de atividades no dominio da protegdo
civil e que sejam reconhecidas nos termos da presente
Donana.
2
Podem considerar-se ainda como OVPC outras
pessoas coletivas de direito privado, de base volunt6ri4
sem fins lucrativos, legalmente constituidas, que desenvolvam atividades conexas ao dominio da protegdo civil
em resultado dos seus fins estatudrios e que sejam reconhecidas nos termos da presente portaria.

-

-

e da comunidade, desenvolvida

sem fins lucrativos por entidades p0blicas ou privadas.
No dominio da protegao civil, tem sido crescente o papel que a sociedade organizada vem desempenhando,
de modo volunt6rio, tanto ao nivel do apoio a situagdes
de emerg€nci4 como na dimens6o da prevengdo e da
educagdo para o risco.
Tal realidade acabou oor ser reconhecida no Plano Nacional de Emergdncia de Protegdo Civil, aprovado pela
Resoluctro do Conselho de Ministros n.'87/2013, de I I de
dezembro, onde se prevC a cooperagao das organizagOes de
voluntariado de protegdo civil em missOes de intervengao,
reforgo, apoio e assistdncia.
Mais recentemente, a alteragao d Lei de Bases da Protegdo Civil introduzida pela Lei n.o 80/2015, de 3 de agosto,
veio a destacar o papel das organizagdes de voluntariado
de protegao civil, conferindo-lhes o estatuto de entidades
com dever de cooperaqdo, integradas na estrutura de protegao civil.
O enquadramento das organizagoes de voluntariado que
desenvolvem atividade no dominio da protegio civilnecessita
de sustenta{ao normativa e regulador4 nomeadamente quanto

Artigo 1."
Ambito das atividades

I
O Ambito das atividades no dominio da protegao
civil -a desenvolver pelas OVPC, no territ6rio de Portugal
Continental, € o seguinte:
d) lnformagao e formagao das populagOes sobre a prevengSo dos riscos coletivos e a minimizagSo das consequ6ncias deconentes da ocorrCncia de acidente grave ou
catiistrofe, visando a sua sensibilizagdo em matdrias de
autop rotegao;
b) Cooperagdo em agdes de socorro e assist6ncia ds
pessoas e bens em perigo, integradas no esforgo global
de resposta quando se verifique a ocorr€ncia de acidente
grave ou catiistrofe;
c) Apoio d reposigio da normalidade da vida das pessoas em 6reas afetadas por acidente grave ou cadstrofe.
2
Cada OVPC pode desenvolver atividades em um
ou mais dmbitos referidos no nfmero anterior.

-

il34

Diririo da Rep hlica,

Artigo 4.'
I

-

As OVPC observam as seguintes formas de coo-

civil:

.r) Promogao de ag6es de sensibilizagdo e de informag6o
das populagdes no domfnio da protegdo civil e da autoprotecAo face a riscos;
b) Realizaq6o de agdes de formagSo orientadas para a
educagdo para o risco e para a autoproteqao;

c) Enquadramento de voluntarios a titulo individual;
rI) Reforco da difuseo de alertas e avisos com recurso a
meios prdprios de comunicagdo, por solicitagdo dos 6rgdos
comDetentes:
e) Panicipagao em exercicios e simulacros de protegao

civil:
/) Auxilio

d

reabilitagSo de redes e servigos especfficos;

g) Colaboragao na logistica de suporte ds operagdes de
socono e de apoio ds populag6es afetadas;
,) Apoio na montagem e guamigio de postos de t agem
e/ou postos mddicos avangados;
i) Auxilio na monlagem e assist€ncia aos postos de comando, zonas de apoio, zonas de concentragao e reserya
e zonas de recegSo de reforgos;
y) Apoio as radiocomunicag6es de emerg€ncia;
t) Apoio ao desenvolvimento de agdes de busca, salvamento e movimentagao das populagoes afetadas e de
protegao de bens, da propriedade e do ambiente;
/) Colaboragdo na prestagao de apoio psicol6gico e
social;
z) Apoio d realizagio de agdes de avaliaqdo e reconhe-

cimento de danos;
n) Colaboragdo em outras agdes de apoio integradas no Sistema lntegrado de Operagdes de Protegao
e Socorro.
2
As formas de cooperagio indicadas nas alineas g)
a n) do nrimero anterior decorrem mediante solicitagao e
sob coordenag6o do respetivo comandante das operagOes
de socorro.

-

3
Sem prejuizo do disposto no nilmero anterior,
sempre que uma OVPC obtenha conhecimento de uma

-

ocorr€ncia por meios pr6prios, deve de imediato alerrar as autoridades competenles para o acionamento e

mobilizagio de meios no ambito do Sistema lntegrado
de Operagdes de Protetao e Socorro, sem prejuizo de
implementar medidas imediatas que possam garantir a
salvaguarda de bens humanos, materiais e ambientais,
minimizando os impactos provocados pela ocorr€ncia,
caso possua os meios e as capacidades tdcnicas necessiirias oara o efeito.
4
A materializagdo das formas de cooperaqio indi- no n.o I pode ser proposta, quando aplic6vel, em
cadas
programas de voluntariado a apresentar pelas OVPC d
Autoridade Nacional de Protegio Civil (ANPC).
Cabe aos servigos de protegdo civil, nos respetivos

5

- territo ais, estabelecer a necess6ria articulagdo e
niveis
coordenagio com as entidades reconhecidas como OVPC.
Artigo 5."
Modo de reconhecimento

I
O reconhecimento do estatuto de OVPC 6 feito por
desoacho do Presidente da ANPC.

-

2 de narqo de 2017

Podem requerer o reconhecimento como OVPC as
2
pessoas coletivas de direito privado, de base volunt6ria,
legalmente constituidas, que nio prossigam fins lucrativos,
para si ou para os seus associados, e que desenvolvam atividades no domfnio da proteqdo civil, nos termos previstos

-

Formas de coopera{5o

peragao em atividades de protegdo

l.'sirie N."11

no

n.' I do artigo 3.'

3
Para efeitos do reconhecimento referido no Dresente artigo, as entidades deverao assegurar o cumprimento

-

cumulalivo dos seguintes requisitos especificos:
a) Deterem, no minimo, 25 associados ou colaboradores,
consoante se trate de associagoes ou de outras pessoas
coletivas de direito privado, respetivamente;
b) Deterem os requisitos de formagdo de base e especializad4 previstos no artigo 8.'da presente portaria:
c) Disporem de recursos humanos e materiais necess6rios ao desempenho das atividades em relagao as quais se
pretende o reconhecimento.
4
A fbrmalizagio do pedido de reconhecimento d
feita -por requerimento dirigido ao Presidente da ANPC,
atestando o cumprimento dos requisitos constantes nos

n.o'2 e 3, indicando qual o embito de atividade para o qual
pretende o reconhecimento, acompanhado dos seguintes
erementos:

a) C6pia do ato de constituigao e dos estatutos atualizados;

b) lndicagdo do nlmero e data do Dirjrio da Rep blica
onde foi publicado o extrato do ato de constituigao e ou a
alteragao dos estatutos, quando aplic6vel;
c) C6pia do cartdo de identificagdo de pessoa coletiva;
c/) Declaracdo de nfmero de associados ou colaboradores;
e) Plano de atividades relativo ao ano civil em que 6
reouerido o reconhecimento:
Relat6rio de atividades e relat6rio de contas relativos
aos dois anos civis anteriores, quando aplic6vel;
g) Indicagdo da capacidade geognlfica para o desenvolvimento das suas atividades;
ll) C6pia da ata da assembleiageral relativa i eleigio dos
membros dos 6rgdos sociais e respetivo termo de posse;
i) ldentificagao das atividades, previstas no n.o I do
artigo 3.", para as quais pretende reconhecimento;
j) Identificaqdo das capacidades, em termos de recursos
humanos e materiais, para o desempenho das atividades
para as quais se pretende o reconhecimento;
,t) Comprovativos da formag6o de base e especializada
prevista no artigo 8.';
I) Comprovativos da constituiQao dos seguros obrigat6rios decorrentes do regime juridico do voluntariado e do
disposto na alinea c) do artigol0."

,

5

-

Sem prejuizo do previsto no nfmero anterior, e

sempre que se entenda necesserio, a ANPC pode solicitar
outros elementos ou esclarecimentos. nos termos do C6-

digo do Procedimento Administrativo.
6
A ANPC comunica ds requerentes a decisSo to- no prazo de 30 dias fteis.
mad4
7
Sempre que, durante a vig€ncia do reconheci- como OVPC, se verifiquem alterag6es
nos pressumento
postos que o fundamentaram, as entidades reconhecidas
devem remeter d ANPC. no orazo de l5 dias iteis at6
d sua verificagio, os documentos comprovativos das
mesmas.

Didrio da Repihlica. L"

sirie N."11-2
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8

b) Cumpra, no minimo, os contefdos program6ticos

A ANPC mantdm atualizada e disponivel no seu
sitio da Internet uma lista das entidades reconhecidas como
OVPC, e bem assim o seu arnbito de arividade.

e a carga hor6ria fixados no anexo da presente portaria.

Artigo 6.'

ainda garantir que os seus volunt6rios que desempenhem,

Prrz-o e renovaciio do reconhecimenlo

que requeira habilitaqdes especificas para a sua priitica.
possuam a respetiva formagao adequada e certiticada.

5

I

-

anos. caducando ap6s este periodo.
2
At6 ao prazo de seis meses antes da data da caducidade do reconhecimento, as OVPC devem solicitar, junto
daANPC, a renovaQdo do mesmo, mediante requerimento,

acompanhado dos seguintes documentos:
e

contas

b) C6pia dos estatutos atualizados e da sua publicagdo no

Didrio da Rep blicd, no caso de terem sofrido alterag6es;
c) ldentificagao das atividades, previstas no n.o I do
artigo 3.", para as quais pretende reconhecimento;
@ Identificagao das capacidades, em termos dos recursos humanos e materiais, parao desempenho das atividades
para as quais se pretende o reconhecimento;
e) Comprovativo da manutengAo da certificagdo da formagio especifica prevista no n." 5 do artigo 8.', caso aplic6vel;

,

Comprovativo da vig0ncia do seguro previsto na alinea rf do artigo 10."

Artigo 7.'
(}ncehmento do reco|thecimeoto
Durante a vigenciado reconhecimento, aANPC pode
proceder ao seu cancelamento, sempre que se verifique:

I

-

a) Alteragao aos pressupostos que fundamentaram o
reconhecimento;

6) lncumprimento dos deveres previstos no artigo l0.o
da presente portaria.
Nos termos e para os ef'eitos do ntmero anterior, a
ANPC procederd e audi€ncia pr6via da respetiva OVPC,
nos termos do C6digo do Procedimento Administrativo.
2

-

Artigo 8.'
Formafio
As OVPC devem garantir que um nlmero minimo dos
ou possam vir a desempenhm as atividades previstas no n.o I do anigo 4.', se encontra
habilitado com formagdo de base em maieria de protegio civil.
Pa:€. efeitos do disposto no n0mero anterior, o

I

seus

OVPC previstas no

n.'2 do artigo

2.o devem

ou possam vir a desempenhar, atividade especializada

O reconhecimento das OVPC d valido oor tr€s

a) Planos de atividades, relat6rios de atividades
dos anos em que a OVPC foi reconhecida;

-As

-voluntirios que desempenham,

Artigo 9."
Dir€itos drs orgrnizrfoes de voluntarirdo de pmtefio civil

Sdo direitos das OVPC:

a) Obter declaragio comprovativa do seu reconhecimento, emitida pela ANPC;
b) Fazer mengao ao reconhecimento nas suas plataformas e meios de comunicacao;
c) Colaborar com os servigos de protegdo civil, potenciando a sua atuagdo no ambito de partilha de informaqio e
em funqdo das orientagoes inerentes ao respetivo dominio
de atividade;
@

Aceder gratuitamente d formagdo de base no dmbito

da proteqdo

civil promovida pelaANPC.
Artigo 10."

Deveres das orgrniza+oes de

volunt|riado de proteflo civil

Sio deveres especificos das OVPC, para al6m dos deveres gerais fixados pelo regimejuridico do voluntariado:
a) Colaborar com os agentes de proteqSo civil e demais
entidades intervenientes no Sistema Integrado de Operagoes

de Prolegao e Socono, quando solicitadas para o efeito;
b) Assegurar que os seus volunt6rios cumprem as orientag0es que lhes sdo transmitidas, respeitando as cadeias
hier6rouicas estabelecidas e n6o dificultando ou colocando
em risco as operaq6es de protegao e socono em curso;
c) Facultar aos volunt6rios os meios necessiirios d execugdo das atividades de proteqdo

civil para as quais obteve

reconhecimento;
d) Proceder

d

constituigSo de um seguro de responsabilidade

civil com cobertura minima de 150.000€, destinado a cobrir
eventuais danos, por agdo ou omissdo, resultante do desenvolvimento das atividades pam as quais obteve reconhecimento;

e) Assegurar que os seus volunt6rios cumprem os re-

quisitos legais inerentes ao desempenho das atividades
especificas para as quais obteve reconhecimento;
l) Garantir que, no decurso das suas atividades de protegAo civil, os voluntirios estejam devidamente identificados
nos termos do anigo | | .o da presenle portaria-

2

Artigo I 1.'

nfmero minimo de volunt6rios d fixado em:

a)

ldenti{icacio

3

I
Sempre que se encontrem a realizar atividades enquadradas pela presente portaria, os volunkirios, veiculos e
outros meios das OVPC devem apresentar-se devidamente

15, para as OVPC previstas no n." I do artigo 2.o;
b) 5, para as OVPC previstas no n.'2 do artigo 2."

A formagdo de base em matdria de protegeo ci-

vil 6-ministrada pela ANPC, de acordo com os contefidos program6ticos e carga hor6ria fixados no Anexo I
da presente portaria, sendo emitido o respetivo certificado de frequ€ncia aos elementos que a frequentaram.
4

A formagao de base em matdria de protegeo civil

- pelos voluntilrios anteriormente d entrada em viobtida
gor da presente portaria d considerada viilida, desde que:
a) Tenha sido ministrada por estabelecimento de ensino ou outra entidade legalmente habilitada para o efeito;

-

identificados.
2
Os voluntiirios das OVPC, quando integrados nas
- de proteg6o civil, previstas no n.o I do artigo 4.",
atividades
devem fazer uso de colete identificativo, cujo modelo
consta do Anexo ll da presente portaria, bem como de
declaragdo identificativa nominal emitida pela ANPC.
3 Sem prejuizo do disposto nos nfmeros anteriores,
quando a OVPC queira que os serc voluntilrios fagam uso de
uniforme, distintivose simbolos devesoliciffeANrc a aprovatao dos respetivos modelos, nos termos do artigo seguinte.
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Didio

4
Os veiculos das OVPC, quando integrados nas
atividades de protegdo civil, previstas no n.' I do artigo 4.",
devem fazer uso de um distico identificativo. cuio modelo
consta do Anexo Ill da presente portaria. o quai deve ser
colocado no interior do veiculo,junto ao para-brisas dianteiro. de forma vislvel a oanir do exterior.

da Repiblica,

1.'sirie-N.'11-2

de marEo de 2017

-

PhneNmento de l-mergoncir d€ Protcgtro Civil
O ciclo dc planeamenr(l

(ontcido

c opcracionah/a{ro dos planos. . . . . . .

.

LducaQao para o risco e pam a autoproteQao.
Comunicaqao ao publico em situacio ac iatrisirort . . . . . .
Ticnicas de sensibili/acdo para publiioj-alr,r

.

Se

Lniformes. distintivos. simbolos

e

veiculoa

I

Os uniformes, distintivos e simbolos a utilizar pelas
- n6o
podem ser confundiveis, atendendo i conjugaOVPC

gao das respetivas caracteristicas, incluindo cor, modelo,
forma ou pad6o, com os usados pelos serviqos de protegdo
civil, bombeiros, forgas armadas, forgas e servigos de seguranga, servigos de emerg€ncia mddic4 Cruz Vermelha

Portuguesa e estrutura operacional da ANPC.
2
Os vefculos a utilizar pelas OVPC ndo podem ser
confundiveis com os veiculos usados pelos servigos de
protegio civil, bombeiros, forgas armadas, forgas e servigos
de segurang4 servigos de emergdncia mddica e estrutura
operacional daANPC, nomeadamente em termos de forma
ou oadrdo de cor. simbolos e outras marcas.
O pedido de aprovagao dos modelos de uniformes,
distintivos e simbolos d feito por requerimento dirigido
ao Presidente da ANPC. devidamente instruido com os
seguintes elementos:

-

nsibil iz.e+:lo e

Sist€ma Integrado de Operacdes de ProteQao c Socono

Siitcmdd(CestaodeOpera$des..
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ScguranTa nos tealros de opera{dc5
H\crcicio\ dc pr0teqao ci\

il ....

Primeiroc socorros em siturgdes extrcmrs
Dindmica de grupo< ou mulLrddc\ cm iituafdcs e\uema\.
facnicas especificas de intervcngao
Primciro5 soconos
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ANIXO Il
(a que se refere o n.o 2 do artigo 11.o)

Modelo de colete identificativo das Organizag6es
de voluntariado de Protegao Civil

a) Mem6ria descritiva e desenho do talhe dos modelos
e pegas de homem e mulher, com indicagSo das cores e
amostras dos tecidos utilizados e condig6es de utilizag6o;
b) Memoria descritiva dos distintivos e simbolos a utilizar nos uniformes e nos veiculos. bem como a sua colocagdo, acompanhada de desenho dos mesmos.
I

inform.g{o pdblics

Operaqdes de prct€9eo e socorro

3

Artigo

..

.....

Artigo 12.'

ol morcclo <wr

l.'

Disposig6es finais

I
As entidades que n6o solicitem ou ndo obtenham
def'erimento ao pedido de reconhecimento como OVPC,
nos termos da presente portaria, ficam inibidas de poder
exercer as atividades previstas no artigo 4."
2
O disposto no n(lmero anterior aplica se igualmente
ds entidades cujo reconhecimento como OVPC tenha caducado ou tenho sido cancelado.

-

-

I O templote do distico serd fornecido em formato edibvel pela

Artigo 14."

Autoridade Nacional de Protee:o Civil is entidades reconhecidas.

Entrrdr em vigor

Material: Sarja-de alta visibilidade em poli6ster e algod6o com 280 g/m';
Cor: Lannja Pantone Orange 021C, debruado a preto;

A presente portaria entra em vigor 30 dias ap6s a sua
publicagSo.
O Secret6rio de Estado da Administragao Intema, -/orge
Manuel Nogueiro Gomes, em 20 de fevereiro de 201 7.
ANEXO I
(a que se refere o n.o 3 do artigo 8 ")

Contetdos program6ticos e carga horaria da formaqao
de baae doa voluntirios

Modelo: Quatro ajustes laterais a apertar com velcro,
fechado d frente em cima com ajuste e velcro, e em baixo
com velcro, com um bolso com pala na direita superior
e dois bolsos com pala paralelos em baixo. A pega deve
incluirobrigatoriamente duas faixas refletoras horizontais
de alta visibilidade (EN tSO 20471 :201J) na frente e nas
costas;

Elementos de identifi cagdo especifi cos:

Log6tipo da Organizagdo de Voluntariado de Protegao

Civil, com largura mdxima de 6 cm, estampado a cores,
no lado esquerdo superior, na frente;
Enquadramento a nivel nacional, distritale municipal
S.n icos ( agenks de prorc$eo ar\rl
fnlrdadc: com de\ er de.oopcra$ilo
O papcl ,las organi./agdes de roluntariado.

.....

Designagdo por extenso da Organizagdo de Voluntariado de ProtegSo Civil, em duas linhas, estampada
a preto, com altura miixima de 2 cm, em Gill Sans W
bold tamanho 14, colocado centrado no lado esquerdo
superior, na frente;

Dicirio da Rep blica, L"

sdrie N.'11-2 de nargo

I137

de 2017

Log6tipo do Sistema Nacional de Protegdo Civil com
8 cm de didmetro, estampado a cores, colocado centrado
na zona superior, nas costas;
Designagdo <Volunt6rio de Protegdo Civil) estampada
em maiiscuf as a preto, em Gill Sans MT hold tamanho 70.

colocado centrado na zona superioq abaixo do log6tipo,

dos objetivos estrat6gicos do Plano Nacional de Sarlde
nas 6reas ligadas d presaqao de cuidados continuados
integrados e d prevengio e tratamento das depend€ncias
e dos comportamentos aditivos, e ainda aos programas de
sa[de considerados orioritdrios.
Assim, nos termos do artigo 6."do Decreto-Lein." 56/2006,

de l5 de marEo, alterado pelo Decreto-Lei n.' 441201 1 , de
24 de margo, e pelo Decreto-Lei n." 106/201 | , de 2 I de
outubro, manda o Govemo, pelo Ministro da Satde, o

nas coslas.
ANTXO III
(a que se refere o n.o 4 do artigo 11.o)

sesuinte:

Modelo de distico idenlificativo oara os veiculos
das Organiza96es de Voluntariado de Proteqao Civil

.

Objeto

c

[.oconao oa

o{G xrz

Artigo I .'

CAot

A presente portaria fixa as normas regulamentares necess6rias a repartigao dos resultados liquidos de exploragio
dos jogos sociais atribuidos ao Ministdrio da Saride nos
termos do Decreto-Lei n." 56/2006, de l5 de marqo, alterado pelo Decreto-Lei n.' 441201 | , de 24 de margo, e pelo
De$eto-Lei n." 106/2011, de 2l de outubro.
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Artigo 2..

I

RepNrtiftro dos resultedos liquidos de explorrfio
dos jogos sociris

formaro edit,ve gela

Altoridade Nacio^ar de P@tecto civir es€nndad4 r<onh€cid.s.

Dimensdes: 250 mm ^ 100 mm;
Tipo de papel: ImpressAo em cartolina coucht male
branca de 300 g e plastificagdo ap6s impressdo;
Elementos de identificaq6o especifi cos:

Log6tipo da OrganizagSo de Voluntariado de Protegdo
Civil, com altura miixima de 4 cm, a cores, no topo central
colocado d esouerda:
Log6tipo do Sistema Nacional de Protegdo Civil, com
diAmetro de 4 cm, a cores, no topo central colocado
orrerta;
Men96o <Volunt6rio de Proteqao Civil) a preto, em letra
Gill Sans MT bold tamanho 30, centrada;
DesignaQao por extenso da Organizaqio de Voluntariado
de ProteQeo Civil a preto, em letra Gil/ Sans MT bold
tamanho 16. centrada:
Meng6o <Organizagao reconhecida pela Autoridade
Nacional de Proteqeo Civil) a prelo, emletra Gill Sans MT
regular tamanho 16, centrada.

i

Os resultados liquidos de exploragdo dos jogos
sociais aribuidos ao Minist€rio da Saride sao repartidos, no ano de 2017, de acordo com as seguintes
percentagens:

a) 60 oh para a Administragao Central do Sistema de
Safde. [.

P.. com vista ao financiamento da Rede Nacional
de Cuidados Continuados Integrados;

b) 25

%o

para entidades que prosseguem atribuigdes

nos dominios do planeamento, prevengAo e tratamento

dos comportamentos aditivos e das dependencias, incluindo o programa de troca de seringas, a distribuir
por despacho do membro do Governo responsdvel pela
6rea da safde:

c) l5 7o para a Diregdo-Geral da Saide, com vista ao financiamento de programas nas seguintes 6reas e de acordo
com as seguintes percentagens, sem prejuizo da possibilidade de gest6o flexivel dos recursos afetos as diferentes
atividades, desde que devidamente justifi cada:

i)7

yo pa'a a fuea do

VIH/SlDA. hepatites virais e tu-

berculose;
SAUDE

ii) 3 Yo para a itrea da saride mental;
iii) 0,8 %o para a 6rea das doenqas oncol6gicas;
iv) 0,5 % para a prevengdo do tabagismo;

Portaria

n.o 92/2017

de 2 de marco

O Decrero-Lei n." 5612006, de l5 de marqo, alterado pelo Decreto-Lei n." 44/2011, de 24 de margo,
e pelo Decreto-Lei n." 106/2011, de 2l de outubro,
que regula a forma de distribuigdo dos resultados liquidos dos jogos sociais explorados pela Santa Casa
da Miseric6rdia de Lisboa, determina que as normas

v) 0,8

%o

para a 6rea da prevenqdo da diabetes;

vr) 0,5 % para a 6rea das doengas cerebro-cardiovasc ul ares;

vii) 0,5 %o para a 6rea das doengas respirat6rias;
viii) 0,5 0/o para a irrea da promogdo da atividade fisica;
ix)0,8o/opa'a aarea do controlo das infeq6es associadas
aos cuidados de safde de resist€ncia aos antimicrobianos:
x) 0,6 %o para a 6rea da promogdo da alimentaqao saud6vel e para outros programas a desenvolver no ambito da
prossecugeo dos objetivos do Plano Nacional de Sarlde.

regulamentares necess6rias d reparti96o anual das verbas dos jogos sociais s6o aprovadas por portaria do
minislro respons6vel pela 6rea setorial, para vigorar
no ano seguinte.
A presente portaria fixa as normas regulamentares necessdrias d repartig6o das verbas dos resultados liquidos
de exploraEdo dos jogos sociais afetas ao Minist6rio da

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da respetiva publicaqdo e produz et'eitos a I de janeiro

Saude para o ano de 2017. prosseguindo a concretizagao

em 22 de fevereiro de 2017.

Artigo 3.'
Entrrdr em vigor

de 2017

e produgtro de efeitos

.

O Ministro da Saride, Adalberto Campos Fernarules,

#

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Folha de Cabimentagio

@n@' oguqha

|ltto a[fio

705
Data Registo: 1+09-20'18

Nocabimento:

Ano:

2OlB

Data Documento: 14_09_20jg

Organica: 060000 Obras e Equipamentos, Manutengeo e Conse
Class. Econ6mic€: 0202100100 Subsidio de transDorte
Class.

Poeto

e AcaSo:

Descri€o:

Despesas relacionadas com transportes do voluntario em e$agio - Mutaro Bald6

1

Orgamento Inicial

100,00

z

Reforgos/Anulag6es

529,60

Orgamento Corrigido

629,60

Despesas Pagas

100,00

4

Encargos Assumidos (Cabimentos)
6

8

0,00

Saldo Disponivel do Orgamento

529,60

Despesa Emergente, que fica cativa

400,00

Saldo Residual do Projeto
Saldo Residual

129,60

RESPONSAVEL

N*.

@Fresoft

14-09-2018 10:55
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