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Por iniciativa própria, e pelo compromisso assumido 
Com os associados e os trabalhadores em geral,
Mantivemos atividades sociais, culturais e,
Dentro do possível e das regras 
Definidas pelas autoridades de saúde pública,
Respondemos a necessidades imediatas
Dos trabalhadores que, diariamente, 
Se deslocavam à sede do Instituto 
E ao edifício do Ministério de tutela para trabalhar.

Ajudámos a quebrar o isolamento, 
A que todos estivemos obrigados 
Para defesa da nossa saúde, 
No ataque mais global e mortífero
Que as atuais gerações algum dia tiveram.
Adaptámos as nossas respostas 
Às novas circunstâncias
E, durante as 8 semanas do estado de emergência, 
Respondemos às solicitações de associados 
Com dificuldades sociais,
Mantivemos os refeitórios e os bares a funcionar,
Ajudámos no que foi possível.

Com um quarto das receitas e apoios por pagar,
Mantivemos serviços essenciais para as pessoas,
Os cinquenta postos de trabalho 
E os direitos dos trabalhadores do CCD.

Agora, e com a determinação de sempre,
Vamos retomar atividades e lembrar,
A quem necessita ou parece esquecido, 
Que os CCD são associações 
Do sistema público de segurança social,
Que estarão sempre
Onde os trabalhadores estiverem.

Uma parte considerável do apoio financeiro 
Da cooperação, estabelecido para o ano de 2019, 
Ainda não foi regularizado pelo ISS,IP/IGFSS, IP.
Os apoios para o corrente ano aguardam 
Públicação do decreto-lei da execução orçamental
E do despacho ministerial.

Logo que os Institutos procedam 
Aos pagamentos devidos há mais de um ano,
O CCD reforçará as verbas orçamentadas,
Para dar prioridade ao apoio solidário 
Aos associados em situação económica difícil,
De acordo com as regras estabelecidas 
Nos regulamentos da solidariedade, 
Ao apoio a trabalhadores estudantes,
À aquisição de livros escolares, 
De medicamentos e meios óticos,
Porque queremos estar quando é necessário!

Vamos continuar a fazer amigos, 
A lembrar a história, 
A defender a nossa cultura profissional, 
A ser solidários
E a trabalhar para o bem-estar social, 
Cultural e profissional
De todos os que diariamente dão o seu melhor
Ao sistema público de Segurança Social.

Vitor Duarte
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o que eles dizem...

Amor de Ministra, com Amor se paga?

A Ministra da tutela, em 6 de maio, dizia que contava connosco para...  
“responder às necessidades de quem mais precisa neste momento”.

E nós, trabalhadores e associações da segurança social, perguntamos se  
podemos contar com a Ministra?

“Quem, como eu, naquele Maio de 1974 de todas as esperanças, recla-
mou as primeiras medidas para a Segurança Social, em nome dos utentes  
contribuintes trabalhadores, tem, apesar de tudo, de se sentir recompen-
sado e confortado com o resultado que está à frente dos «olhos de to-
dos»” (...) “O sistema público universal e solidário de segurança social vem 
de Abril, dos seus valores e projecta-se como um pilar fundamental da  
qualidade de vida em comunidade dos trabalhadores e portugueses, no presente e 
no futuro de Portugal”.

por Manuel Guerreiro, in www.abrilabril.pt,  a 31 de maio de 2020

Não é nova a fórmula.

Lançar uma ideia de caos em torno do Sistema Público de Segurança Social (SPSS), 
para depois apresentar como legítimos diversos ataques àquele sistema, com vista à 
sua privatização.
É interessante considerar a oportunidade da divulgação do estudo da Fundação Fran-
cisco Manuel dos Santos (FFMS) no seguimento de ter sido noticiado que o SPSS revela 
dos saldos mais positivos dos últimos anos.
(...) sugere, no essencial, quatro propostas: o aumento da idade da reforma para os 
69 anos; um aumento progressivo das contribuições de 0,5% para 2,5%; cortes nos 
valores das pensões e reformas de 0,1% a 0, 5% na taxa de formação anual da pensão; 
privatização parcial do SPSS com a adopção de um modelo semelhante ao modelo sue-
co, com a introdução de um plano de poupança de reforma (PPR), o qual deveria ser 
obrigatório, em regime de capitalização no sector privado.

in www.abrilabril.pt, a 12 de abril de 2020
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Os direitos não foram de quarentena nem estão em isolamento

A ANCCD e os CCD, no dia 8 de maio, Dia da Segurança Social, saudaram os  
trabalhadores, reafirmaram a sua determinação em continuar a fazer amigos, em 
lembrar a história, em defender a cultura profissional do setor, em ser solidários e 
em continuar a trabalhar para o bem estar social, cultural e profissional de todos os 
que diariamente dão o seu melhor ao sistema de Segurança Social público.

O Tribunal de Sintra

O Tribunal de Sintra considerou que a liberdade de expressão “deve prevalecer sobre 
os direitos de personalidade”. 

Pois é!

Que bem fala Frei Tomás!

“Os populistas, demagogos e mentirosos sabem falar sobre as preocupações das  
pessoas”, dizia Lech Walesa ao DN. 

Será crítica ou autocrítica?

ISS, IP um Instituto Público do Ministério do Trabalho

Escreve na sua folha oficial que “O salário deixou de ser o principal objetivo, os 
profissionais de hoje têm outros interesses e sentem, cada vez mais, a necessidade 
de fazer parte das organizações” (…) “e no contributo que estas oferecem para o seu 
desenvolvimento profissional”.  

Isto tem um nome: Batalha Ideológica, em tese neoliberal!

Atividades do CCD em 2019

O CCD, em articulação com o Departamento de Recursos Humanos do ISS, IP,
disponibilizou Apoio Financeiro Solidário sem juros a 13 associados em situações
sociais graves, num total de 7.589,38 euros e 1.544 refeições a associados com
carência socioeconómica, no âmbito do Programa de Emergência Alimentar.
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CCD Social de Lisboa em 
projeto solidário a vítimas 
                             da Covid-19

CCD Social/Covid-19 

Dr.ª Susana Nunes,
assistente social do CCD

Casimira Freire,
encarregada que coordena o setor

Susana David,
ajudante de ação direta
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O CCD Social de Lisboa está a fornecer acompanhamento técnico e a confecionar e a entregar 
almoços e jantares a pessoas infetadas com o novo coronavírus que tenham tido alta clínica, mas 
que, por não terem condições de isolamento nas suas casas, vivem, até à sua recuperação total, 
no hostel que o coletivo artístico Largo Residências cedeu para esta causa. Um projeto solidário 
que tem em vista evitar a sobreocupação dos hospitais e que conta com o CCD Social de Lisboa, 
o Largo Residências, a Junta de Freguesia de Arroios, o Hospital Curry Cabral e o Instituto da 
Segurança Social.

Tudo começou no início de abril, e quase de um dia 
para o outro. Dia 3, sexta-feira à tarde, o CCD Social 

de Lisboa foi chamado para responder a uma situação de 
um jovem casal nepalês com Covid-19, Suren e Deepa. 
E Deepa estava grávida em fim de gestação. O casal, que 
terá sido sinalizado pelo Hospital Curry Cabral, não tinha 
condições de isolamento na sua casa e, por isso, iria dar 
entrada na segunda-feira, dia 6, num hostel do Largo do 
Intendente. A toda a pressa, a assistente social do CCD 
Social  de Lisboa, Dra. Susana Nunes, deu início a um sem 
número de contactos necessários para os preparativos. Era 
fundamental encontrar material de proteção adequado 
para quem iria fazer as entregas das refeições, era preciso 
saber se existiam restrições alimentares, era necessário dar 
formação, era preciso coordenar com a Junta de Fregue-
sia de Arroios e organizar os procedimentos no terreno 
para que todos os contactos fossem feitos em segurança e 
não faltassem as condições básicas aos utentes. As soluções 

começavam a surgir, mas, ainda essa sexta-feira não tinha 
acabado, e eram já mais três pessoas nas mesmas condições 
a que era preciso dar resposta na segunda-feira seguinte. 
Tudo começou, portanto, com cinco utentes, no dia 6 de 
abril. À data de hoje, já por ali passaram 26.
Cerca de três meses depois, todo o processo está agilizado. 
A Dra. Susana Nunes contacta diariamente com os utentes 
para aferir necessidades e coordena com o chefe de divisão de 
intervenção social da Junta de Freguesia de Arroios, Dr. Hugo 
Marques, para que estas sejam satisfeitas dentro do possível. 
Hoje também já não se sente o problema inicial da falta de equi-
pamentos de proteção. Em abril não existiam em parte nenhu-
ma e o CCD Social de Lisboa teve de improvisar com sobras dos 
equipamentos de proteção usados nos idos tempos da gripe das 
aves, com alguns acrescentos. Resultou, não houve incidentes. 
Mas, hoje, com os novos equipamentos, tudo é mais eficiente. 
O CCD Social ficou particularmente grato à empresa 
L’Design de Seia, que disponibilizou o equipamento de 



2º
 tr

im
es

tr
e´

20
 |

8

“As soluções começavam a surgir, mas, ainda essa sexta-feira não
tinha acabado, e eram já mais três pessoas nas mesmas condições 
a que era preciso dar resposta na segunda-feira seguinte. ”

proteção que permitiu cumprir os seus objetivos, salva-
guardando a saúde dos trabalhadores que apoiam as pes-
soas com Covid-19.
Os benificiários desta iniciativa são, na sua maioria, jovens, 
entre os 16 e os 35 anos, e são imigrantes. Há, até hoje, ape-
nas dois casos de nacionalidade portuguesa e poucos mais de 
pessoas com idades acima dos 35 anos. Todos têm residência, 
mas, ou por partilharem o espaço onde habitam com mais 
gente ou por falta de condições, não poderiam cumprir o iso-
lamento necessário fora de ambiente hospitalar, não fosse ter-
se encontrado esta solução. São cidadãos de Angola, do Ban-
gladeshe, da Índia, do Nepal, da Guiné Bissau, Brasil… uma 
variedade de culturas que não facilita nada a vida ao CCD So-
cial de Lisboa, que tem de ter especiais atenções com as refei-
ções que serve e a quem serve. A vaca não pode ser para uns, 
mas o porco sim, o porco não pode ser para outros, mas a vaca 
sim, e, depois, há ainda os que não comem nem um nem ou-
tro, isto entre as restrições mais habituais… As refeições são 
confecionadas no CCD. Da sede sai diariamente a equipa que 
faz a distribuição das refeições aos utentes do Largo Residên-
cias, composta por Casimira Freire, encarregada que coorde-
na o setor, Susana David e Engrácia Inhala, ajudantes de ação 
direta, e Urbano Martins, assistente operacional e membro 
dos órgãos sociais que apoia a solidariedade prestada às pes-
soas. Ao princípio sentiam uma certa ansiedade, preocupação, 
algum receio, mas, com o passar dos dias, foram serenando e 
dizem sentir-se já confortáveis e seguros e confessam que o 
trabalho é muito gratificante. E o reconhecimento por parte 
dos utentes não tem faltado: “Nós estamos-vos muito agrade-
cidos. Vamos lembrar-nos de vocês. Vocês são tão cuidadosos 
e prestáveis... Deus vos abençoe.”. São já muitas as mensagens 
de agradecimento, como esta, dos utentes ao grupo do CCD 
Social de Lisboa que integra este projeto solidário.

O vencedor 
Tinham passado poucos dias de estadia no hostel quando nasceu o bebé a quem 
o jovem casal Suren e Deepa deu o nome de Shreyansho, o Vencedor. Nas-
ceu na Maternidade Alfredo da Costa e, ao contrário dos pais, o Vencedor deu  
Covid-19 negativo. O pior é que teve de passar as primeiras semanas de vida 
afastado dos progenitores, até que um dos pais desse também negativo. Foi 
complicado, mas era só uma questão de tempo. Desde o dia 29 de abril que já 
estão todos bem e juntos e, desde 8 de maio, que os três deixaram de necessitar 
do projeto social e voltaram para sua casa. 
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Cooperação com o Estado

CCD escrevem à Ministra 
do Trabalho, Solidariedade      
e Segurança Social

A pós sete longos meses de silêncio aos pedidos de au-
diência efetuados, e perante a gravidade da situação 

criada pelos atrasos na regularização da cooperação, dos 
apoios, da concretização dos compromissos assumidos nes-
te domínio e da quebra de 70% das receitas, resultante da 
suspensão de atividades, por força das normas relativas à 
pandemia da Covid-19, a ANCCD escreveu à Ministra do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a solicitar uma 
audiência e  soluções para os problemas existentes.
Na carta enviada, os CCD referiram de novo as dificuldades 
de tesouraria criadas pelos inexplicáveis atrasos de apoios 
financeiros relativos aos anos de 2018 e de 2019 penden-
tes, a dualidade de critérios no apoio à atividade associativa, 
nomeadamente nos bares e nos refeitórios, a exclusão dos 
CCD dos apoios estabelecidos pelo Governo às instituições 
da chamada economia social, no âmbito da atualização do 
salário mínimo nacional, e o adiar de soluções para projetos 

sociais dos CCD, bloqueados desde 2012.
A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social foi 
alertada que é necessário que os apoios financeiros e mate-
riais previstos sejam concretizados e a cooperação com os 
CCD normalizada, para garantir o apoio e as atividades aos 
traba lhadores da segurança social, a concretização das ati-
vidades e dos projetos associativos previstos e os mais de 
duzentos postos de trabalho criados pelos CCD para o seu 
funciona mento. Estivemos onde tínhamos de estar, fizemos 
o que devíamos ter feito. Diariamente ajudamos e colabora-
mos para que a Segurança Social Pública responda sempre, 
o melhor possível, às necessidades das pessoas e do País, em 
cada momento.
O atual Governo, como os anteriores, deve estabelecer o 
diálogo com os trabalhadores da segurança social pública 
e resolver as questões que estão a impedir retomar as 
atividades.
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Entrevista 

Renato Bento, Diretor de Segurança Social do Centro Distrital de Santarém

“O exercício da boa gestão, do “fazer acontecer” e da “evolução na continuidade”, coloca-nos 
todos os dias à prova, onde experienciamos o desafio do futuro com o foco no presente, tudo 
isso com compromisso, com muita dedicação e uma boa dose de paixão pelo que fazemos”.                          

Renato Bento

Haverá sempre uma solução 
para cada uma das dificuldades 
que forem surgindo
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Inspetor de carreira, dirigente do sistema de segu-
rança social pública e do Instituto de Emprego, com 
a experiência profissional adquirida, depois de há 
uma década ter integrado a direção do Centro Dis-
trital de Lisboa, o que o fez aceitar o convite para 
assumir a direção do Centro Distrital de Santarém?

O desafio em si mesmo e o regresso feliz a uma casa onde 
iniciei a minha atividade profissional na área da segurança 
social, há mais de 20 anos, ainda antes de ingressar na Inspe-
ção-geral do MTSSS, a que me mantenho vinculado profis-
sionalmente. Regressar numa condição de responsabilidade 
acrescida a uma área da Administração Pública de enorme 
importância para o País e para os cidadãos, quando temos 
um vínculo emocional de anos a este sistema, significa um 
enorme desafio pessoal e institucional. A preocupação é a 
de sempre: acrescentar valor à estrutura distrital nos seus 
modelos de organização, de funcionamento e de relaciona-
mento com os cidadãos, entidades e empresas, elevando o 

“Provavelmente, do ponto de vista institucional, nunca 
tínhamos enfrentado um desafio tão intenso, exigente 
e humanamente exaustivo. Mas esta crise veio demonstrar, 
precisamente, que o sistema de segurança social é um 
sistema robusto e preparado para enfrentar os momentos 
de maior adversidade...”

Centro Distrital de Santarém a um nível de excelência or-
ganizacional que o torne uma referência no espectro do sis-
tema público de segurança social. Esse é o grande propósito 
e o desafio maior. Tudo o resto se torna secundário face à 
grande missão do ISS, IP. 

O distrito de Santarém é, em termos de área, o ter-
ceiro maior distrito do País, com 430.000 habitantes 
e 21 municípios. No plano social, económico, polí-
tico e geográfico, é uma região heterogénea. Esta 
característica é um problema ou um desafio?

Efetivamente trata-se de um distrito bastante heterogéneo, 
quer do ponto vista físico quer humano, abrangendo a qua-
se totalidade de duas comunidades intermunicipais (Médio 
Tejo e Lezíria do Tejo) que conta com alguns municípios de 

média dimensão, essencialmente a norte do Tejo (Santarém 
como sede de distrito, o eixo urbano central Fátima-Ourém/
Tomar/Torres Novas/Entroncamento/Abrantes e, a oeste, 
Rio Maior) e outros com fortes interdependências, demográ-
ficas e funcionais, à área metropolitana de Lisboa (Cartaxo, 
Salvaterra de Magos e Benavente) e os demais, mais no inte-
rior, que se caraterizam pela ruralidade e pelos fenómenos do 
despovoamento e envelhecimento populacional. As paisagens 
florestais e agrícolas são predominantes, mas do ponto de vis-
ta económico e social existe uma enorme diversidade, que, 
em abono da verdade, se complementam, o que, sem dúvida, 
constitui uma valia ímpar a nível nacional. 
Este contexto, mais que um problema, pressupõe um enor-
me desafio e oportunidade de melhoria constantes para a 
direção e gestão do Centro Distrital de Santarém. A título 
de exemplo, no ano de 2019, em termos de indicadores de 
desenvolvimento social, tivemos cerca de 7800 beneficiá-
rios do RSI (num montante global pago de 8,5 milhões de 
euros), mais de 200 instituições da economia social com as 

quais temos cerca de 800 acordos de cooperação em vigor 
(com transferências superiores a 70 milhões de euros) e ain-
da 106 instituições da rede lucrativa, distribuídas essencial-
mente nas áreas da terceira idade e da infância. Já no que se 
refere aos indicadores de gestão mais expressivos no âmbito 
das contribuições e prestações, contávamos com 163 mil 
contribuintes declarados e 12 mil beneficiários de subsídio 
de desemprego (num montante global pago de aproximada-
mente 32 milhões de euros).
Toda esta realidade e dinamismo coloca-nos, em termos na-
cionais, como um Centro Distrital de média dimensão e, 
ainda que os meios e recursos disponíveis sejam semelhan-
tes aos de alguns Centros Distritais de pequena dimensão, 
temos logrado o cumprimento e superação dos objetivos 
propostos, dando, diariamente, passos firmes e consolidados 
em prol da excelência organizacional.
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A epidemia da Covid-19 veio pôr em causa quase 
tudo da vida das pessoas e das sociedades. O sis-
tema público de segurança social foi, é e será de-
terminante para responder às necessidades? Qual a 
estratégia do Diretor Distrital para ajustar as polí-
ticas às realidades do distrito?

Provavelmente, do ponto de vista institucional, nunca tínha-
mos enfrentado um desafio tão intenso, exigente e huma-
namente exaustivo. Mas esta crise veio demonstrar, preci-
samente, que o sistema de segurança social é um sistema 
robusto e preparado para enfrentar os momentos de maior 

adversidade e que, perante a necessidade, excecionalidade 
ou emergência, os seus vários subsistemas, seja no âmbi-
to previdencial ou na ação social, permitem dar resposta a 
todas as situações, eventualidades e vulnerabilidades. Em 
realidade, o sistema público e universal de segurança social, 
que constitui um pilar da democracia, tem honrado o seu 
propósito existencial, demonstrando uma vez mais, como 
recentemente referiu o nosso presidente do Conselho Di-
retivo, que “é um cimento da coesão social, que deve estar 
sempre presente, que é um parceiro para a vida, corra a vida 
como correr”.
E esta crise obrigou-nos a uma adaptação como nunca havía-
mos vivenciado, tendo a resposta da Administração Pública 
sido, entendo, bastante positiva, mais ainda se considerar-
mos que este enorme desafio chegou praticamente sem avi-
so prévio, obrigando-nos a repensar, sem o desejável tempo 
de reflexão, os nossos modelos de organização, de funciona-
mento e de articulação entre parceiros, públicos, privados e 
do sector social. 
No nosso caso e, previamente à declaração do estado de 
emergência, procedemos ao redesenho de processos inter-
nos, alterámos metodologias, redefinimos procedimentos, 
reafetámos recursos às áreas de maior premência, entre 
outros ajustes estratégicos. A título de exemplo, criámos 
equipas de referenciação para apoio direto e permanente às 
instituições sociais, coadjuvámos as mesmas na elaboração 
de planos de contingência, em conjunto com municípios e 
estabelecemos um plano distrital de evacuação de estruturas 
residenciais, mantivemos o atendimento presencial, ainda 
que por marcação prévia, e foi criada uma linha de contacto 
direto para os cidadãos com necessidades de apoio social.
A par disso, definimos e temos vindo a implementar uma 
estratégia global na área do desenvolvimento social assente 
em três pilares fundamentais. O primeiro pilar associado ao 
sistema de cooperação com as IPSS, onde mantivemos, sem 
quaisquer alterações no apoio financeiro, os cerca de 800 
acordos de cooperação que vigoram no distrito, indepen-
dentemente de se ter verificado o encerramento de algumas 
respostas sociais ou ainda a alteração dos índices de frequên-
cia de utentes, delineando-se ainda outras medidas de apoio 
financeiro ao nível central e da tutela. O segundo pilar tem 
estado assente numa lógica de protocolos de atuação com 
diferentes parceiros e domínios, de que destaco a criação 
de equipas de profissionais e voluntários em retaguarda para 
fazer face, em caso de necessidade, à contingência de rotu-
ra total de equipas de trabalho das IPSS, ou um outro para 
proteção de profissionais e utentes que já permitiu distribuir 
mais de 100 mil equipamentos para um conjunto de mais de 
150 estruturas sociais. O terceiro e último pilar, que tem 
exigido um enorme esforço de coordenação com laborató-
rios e com parceiros locais, radica no programa de interven-
ção preventiva do MTSSS de realização de testes Covid-19, 
tendo sido já realizados mais de 8500 testes a profissionais 

“Naturalmente que se tem 
verificado uma necessidade 
de reforço humano em algumas 
equipas, atendendo ao aumento 
do volume de trabalho, mas 
também à saída de muitos 
funcionários por aposentação. 
Apesar das dificuldades que daí 
advêm, importa, antecipadamente 
e de modo planeado, iniciar uma 
renovação de recursos que 
possibilite a absorção 
de informação e os saberes 
fundamentais, bem como 
transmitir o legado da cultura 
organizacional que não se deve 
perder, a célebre “camisola 
da Segurança Social”.
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das mais variadas tipologias de respostas sociais, com resul-
tados amplamente satisfatórios.
Por outro lado, do ponto de vista das prestações imedia-
tas substitutivas de rendimentos de trabalho, a medida de 
lay-off simplificado exigiu da nossa parte uma completa 
reestruturação dos serviços, quer ao nível da abordagem 
técnica face a uma grande volumetria e exponencial fluxo 
de requerimentos, quer na reorganização interna das nossas 
equipas. Apesar dos condicionalismos derivados da redução 
do número de efetivos ao serviço (apoio aos filhos, doenças 
crónicas, isolamento profilático, etc.), soubemos reinven-
tar-nos, incentivando o teletrabalho e o trabalho por tur-
nos como medidas de contingência interna para proteção de 
todos, tudo isto atempadamente mas na expectativa, como 
veio a suceder, de um colossal aumento de requerimentos, 
sobretudo de lay-off, subsídio de desemprego, subsídio de 
doença ou de outras medidas de apoio extraordinário en-
tretanto criadas, o que nos tem permitido dar uma resposta 
muito positiva e célere aos pedidos entrados. 
Em suma, o nosso propósito tem sido, e é, continuar a dar 
resposta às necessidades que vão surgindo por parte das ins-
tituições da economia social, apoiar as entidades emprega-
doras na manutenção dos postos de trabalho, mas também 
os cidadãos e as famílias individualmente consideradas e em 
relação às quais as nossas equipas da área do desenvolvimen-

to social estão particularmente atentas face a novos fenóme-
nos de pobreza e exclusão social que possam surgir neste, ou 
em qualquer, contexto. 

Nos últimos anos tem sido reconhecido um maior 
envolvimento de meios por parte das autarquias 
para a ação social e, por outro lado, tem-se veri-
ficado um aumento do número de instituições do 
terceiro setor. Reconhecendo a importância do 
trabalho em rede e da rentabilização de recursos, 
de que forma analisa o contributo e intervenção da 
Segurança Social?

Desde há muitos anos, e cada vez mais, a Segurança Social 
tem vindo a trabalhar em parceria e em rede, comungando-
se da ideia que o trabalho colaborativo e multidisciplinar en-
tre entidades produz resultados que uma intervenção mais 
individualizada não alcança. Nós, enquanto pivots das polí-
ticas públicas da área social temos essa visão bem presente, 
não renegando o papel central que temos, mas reconhecen-
do, simultaneamente, que, na conjugação de esforços entre 
pares e entre entidades, mais rapidamente e de forma mais 
eficaz obtemos resultados visíveis da nossa intervenção, isto 
é, darmos respostas mais seletivas e mais direcionadas aos 
problemas concretos dos cidadãos.
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Faço notar que temos uma vasta rede de serviços de aten-
dimento e acompanhamento social, em parceria com as 
instituições sociais em todo o distrito de Santarém, o que, 
indubitavelmente, constitui a porta de entrada neste nosso 
grande sistema de proteção e ação social, não deixando ne-
nhum cidadão ou entidade sem apoio e sempre em prol da 
solidariedade entre gerações, da equidade na distribuição de 
riqueza e numa mais eficaz e eficiente proteção social aos 
que menos têm.
Além disso, temos todo um trabalho em rede com os mu-
nicípios e com as instituições sociais, que articulam direta-
mente connosco ao nível dos apoios que podem ser presta-
dos de forma imediata ou, no caso da ação social, tendo por 
base uma cooperação de base estratégica e operacional atra-
vés das Plataformas Supraconcelhias, dos Contratos Locais 
de Desenvolvimento Social, dos Núcleos Locais de Inserção, 
do Programa Operacional Alimentar e outros. 
Entre todos os parceiros, instituições, municípios e Se-
gurança Social, de facto, haverá sempre uma solução para 
cada uma das dificuldades que forem surgindo, sendo essa 
a grande vantagem desse trabalho em rede, desse trabalho 
de partilha entre todos os parceiros, que regularmente e 
permanentemente procuram e implementam as melhores 
soluções e práticas.

No atual contexto de exigência máxima na capaci-
dade de resposta imediata, identificou alguma fra-
gilidade no atual modelo do sistema de proteção 
social? 

Do meu ponto de vista, não creio que exista alguma fra-
gilidade evidente do lado do modelo, na medida em que 

este foi desenhado, em determinado momento e contexto 
é certo, mas que se ajusta, altera ou reforma, natural e for-
çosamente, à medida que os desígnios ou circunstâncias se 
vão modificando. Veja-se, por exemplo, o que agora sucedeu 
com a epidemia da Covid-19 que, surgindo de forma abrup-
ta, nos obrigou a enfrentar e a implementar, no espaço de 
dias, soluções e medidas que noutros contextos poderiam 
ser realizáveis em semanas ou meses, muitas delas transver-
sais a vários setores da sociedade e onde o sistema público 
e universal de segurança social tem assumido um papel pre-
ponderante e de charneira.
O atual modelo está pensado para acautelar e combater 
as fragilidades existentes na sociedade portuguesa, consti-
tuindo o ISS, IP, por excelência, não só o grande organismo 
responsável pela proteção social, como o último reduto dos 
mais necessitados. Nesse sentido, assumimos a responsa-
bilidade, para toda a geografia do distrito de Santarém, de 
tudo fazer para minorar e minimizar as dificuldades de todos 
aqueles que, por uma razão ou outra, têm de recorrer ao sis-
tema de segurança social, pelo que, temos hoje, ainda mais, 
o dever de ser criativos e encontrar soluções inteligentes 
com os recursos que temos ao nosso dispor, minimizando 
o risco de exclusão e pobreza e possibilitando um patamar 
mínimo de dignidade aos que menos têm. 
Do ponto de vista evolutivo e adaptativo, o modelo de pro-
teção social tenderá sempre a uma melhoria contínua e a 
acompanhar as alterações que se vão repercutindo na socie-
dade, afigurando-se primordial que incessantemente permi-
ta zelar pela boa, adequada e proporcional atuação dos ser-
viços, acautele a boa gestão dos dinheiros públicos e logre a 
máxima eficiência organizacional. 
Na minha opinião, o que esta crise nos demonstrou é que, 

“Ora, nesta grande “causa”, mas também grande “casa”, 
que é a Segurança Social, a cultura organizacional instituída 
há décadas tem sido primordial para a coesão e espírito 
de grupo, refletindo-se, naturalmente, no salutar ambiente 
entre pares, como fator motivacional e no profícuo 
cumprimento dos objetivos e metas propostos.”
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ao contrário do que a generalidade dos agentes tem dito, nós 
estávamos de facto preparados para a enfrentar, embora não 
tivéssemos essa perceção clara e não pudéssemos conhecer a 
real dimensão do desafio que tínhamos de enfrentar.

Os meios e os recursos da segurança social no dis-
trito, são suficientes para alcançar os objetivos 
propostos?

Não menosprezando a importância de avaliar se os meios e 
os recursos são suficientes, sou da opinião que o foco deve 
antes estar na rentabilização dos existentes e ter a capaci-
dade de atingir os objetivos propostos com as equipas que 
constituem o Centro Distrital, e que dia-a-dia, sublinhe-se, 
têm demonstrado um espírito de serviço público, de resi-
liência e de discrição notável, que muito os engrandece e 
que muito honra a missão da Segurança Social. 
Naturalmente que se tem verificado uma necessidade de re-
forço humano em algumas equipas, atendendo ao aumento 
do volume de trabalho, mas também à saída de muitos fun-
cionários por aposentação. Apesar das dificuldades que daí 
advêm, importa, antecipadamente e de modo planeado, ini-
ciar uma renovação de recursos que possibilite a absorção de 
informação e os saberes fundamentais, bem como transmitir 
o legado da cultura organizacional que não se deve perder, a 
célebre “camisola da Segurança Social”.
Considero que contamos com quadros de enorme valia e 

com grande dedicação, dinamismo e empenho, o que nos 
tem possibilitado apresentar excelentes resultados e garan-
tir uma efetiva gestão assente nos três princípios fundamen-
tais da nova gestão pública: eficácia de processos, eficiência 
de recursos e qualidade do serviço prestado.

Quais as virtudes profissionais que mais valoriza 
nos trabalhadores da Segurança Social? 

Entre outros, destaco a resiliência e espírito de missão. Dou-
lhe um exemplo de agora, vivido exatamente nesta fase de 
crise pandémica: inúmeros funcionários e dirigentes refe-
riam insistentemente que “nenhum cidadão ou empresa fi-
cará sem o apoio que lhe é devido, no tempo certo”, o que é 
revelador e demonstrativo do enorme sentido de missão e de 
compromisso que os trabalhadores têm para com os cidadãos 
e para com os beneficiários, que contam connosco, sempre, 
na linha da frente e a quem recorrem primeiramente.

A socialização no trabalho melhora a coesão dos 
recursos humanos e os índices de produtividade?

A socialização fica sempre mais facilitada e é mais eficaz 
quando o contexto organizacional encoraja as relações in-
terpessoais, não só porque a partilha de informação e co-
nhecimento permitem que um trabalhador seja parte inte-
grante da organização, como o próprio indivíduo acaba por 
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construir ou ajustar a sua identidade pessoal tendo em conta 
os valores e hábitos prevalecentes. 
Ora, nesta grande “causa”, mas também grande “casa”, que 
é a Segurança Social, a cultura organizacional instituída há 
décadas tem sido primordial para a coesão e espírito de gru-
po, refletindo-se, naturalmente, no salutar ambiente entre 
pares, como fator motivacional e no profícuo cumprimento 
dos objetivos e metas propostos.

O CCD de Santarém é um parceiro estratégico do 
Diretor Distrital para alcançar os objetivos defini-
dos? Porquê?

Ao longo dos anos o meu pensamento relativamente à in-
tervenção e importância dos CCD da Segurança Social em 
todo o sistema não se alterou, bem pelo contrário, posso hoje 
reforçar que, neste sistema de grande dimensão e complexi-
dade, a cultura organizacional representa um conjunto de ca-
raterísticas, de valores e de hábitos que a individualiza e torna 
única perante qualquer outra organização. E nesse domínio as 
organizações representativas dos trabalhadores assumem um 
papel de afirmação dessa mesma cultura organizacional. 
O CCD de Santarém, e todos os demais existentes pelo 
país, constitui, de facto, um espaço de cultura, lazer e con-
vívio entre todos aqueles que integram a grande família da 
Segurança Social e, nessa dimensão, desempenha um papel 
muito importante e relevante, quer para os próprios traba-
lhadores, quer para as organizações que dela fazem parte. 
Enquanto funcionário do MTSSS, mas também nas funções 
que atualmente desempenho, tive a oportunidade de par-
ticipar em diversos eventos organizados pelos CCD e, ine-
quivocamente, afirmo que essa dimensão social em muito 
contribui para o bem-estar e equilíbrio de todos aqueles que 
aderem e participam nesses eventos. 
A famosa “camisola da Segurança Social” é um valor históri-
co e simbólico a preservar e, nesse desiderato, permito-me 
sublinhar e reforçar que os CCD assumem um papel central 

nesse desígnio.
Não obstante esse valor histórico, tal como a sociedade foi 
evoluindo também os nossos trabalhadores têm atualmente 
um perfil diferente do perfil do associado de há 20 ou 30 
anos, pelo que, organizacionalmente e neste particular, tam-
bém os próprios CCD devem estar preparados para ir ao 
encontro das novas vontades de socialização.

Como Diretor Distrital o que é que gostaria de ter 
e não tem?

Gostaria de ter mais tempo. A gestão do tempo e agenda 
é uma das principiais dificuldades que um dirigente, nesta 
área tão exigente, sente no dia a dia, que é invariavelmente 
de definição de prioridades entre o essencial e o acessório 
para uma resposta pronta e rápida áquilo que é mais neces-
sário e urgente de resolver. 
E tenho, enquanto profissional com origem em funções de 
controlo setorial da área da segurança social, bem presen-
te as inquietações permanentes ao nível da organização in-
terna, da definição de estratégias de atuação, de controlo e 
monitorização da nossa atividade e, nesse particular, sinto 
por vezes falta de tempo para essas tarefas tão determinantes 
para dar concretização a um princípio que é basilar na gestão 
da “coisa pública”, que é justamente a introdução de proces-
sos de melhoria contínua na organização, quer no domínio 
técnico quer funcional.
É um esforço enorme que vamos realizando entre as dimensões 
mais operacionais do dia a dia e a estratégica, de planeamento e 
organização dos serviços, mas que vamos superando num traba-
lho de equipa notável com todos os dirigentes e equipas.

Ainda como Diretor Distrital, qual a experiência 
de sucesso que recomendaria a um dirigente da 
Administração Pública de outro setor?

Destaco dois pontos que considero essenciais na gestão. O 

“A famosa “camisola da Segurança Social” é um valor 
histórico e simbólico a preservar e, nesse desiderato, 
permito-me sublinhar e reforçar que os CCD assumem 
um papel central nesse desígnio.”
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primeiro a nível interno, que se traduz num verdadeiro tra-
balho de equipa entre os diversos patamares de direção, in-
cluindo as várias equipas, numa perspetiva de abertura para 
as diferentes opiniões e sugestões, deixando ao dirigente 
máximo a responsabilidade da decisão, é certo, mas que re-
sulta inevitavelmente dos contributos de quem diariamente 
está envolvido no trabalho, o que, entendo, só valoriza as 
decisões e a gestão.
Em segundo lugar o trabalho de parceria do ponto de vista 
externo, no qual se estabelecem as parcerias em que o ISS, 
IP, é de facto pioneiro e onde temos uma longa tradição de 
trabalho colaborativo interinstitucional, que, quando bem 
estruturado, produz resultados muito interessantes e visí-
veis, com benefícios para as comunidades, para os cidadãos 
e para os territórios.

Que balanço faz, até à presente data, da experiên-
cia profissional na direção do Centro Distrital de 
Santarém?

Bem, gostaria de deixar essa avaliação mais objetiva para 
terceiros, sem que eu próprio, naturalmente, deixe de fazer 
uma autorreflexão e autocrítica, enquanto exercício que é 
fundamental e saudável para corrigirmos determinados as-
petos da gestão de um Centro Distrital e até da nossa pró-
pria atuação, o que faço regularmente.
Do ponto de vista pessoal é um balanço francamente posi-
tivo, na medida em que é uma experiência de vida muito 

enriquecedora, até por razões que se prendem com o facto 
de querer trazer para o dia-a-dia da vida do Centro Distri-
tal tudo aquilo que, do ponto de vista conceptual e teórico, 
suporta as boas regras da gestão pública, tudo num servi-
ço com esta grande complexidade técnica, organizacional 
e funcional. 
Em todo o caso, devo referir que, face aos referenciais de 
gestão do ISS, IP, apresentámos resultados muito satisfató-
rios no ano de 2019, onde não apenas cumprimos mas tam-
bém superámos os objetivos e metas estabelecidos no PAISS 
e no QUAR, o que nos colocou num patamar de avaliação 
que muito me satisfaz, pese embora ainda estarmos a fazer 
um percurso de consolidação de uma série de aspetos que, 
desde sempre, entendi como fundamentais para a gestão do 
serviço.
E depois temos uma dimensão da gestão que não é pro-
priamente mensurável pelos indicadores e pela métrica, 
mas que corresponde a um “investimento” para o futuro da 
organização, que é precisamente apostarmos em modelos 
de funcionamento mais estabilizados e racionais, em que a 
estrutura funcione por si só de forma ainda mais eficiente 
e com elevados índices de qualidade do serviço e que, no 
fundo, corresponde ao nosso “porto de abrigo”. 
Esse exercício da boa gestão, do “fazer acontecer” e da “evo-
lução na continuidade”, coloca-nos todos os dias à prova, 
onde experienciamos o desafio do futuro com o foco no 
presente, tudo isso com compromisso, com muita dedicação 
e uma boa dose de paixão pelo que fazemos.
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Entrevista 
Filipa Ribeiro, dirigente do CCD de Santarém

“Queremos que 
os nossos associados 
sejam pessoas felizes”

Filipa Ribeiro é uma dirigente 
da ANCCD e da Associação 
de Trabalhadores da Segurança 
Social de Santarém (ATSS). 
É a nova geração de dirigentes 
associativos a garantir que 
os CCD têm futuro. Partimos 
para a conversa sem questões 
pré-estabelecidas.
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Filipa, qual foi a principal motivação para assumir 
o compromisso de se candidatar a dirigente do 
CCD?

Em primeiro lugar, e após perceber a importância do asso-
ciativismo numa organização como o ISS, IP, o sentido de 
responsabilidade que o cargo iria acarretar, independente-
mente do sacrifício que iria implicar. Também pelo enor-
me desafio que iria ter nos próximos três anos, em termos 
de crescimento pessoal e profissional, pelo total desconhe-
cimento que tinha de uma associação com esta estrutura. 
Por fim, e com a mesma importância, tentar manter, e se 
possível melhorar, a confiança que os associados tinham nos 
membros dos órgãos sociais, através de uma gestão rigoro-
sa, séria e credível, que sempre pautou a minha conduta no 
desempenho das minhas funções.

A cultura profissional na segurança social pública 
foi construída por muitas gerações de trabalhado-
res que, ao longo de décadas, aprenderam o signi-
ficado da solidariedade e a importância do setor 
na qualidade de vida dos cidadãos e dos trabalha-
dores em particular. A ATSS de Santarém considera 
esse valor no compromisso assumido com os traba-
lhadores que representa?

Para uma Direção como a nossa, cuja média de idades é in-
ferior à maioria dos CCD, constitui-se como um legado que 
é necessário honrar e respeitar, este sentimento de serviço 
público que nos une e está tão intrinsecamente definido na 
forma como nos comportamos perante os outros e nós pró-
prios. Não nos esqueçamos das batalhas que se travaram para 
que muitos portugueses conseguissem alcançar os direitos e 
benefícios hoje adquiridos.
Atualmente, as Instituições assistem a transformações, às 
quais o sistema de serviço público teve que se adaptar, sem 

nunca esquecer o respeito pelos trabalhadores. A coopera-
ção estabelecida e o reconhecimento atribuído aos CCD 
pelos membros do Governo, através dos despachos publi-
cados em DR, não é mais que a consagração do mérito 
alcançado, através do compromisso que diversas Direções 
assumiram perante os seus associados, trabalhadores e ins-
tituições onde estão inseridas, no nosso caso, o Centro 
Distrital de Santarém.
A Associação dos Trabalhadores da Segurança Social de 
Santarém defende um clima organizacional de valoriza-
ção do trabalho, responsabilização das pessoas como ga-
rantia de proteção, coesão social e respeito pelos direitos 
fundamentais dos trabalhadores, que só é possível atra-
vés de um trabalho sério, de continuidade, no sentido do 
reforço e alargamento da cooperação entre as Entidades 
Parceiras.

O bem-estar cultural, físico, social e profissional  
é uma preocupação vossa permanente. Porquê?

A preocupação com a saúde e o bem-estar físico, emocio-
nal e financeiro dos trabalhadores é hoje um dos princi-
pais desafios que as Instituições enfrentam. A Associação 
dos Trabalhadores da Segurança Social de Santarém não é 
diferente. A maioria dos seus associados são trabalhadores 
no ativo, cuja tendência é para um aumento da sua vida 
laboral, com o agravamento da idade da reforma. Desde 
a génese da Associação que esta preocupação prima a sua 
conduta. Desde logo, está incluída nos seus Estatutos, faz 
parte do nosso programa de candidatura e nunca é esque-
cida em todas as atividades e iniciativas que realizamos. 
Todo o trabalho que temos tido, fruto do esforço e dedi-
cação de um grupo de pessoas a quem eu estarei eterna-
mente grata, se resume a promover a participação asso-
ciativa de associados e trabalhadores, contribuindo para 
a criação de laços de amizade, espírito de entreajuda, de 

“...os associados já nos conhecem, e sabem que somos 
mulheres e homem (...) de trabalho que arregaçamos as 
mangas e vamos à luta. Acima de tudo, estamos cá para 
vencer mais este desafio.”
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cumplicidade e de solidariedade, porque, acima de tudo, 
queremos que os nossos associados sejam pessoas felizes 
e profissionais mais realizados e reconhecidos.

O que falta fazer?

Tudo. Nem mesmo tudo o que fizermos será suficiente 
para o que poderíamos ter feito. Infelizmente, o facto de 
sermos simultaneamente funcionários do Centro Distri-
tal de Santarém, não nos permite a disponibilidade to-
tal, que acho que seria necessária para concretizarmos 

mais projetos. Dada essa realidade, sempre foi a nossa 
meta fazer o possível, dentro das nossas capacidades, 
com mais qualidade, para que os associados ficassem sa-
tisfeitos. O nosso projeto, neste momento, é retomar o 
funcionamento normal do bar da Associação, que esteve 
condicionado, tendo em conta a atual situação que o país 
atravessa, e abrir novamente as portas da nossa sede aos 
associados e a quem nos queira visitar, para que nos pos-

samos encontrar e conviver de novo. No horizonte estão 
algumas viagens por realizar, algumas datas para celebrar 
e um projeto ambicioso de remodelar as instalações do 
bar, para a inclusão de uma copa que nos dará melhores 
condições de trabalho.

Os CCD reivindicam mais apoios e melhores meios 
de trabalho. 
Em Santarém, são necessários mais meios e apoios 
para fazerem o mesmo ou para concretizarem  
novos projetos?

A ANCCD é a voz dos CCD junto dos órgãos da tutela, a quem 
nós muito agradecemos e nos orgulhamos de fazer parte. Sem os 
apoios que recebemos, a nossa missão fica comprometida, e isto 
é uma realidade. Os meios são sempre escassos e insuficientes 
e, por vezes, a sua morosidade torna-nos mais frágeis. Tentamos  
ultrapassar esses constrangimentos, canalizando toda a nossa 
energia para o nosso maior potencial, que são os recursos hu-
manos. Mas, mesmo com a ajuda e colaboração dos nossos as-
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sociados e amigos, as dificuldades mantêm-se. Não queremos 
depender exclusivamente dos apoios do Estado mas, efetiva-
mente, precisamos deles para podermos prestar um serviço 
de qualidade.

A pandemia da Covid-19 está a ser aproveitada para 
pôr em causa valores e direitos construídos em 
muitas décadas. Acha que o vírus pode contaminar 

o nosso movimento associativo?

Não põe em causa porque os associados já nos conhe-
cem, e sabem que somos mulheres e homem de trabalho  
(os órgãos sociais são maioritariamente constituídos 
por mulheres) que arregaçamos as mangas e vamos à 
luta. Acima de tudo, estamos cá para vencer mais este 
desafio.

“Todo o trabalho que temos tido, fruto do esforço e dedicação 
de um grupo de pessoas a quem eu estarei eternamente grata, 
se resume a promover a participação associativa de associados e 
trabalhadores, contribuindo para a criação de laços de amizade, 
espírito de entreajuda, de cumplicidade e de solidariedade...”
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Entrevista 
Ana Marques e Miguel Aguiar, a autora e ao ilustrador do conto  
O Peixe Artur

O Peixe Artur 
       e os seus autores

O conto O Peixe Artur, publicado e distribuído aos sócios do CCD de Lisboa na última edição da 
revista O Busílis, resultou de uma proposta de trabalho apresentada por Ana Marques e Miguel 
Aguiar para o Plano de Ação Anual do Setor Territorial de Loures e Odivelas. Uma parceria de 
dois técnicos pertencentes a duas áreas de intervenção diferentes, mas complementares, com 
utilidade social no trabalho com as crianças e jovens junto das suas famílias. 
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A públicação do conto O Pei-
xe Artur que saiu com último  
número da revista O Busílis 
do CCD de Lisboa é a primeira  
públicação em que participam, 
a Ana Marques, enquanto auto-
ra, e o Miguel Aguiar, enquanto  
ilustrador?

Ana Marques (AM) – O Peixe Artur é 
a primeira públicação conjunta em que 
participamos, embora também tenha-
mos efetuado pequenos trabalhos em 
conjunto, nomeadamente, a ilustração 
de poemas e de panfletos, no âmbito 
das iniciativas formativas e recreativas 

que tiveram lugar no Setor Territorial 
de Loures e Odivelas.
Já editei outros livros, e já participei 
em concursos literários.
Nesta minha viagem pela escrita, 
destaco as seguintes públicações: “A 
Borboleta da Asa Perdida”; “Sexta-
Feira. Lisboa. Quarto 237”; e “Cru-
zámos os nossos olhos em alguma 
esquina” (em coautoria). Participei 
com alguns artigos na revista “Po-
demos Falar”, da Casa da Alameda, 
e na revista Intervenção Social. Pu-
bliquei algumas reflexões na revista 
XIS - Ideias para Pensar, do jornal O 
Público, e poemas no jornal Destak, 
no espaço relatos e crónicas. Parti-
cipei também no programa “História 
de Vida”, da Antena 1, Rádio e Tele-
visão de Portugal, com algumas das 

minhas histórias. Apresentei alguns 
destes trabalhos em escolas do en-
sino básico, nomeadamente na ativi-
dade “Hora do Conto”, aquando da 
comemoração do Dia do Livro ou do 
Dia Mundial da Criança.
Existe uma proposta de edição de con-
to infantil adaptado para peça de tea-
tro, “O Quadrado Laranja”, também 
no âmbito de uma parceria com uma 
professora de educação visual da Es-
cola EB 2/3 dos Pombais, em Odive-
las, Margarida Parente, que participou 
como ilustradora, e que se encontra 
a aguardar resposta. Este conto já foi 
apresentado em algumas escolas tendo 

“A palavra escrita tem uma carga que permanece, mesmo 
para além da nossa existência. É assim que eu vejo 
a escrita, como uma forma de partilhar com os outros 
reflexões, pensamentos, posicionamentos perante 
o que a vida nos oferece”

sido convertido em peça de teatro. A 
organização do evento contou com a 
colaboração e participação da comuni-
dade escolar tendo como figurantes os 
próprios alunos.

Miguel Aguiar (MA) – Participei, pon-
tualmente, nalguns trabalhos de ilus-

tração, tais como: cartazes ilustrados 
para festas temáticas promovidas pela 
Associação Académica do ISCTE, car-
taz e convites ilustrados para uma peça 
de teatro, e, mais recentemente, a cria-
ção de um logotipo para um programa 
de rádio online.
Fiz parte também de uma associa-
ção juvenil designada ARTESSETRA, 
constituída por jovens artistas ama-
dores.
Em 2016, frequentei o curso de Ini-
ciação à Ilustração, com os formadores 
José Feitor e Teresa Cortez, promovido 
pela NEXTART – Centro de Formação 
Artística, em Lisboa, do qual resultou a 

públicação de um trabalho coletivo (li-
vro ilustrado) e de uma exposição dos 
trabalhos realizados ao longo do curso 
pelos alunos.

A nota introdutória do conto 
refere uma “parceria/desafio 
do Setor Territorial de Loures e  
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Odivelas”. Como é que foi esse 
processo?

AM – No âmbito do Plano de Ação 
Anual do Setor que as Coordenadoras 
tinham que desenvolver, em conjun-
to com a Chefe de Setor, na altura, a 
Dra. Teresa Henriques, era-nos dada 
alguma autonomia para apresentar-
mos iniciativas inovadoras e propostas 
de trabalho de intervenção individual 
e conjunta. Tinha escrito o conto do 
“Peixe Artur” e sabia que o Miguel se-
ria a pessoa ideal para captar a mensa-
gem que o mesmo encerra e transmi-
ti-la de uma forma artística. A Chefe 
de Setor considerou que seria uma ini-
ciativa interessante e demonstrativa do 
trabalho em parceria por dois técnicos 
pertencentes a duas áreas de interven-
ção diferentes, mas complementares, 

e com utilidade social na medida em 
que encerra princípios fundamentais 
no trabalho com as crianças e jovens 
junto das suas famílias. Lançado o de-
safio, era necessária a sua edição que 
acabou por ser concretizada pelo CCD 
de Lisboa, na sequência de pedido efe-
tuado à direção.

O objetivo do conto é “chegar às 
entidades com competência em 
matéria de infância e juventude 
para promover a consciência de 
princípios como a identidade, o 
sentimento de pertença, a auto-
nomia, a família...”, lê-se na mes-
ma nota. Já têm tido algum feed 
back dessas entidades?

AM – Temos tido um feedback muito 
positivo, principalmente por parte dos 

colegas que exercem funções na segu-
rança social, que partilharam esta his-
tória e as suas imagens com os filhos e 
com outras crianças, tendo estes sido 
os portadores da mensagem junto da 
comunidade escolar, colegas de tur-
ma e professores. Tomámos conheci-
mento, por exemplo, de que algumas 
dessas crianças apresentaram o conto 
na aula de português ou propuseram à 
sua professora que fosse trabalhado na 
“Hora do Conto” e/ou para adaptação 
teatral. Consideramos muito impor-
tante que tenham sido as crianças a 
passarem a mensagem junto de outras 
crianças e junto daqueles a quem com-
pete a transmissão dos princípios plas-
mados no conto… a nossa identidade, 
o pertencer a alguém, o conceito de 
família, a capacidade de iniciativa e de 
autonomia… princípios fundamentais 
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no desenvolvimento harmonioso de 
uma criança.

E em geral, de colegas, amigos 
e família, que reações tiveram à 
públicação do conto? Há algu-
ma mensagem em particular que 
queiram partilhar connosco?

AM – O timing da edição do conto foi 
bastante adequado e oportuno. Está-
vamos perto do Natal, e o espírito de 
família e de partilha acaba por sobres-
sair nestas alturas. Os colegas, amigos 
e família receberam com carinho a 
nossa publicação, o que se tornou um 
incentivo para darmos continuidade a 
esta parceria.

De onde surge a escrita 
e a ilustração?

AM – A escrita foi algo que sempre 
me acompanhou. A área do social é 
de uma riqueza enorme para quem, 
como eu, tem gosto pela escrita. A 

palavra escrita leva-nos para o imagi-
nário. Podemos transformar, através 
da escrita, um acontecimento mau 
em algo positivo. A escrita pode trans-
portar-nos para outra dimensão, para 
outros lugares, para outras realidades, 
sensibilidades e consciências. Ao mes-
mo tempo, a escrita é denunciante, na 
medida em que nos deixa expostos, 
despidos, transparentes… A palavra 
escrita tem uma carga que permane-
ce, mesmo para além da nossa exis-
tência. É assim que eu vejo a escrita, 
como uma forma de partilhar com os 
outros reflexões, pensamentos, posi-
cionamentos perante o que a vida nos 
oferece. A escrita espelha, a maior 
parte das vezes, o que nos vai na alma, 
encerrando sempre no leitor a eterna 
dúvida do que é ficção e do que é rea-
lidade, o que torna todo o processo de 
criação de uma beleza única.

MA – O desenho sempre foi uma for-
ma de me expressar desde tenra idade, 
tendo especial interesse pelo desenho 

criativo/imaginário. Ao longo do meu 
percurso profissional, mormente, no 
acompanhamento de diversos projetos 
sociais, tenho constatado a importân-
cia do papel das atividades culturais e 
artísticas em processos de desenvolvi-
mento comunitário. E isso agrada-me 
bastante: a Arte como ferramenta pe-
dagógica de inclusão, de transformação 
social…

Pretendem prosseguir nesta área, 
da escrita e da ilustração? 
Têm mais projetos em carteira?

AM – Pretendemos prosseguir com 
esta parceria, encontrando-se o Miguel 
já a trabalhar na ilustração de vários 
poemas e contos que fui escrevendo, e 
que continuo a escrever.
Lançámos também o desafio ao CCD do 
Centro Distrital de Lisboa no sentido de 
podermos ter uma página na revista “O 
Busílis” onde pudéssemos partilhar his-
tórias de vida, reflexões, mensagens, 
acompanhadas da respetiva ilustração.

“ Temos tido um feedback muito positivo, 
principalmente, por parte dos colegas que exercem 
funções na segurança social, que partilharam 
com os filhos, e com outras crianças, esta história, 
e as suas imagens, tendo estes sido os portadores 
da mensagem junto da comunidade escolar, 
colegas de turma e professores”
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Exerço funções no Instituto da Segurança 
Social, I.P. desde 1997, há precisamente 
23 anos. Inicialmente, e durante cerca de 
7 anos, trabalhei na equipa de intervenção 
social, tendo integrado o Projeto Piloto 
do Rendimento Mínimo Garantido (de-
signação atual de Rendimento Social de 
Inserção), em acumulação com a área de 
ação social, tendo depois exercido funções, 
inicialmente de representante da segurança 
social na CPCJ de Odivelas, como secretá-
ria e presidente.
Em 2014, assumi as funções de Coordena-

Ana Marques

ção da EMAT (Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais) de Loures/Odivelas 
e, recentemente, desde janeiro de 2020, encontro-me a exercer funções no Núcleo de 
Infância e Juventude, acumulando as funções de Coordenação da EMAT de Lisboa. No 
Núcleo de Infância e Juventude, estou integrada numa equipa que, de entre outras fun-
ções, dá apoio técnico às Equipas de Assessoria Técnica aos Tribunais do Centro Distrital 
de Lisboa. Enquanto Coordenadora da EMAT de Lisboa, as minhas principais funções 
consistem em organizar, gerir, monitorizar e validar as respostas às solicitações judiciais, 
tendo em conta os prazos estipulados judicialmente, e apoiar tecnicamente a equipa no 
exercício das suas funções.
Posso dizer que tive o privilégio de trabalhar nos três patamares de intervenção do sis-
tema de promoção e proteção: primeira linha, a ação social; segunda linha, a comissão 
de proteção de crianças e jovens; e terceira linha, a equipa multidisciplinar de assessoria 
técnica aos Tribunais. Ao longo deste percurso, assumi diversas funções e responsabilida-
des, tendo tido a oportunidade de aprender com todos aqueles que comigo se cruzaram, 
o que contribuiu de forma positiva para o meu enriquecimento pessoal e profissional. A 
maior parte do meu percurso profissional foi dedicado à área da infância e juventude, área 
onde me mantenho atualmente.
A escrita surge desde a infância. Recordo-me, durante o ensino básico, de escrever versos 
e poemas para os meus colegas de turma e de participar em diversos concursos alusivos 
a datas simbólicas, como o Dia Mundial da Criança, o Dia do Livro… posteriormente, e 
já na escola secundária, andava sempre com um bloco de notas na mochila onde registava 
pensamentos, sentimentos, reflexões, ideias para iniciar um conto ou um poema. Já na Uni-
versidade, escrevi um livro que acabou por ser publicado, tendo-se seguido outros que fui 
escrevendo, uns deles já editados e outros a aguardarem publicação. Ainda hoje esse bloco 
de notas me acompanha, obrigando-me a uma pausa sempre que sinto vontade de escrever.

O meu percurso profissional encontra-se, 
essencialmente, associado à área do Social. 
Entre 1998 e 2002, exerci as funções de 
Animador de uma Unidade de Inserção na 
Vida Ativa (IEFP), sedeada na Escola EB 2,3 
Francisco de Arruda (Lisboa), onde prestava 
orientação escolar e vocacional aos alunos 
dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e apoio 
à população para a (re)inserção no mercado 
de trabalho. Fui também técnico de Desen-

volvimento Local na ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoes-
te, envolvido em diversos projetos comunitários em prol do desenvolvimento local e do 
empoderamento das gentes locais das freguesias de Colos, Vale de Santiago, Bicos (concelho 
de Odemira) e de Santa Luzia (concelho de Ourique).
Em 2002, ingressei no ISS, I.P., e venho exercendo funções em serviços afetos à Unidade 
de Desenvolvimento Social do Centro Distrital de Lisboa, nomeadamente no Núcleo de 
Respostas Sociais, das quais destaco a instrução de processos de registo de Instituições Par-
ticulares de Solidariedade Social (IPSS); no Núcleo de Intervenção Social, destaco, enquanto 
Interlocutor Local da Segurança Social, as funções de acompanhamento técnico-pedagógico 
dos projetos desenvolvidos no Distrito de Lisboa no âmbito de diversos Programas Nacio-
nais e Comunitários – Programa Clique Solidário; Programa Ser Criança; Programa de 
Apoio Integrado a Idosos (PAII); Programa para a Inclusão e Desenvolvimento (PROGRI-
DE); Ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão Social (AECPES); e Programa Co-
munitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC), assumindo também a Interlocução 
Distrital (Lisboa) deste último programa, no ano de 2012; e a representação da Segurança 
Social no Núcleo Executivo Centro-Ocidental da Rede Social de Lisboa.
Desde 2013 que me encontro a trabalhar no Setor Territorial de Loures/Odivelas, onde 
venho desempenhando diversas funções, nomeadamente de: Técnico representante da Se-
gurança Social nas Comissões Sociais de Freguesia/Inter-freguesias das Redes Sociais de 
Odivelas e de Loures; Interlocutor Local do PCAAC e do Programa Operacional de Apoio 
às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC); Técnico Gestor/Acompanhamento - Rendimento 
Social de Inserção.

Miguel Aguiar
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Relatório de atividades 2019 do CCD de Lisboa

O CCD 
de Lisboa não pára

O CCD de Lisboa não pára e seu relatório de atividades de 2019 é prova disso. Houve 
a gestão dos Bares e dos Refeitórios, houve o apoio financeiro solidário a associados 
em situações sociais graves, houve o Programa de Emergência Alimentar para só-
cios com carência socioeconómica, houve o crédito a sócios para aquisição de ma-
terial escolar, óculos e medicamentos, houve vários rastreios e atos médicos, houve 
a massagem tuiná/acupuntura, houve o futebol de salão, a caminhada, a petanca, o 
campismo, o paintball, a escalada, o rapel e os jogos de mesa, houve os Jogos Euros 
2019, em Alvor, houve a habitual divulgação e apoio à cultura, com descontos para 
espetáculos e na aquisição de livros, houve a biblioteca itinerante que incluiu também 
os mais novos, com várias edições da exposição de livros, houve o Coro do CCD de 
Lisboa, houve o Atelier de Pintura em Porcelana, houve o concurso anual para traba-
lhos específicos, houve Bolsas de Estudo, houve o Projeto Roda Livre, houve visitas, 
passeios e viagens, houve convívios e encontros desportivos, culturais e recreativos e 
houve a divulgação de tudo isto nos CCD Informa e na revista O Busílis.
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O que fizemos em 2019

Os Bares e os Refeitórios

O processo de implementação da sede nova do ISS, IP implicou o 
encerramento dos cinco maiores bares e refeitórios do concelho 
de Lisboa.
Em maio, foi inaugurado o novo refeitório da sede na Av. 5 de Ou-
tubro, mantendo-se as características do serviço prestado. Em 8 
meses, foram servidas 113.394 refeições, um acréscimo de 4,43% 
comparativamente ao ano anterior. 
A discriminação imposta pelos Serviços Sociais da Administração 
Pública aos trabalhadores da segurança social de várias regiões, 
nomeadamente de Lisboa, não permitiu responder melhor a este 
serviço essencial, para quem diariamente dá o melhor de si ao 
sistema público de segurança social.

Em articulação com a ANCCD

Realizaram-se os Jogos Euros 2019; a visita a Sistelo, Pinheiros, Pa-
lácio da Brejoeira, Arcos de Valdevez, Melgaço e Monção; o Con-
vívio de St.º António em Lisboa; a Visita à Áustria e à Suíça; a par-

ticipação na Assembleia Geral do Euros em Mechelen (Bélgica); o 
fim de semana no Alentejo, em Évora, Monsaraz, Alqueva, Moura e 
Portel; e o Encontro Anual de Natal de dirigentes dos CCD. 
Participámos em todos os eventos organizados pela ANCCD, nas 
modalidades de king, damas, dominó, crapô, futsal e petanca.

No âmbito do CCD

Apresentámos trabalhos de cinco associados ao concurso para 
Atribuição de Prémios em “Trabalhos nas áreas Científica, Acadé-
mica, de Investigação, Cultural e outras”.
As Atividades Desportivas de Futebol de Salão, Caminhada, Pe-
tanca, Paintball, Escalada, Rapel e Jogos de Mesa (damas, dominó, 
crapô, king, sueca e xadrez) mantiveram as suas dinâmicas.
Equipámos e implementámos o Ginásio, no piso -5, utilizado em 
média por 59 trabalhadores.
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Na visita à Casa dos Patudos, em Alpiarça, estiveram 27 par-
ticipantes; no Fim-de-Semana no Alentejo (Évora, Monsa-
raz, Alqueva, Moura e Portel), 71 participantes; no Passeio 
a Sistelo e Pinheiros, Palácio da Brejoeira, Arcos de Valde-
vez, Melgaço e Monção, 70 participantes; o Convívio de St.º 
António contou com 422 presenças, incluindo o Ministro 
e a Secretária de Estado da tutela, membros dos Gabinetes 
ministeriais e dos Concelhos Diretivos, Diretores Distritais 
e Dirigentes da segurança social pública, e muitos, muitos 
trabalhadores.

Realizaram-se dois almoços Convívio de Trabalhadores da ex-Cai-
xa da Indústria de Lisboa, com 192 e 134 participantes. 
Trinta e quatro associados frequentaram as Sessões Terapêuticas e 
Atividades de Massagem Tuiná/Acupuntura, durante 144 horas. 
Foi atribuído apoio a três Trabalhadores Estudantes, disponibiliza-
da uma linha de Crédito Específica a 12 associados para Aquisição 
de Livros Escolares.
Realizaram-se 700 Rastreios da Glicose, Colesterol e Tensão Arte-
rial; 24 de Oftalmologia; 3 Exames de Optometria e Contactolo-
gia; e 705 Atos Médicos. 
Foi concedido apoio para Aquisição a Crédito de Medicamentos a 
23 associados e de Óculos com Receitas Médicas a 79 associados. 
Em articulação com o Departamento de Recursos Humanos do 
ISS, IP, foram disponibilizados Apoio Financeiro Solidário sem 
juros a 13 associados em situações sociais graves, num total de 
7. 589,38 euros, e 1.544 refeições a associados com carência 
socioeconómica, no âmbito do Programa de Emergência Ali-
mentar.
A transição faseada para a sede nova do ISS, IP e a cedência tardia 
de espaços e meios ao CCD afetou a regularidade das atividades 
associativas internas.
A sala atribuída pelo Conselho Diretivo ao ISS, IP ao CCD de Lis-
boa para atividades associativas não reúne condições para trabalho 
permanente.

Foram atribuídas Bolsas de Estudo a 19 sócios e seus descenden-
tes, que tiveram por base o fator social. 
O Coro e o Atelier de Pintura em Porcelana mantiveram a sua 
dinâmica. 
A Biblioteca disponibilizou mais de 600 livros aos associados. Or-
ganizámos 57 Exposições das Bibliotecas Itinerantes, que circula-
ram por 14 locais de trabalho. 
A Biblioteca Itinerante Infantojuvenil iniciou a sua atividade com 
mais de 20 livros. 

Foram divulgados e apoiados 27 livros e 33 espetáculos de diferen-
tes géneros, nomeadamente musicais, teatro, concertos e bailado. 
O projeto Roda Livre reuniu quinzenalmente um grupo de 11 
participantes, sobre o tema “A História da Cidade de Lisboa”. 
Os associados tiveram acesso à nossa vida associativa, através da 
divulgação de 81 “CCD Informa” e da publicação regular da revista 
“O Busílis”. 
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ilustração: João Mendonça ®
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O mundo está cada vez mais mal dividido. Os mais pobres estão muito pobres 
e os mais ricos cada vez mais ricos. O problema está em que os 26 mais ricos 
do mundo têm tanta riqueza como os 3,8 mil milhões de mais pobres. 
Pelo meio ficam uns tantos, bem remunerados, para nos entreter e distrair 
do essencial, com frases, atitudes e coisas bonitas, que mais 
não são que espuma das questões para nos desviarem do essencial 
- a luta entre pobres e ricos, a distribuição da riqueza e os modelos 
de sociedade que nos querem impor.

Uns e os Outros
ou a Luta Ideológica      
nos nossos dias

U tilizam poderosos meios e instrumentos de comu-
nicação e de informação, essenciais para a batalha 

ideológica dos nossos dias. Apostam na omissão sistemá-
tica de problemas e de anseios das pessoas. Alimentam 
preconceitos, distorções e manipulações acerca do pa-
pel e da ação dos trabalhadores e das suas organizações, 
como que se fossem filhos de um Deus menor. Esquecem 
quem, durante décadas e décadas, trabalhou, construiu 
e prestigiou a cadeira de sonho onde alguns se sentam.

Nos últimos meses, a pandemia da Covid-19, expôs os 
cidadãos do mundo à capacidade de resposta das socieda-
des, perante necessidades e exigências extremas.
De um lado, as prioridades de saúde pública e da prote-
ção social. Do outro lado, a economia, o lucro, a especu-
lação e os custos da pandemia.
Hoje é fácil de constatar a diferença abissal entre o nú-
mero de mortos verificados nos países onde as funções 
sociais do Estado são direitos dos cidadãos e o número 
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de vítimas de outros países, onde as 
pessoas e os trabalhadores estão en-
tregues a si próprios e aos esquemas 
privados, criados pelas companhias 
de seguros para os ricos e para os 
bem remunerados.
Também foi fácil de adivinhar e iden-
tificar quem se apresentou imediata-
mente ao serviço, para reivindicar e 
beneficiar das ajudas públicas, e, pior 
ainda, quem se aproveitou para rece-
ber fraudulentamente milhões, com 
trabalhadores em funções mas, de-
clarados pelos patrões em lei off, na 
calada do confinamento.
Há anos que nos dizem que a segu-
rança social não tem futuro nem di-
nheiro para as reformas das gerações 
que hoje trabalham, que os poucos 

recursos do país não podem ser gas-
tos nas funções sociais do Estado.
Todos sabemos que a manta é curta 
e, em algumas áreas, tapamos os pés 
e descobrimos a cabeça. São exem-
plos a questão dos lares e de outros 
equipamentos sociais clandestinos, 
que há mais de 30 anos anda a ser 
empurrada com a barriga (é grave!); 
a estrutura demasiado pesada e con-
centrada em Lisboa foi lenta a criar 
estratégias e a responder; a reduzida 
capacidade de intervenção dos meios 
técnicos e informáticos da seguran-
ça social não permitiu responder às 
necessidades, porque não tem a efi-
cácia e a eficiência de outros setores 
da administração pública, como no 
Ministério das Finanças.
Mas, mesmo com estas e outras ques-
tões, sem os sistemas públicos de 
saúde e de segurança social, teriam 
morrido muitos milhares de portu-
gueses e, neste contexto, devemos 
estar agradecidos às funções sociais 
do Estado consagradas na Constitui-
ção da República, após a revolução 

de 25 de Abril de 1974.
Há dias, lemos na comunicação diária 
do ISS,IP, que “ o salário deixou de 
ser o principal objetivo, os profissio-
nais de hoje têm outros interesses”. 
Numa próxima oportunidade, apro-
fundaremos este exemplo do que é 
a luta ideológica nos nossos dias e 
da legitimidade da folha oficial de 
um Instituto Público do Ministério 
do Trabalho pôr em causa um direi-
to constitucional e uma conquista 
histórica, consagrada em Portugal e 
assinalada em todas as sociedades de-
mocráticas.
Se o salário não é o principal obje-
tivo e um direito fundamental de 
quem trabalha, como pensa este 
departamento da administração pú-
blica compensar quem diariamente 
garante os direitos sociais a milhões 
de trabalhadores e utentes do sistema 
público?
O mundo está cada vez mais mal di-
vidido, é um facto, mas não contem 
connosco para esse peditório.

Vitor Duarte

“Hoje é fácil de constatar a diferença 
abissal entre o número de mortos 
verificados nos países onde as funções 
sociais do Estado são direitos dos cidadãos 
e o número de vítimas de outros países, 
onde as pessoas e os trabalhadores estão 
entregues a si próprios e aos esquemas 
privados…”

“Se o salário não é o 
principal objetivo e 
um direito 
fundamental de quem 
trabalha, como pensa 
este departamento da 
administração pública 
compensar quem 
diariamente garante 
os direitos sociais a 
milhões de 
trabalhadores e 
utentes do sistema 
público?”



Concurso 
Nacional 
de Presépios
até 13 de novembro de 2020

Os trabalhos a concurso devem ser originais 
e ter uma dimensão até ao equivalente a uma folha A3
Consulte o regulamento em www.ccdlisboa-segsocial.pt
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Após o anúncio do estado de emergência, 
a ANCCD e uma parte dos CCD suspenderam  
atividades, por opção, por não terem recursos humanos 
para garantir o seu funcionamento ou porque as normas 
estabelecidas pela Direção Geral de Saúde e pelo Governo 
não permitiam a sua concretização. Outra parte das associações 
manteve o funcionamento de bares, refeitórios e outras dinâmicas, 
nomeadamente no âmbito das atividades sociais. 

As atividades do 
CCD no primeiro 
semestre de 2020



2º
 tr

im
es

tr
e´

20
 |

35

N ão houve uma estratégia planificada e acordada entre as or-
ganizações representativas dos trabalhadores e os Institutos. 

Faltou apoio aos trabalhadores e dirigentes dos CCD que estive-
ram em funções nos respetivos serviços. 
Foram os CCD que, por iniciativa própria, onde puderam, manti-
veram o funcionamento de bares e refeitórios, de apoios sociais e 
das atividades culturais.  
A partir de março, verificou-se uma enorme redução de receitas, 
obrigando os CCD a suspender ou a reduzir atividades e a colocar 
trabalhadores em lay-off.
Os Planos de Atividades previstos para o corrente ano estão seria-
mente comprometidos, no que concerne ao primeiro semestre, 
mantendo-se dúvidas quanto ao reinício das atividades e eventos 

que impliquem concentração de pessoas. Aos poucos, há notícias e 
decisões sobre o reinício da vida das pessoas em sociedade, mas os 
eventos organizados pelos CCD não podem pôr em causa a saúde 
dos participantes, as normas definidas pelas autoridades de saúde 
pública e deve haver a garantia de se poder concretizar os progra-
mas previstos.
Independentemente dos condicionalismos de cada associação, é 
importante normalizar e/ou reativar, de imediato, a atividade as-
sociativa, combatendo o pânico instalado na sociedade. Os Órgãos 
da ANCCD e dos CCD vão reunir para aprovar os Relatórios e 
as Contas do Ano de 2019 e, assim,  reforçar a legitimidade para 
exigir ao Governo que cumpra a cooperação e a regularização dos 
apoios financeiros estabelecidos e previstos.

Do Plano de Atividades aprovado para 2020, os eventos cuja data 
foi ultrapassada, devem ser anulados ou adiados para o próximo 
ano. As iniciativas, cuja concretização depende de fatores exter-
nos relacionados com a atividade económica de terceiros (hotéis, 
restauração, transportes, etc.), devem ser realizadas, se houver 
condições de saúde pública, de planificação, de organização e de 
concretização para tal.

Quanto ao Encontro Cultural e Desportivo do Algarve, foi 
cancelado por não existirem garantias de apoios dos muni-

cípios e entidades oficiais  para os programas culturais, cedência 
de meios, espaços desportivos e de transportes. Havendo neste 
momento cerca de 50 interessados no evento, o hotel aceitou 
fazer uma redução de 15%, da tabela que estiver em vi-
gor no próximo mês de outubro, para quem pretenda 
alojamento sem atividades. 
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Foram adiadas, para data a definir, as atividades de Observa-
ção da Natureza no Barrocal Algarvio, Caminhando por Man-

teigas, o Encontro de Padel e Voleibol, as Jornadas da Segurança 
Social e respetivos debates.
As restantes atividades previstas no Plano serão concretizadas. Os 
Concursos Nacional de Presépios e de Trabalhos de Índole, Acadé-
mico, Científico, Cultural e Social terão os prazos alargados.

Vão ser reabertas as inscrições 
para viagens programadas

As viagens planificadas pela ANCCD e pelos CCD, organizadas 
por terceiros, com pagamentos já efetuados, serão realizadas. Vão 
ser reabertas as inscrições:

Fim de Semana no Gerês – será realizado logo que as nor-
mas para a organização de eventos com grupos de pessoas, 

hotéis, restaurantes e transportes permitam a sua concretização. 
Há acordo com o Hotel para manter os preços, independentemen-
te, da data de concretização;

Viagem à Irlanda –  será realizada em abril ou maio do 
próximo ano, com o mesmo programa e o mesmo preço;

Viagem a Cuba – A viagem foi reprogramada para 3 de no-
vembro 2020, se nessa data não houver condicionalismos de 

saúde pública, com o mesmo preço e o mesmo programa.
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Iniciativas do CCD e da ANCCD

Realizadas
. Bragança e o Fumeiro, a 7 e 8 de fevereiro.

Confirmadas
 Concurso Nacional para Trabalhos Académicos e Científicos 

de índole Social, Cultural e outros, em língua portuguesa, em 
dezembro.

 Viagem a Cuba, entre 3 a 17 de novembro.

 Atribuição de prémio ao melhor aluno de Música da Casa Pia 
de Lisboa, em outubro.

 Concurso Nacional de Presépios, em novembro.

 Organização da Assembleia Geral da EUROS, em Évora, de 21 
a 25 de outubro.

 Almoço de Natal de dirigentes associativos e dirigentes da 
segurança social, em Lisboa, a 16 de dezembro.

Adiadas
. Fim de semana Desportivo, no Gerês (Caminhada, Petanca e 
Jogos de Mesa), sem data.

. Observação da Natureza: Orquídeas Selvagens, no barrocal 
algarvio, primeiro trimestre de 2021.

. Conhecer a Europa: Viagem à Croácia ou Irlanda, em abril/
maio 2021.

. Encontro de Dirigentes dos CCD . “4 anos de Cooperação, 
balanço e perspetivas”, sem data.

. Jornadas da Solidariedade e Segurança Social - Debate “Nós e o 
Serviço Público que prestamos” - 1ª parte, sem data.

. Observação da Natureza: Caminhando por Manteigas, sem data.

Pendentes
. Encontro Desportivo e Cultural dos CCD da Segurança Social, 
a 30 de setembro. 

. Debate “Nós e o Serviço Público que prestamos” - 2ª parte, 
(integrado no Encontro Desportivo e Cultural dos CCD da  
Segurança Social), de 30 de setembro a 4 de outubro.

Canceladas 
 Convívio Stº António, Lisboa.

 Jogos EUROS 2020, Mar Negro, Bulgária.

 Encontro de Padel e Voleibol, na Casa Pia de Lisboa e de  
Paintball, na Praia Azul.
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As iniciativas previstas, à exceção dos Jogos EUROS 2020, que 
deveriam ter acontecido em maio, na Bulgária, foram ou vão 

ser reagendadas para novas datas, e realizar-se-ão, desde que esteja 
garantida a concretização dos programas previstos, a manutenção 
dos preços estabelecidos e as normas estabelecidas para a proteção 
da saúde dos participantes. 
Alguns inscritos tomaram a iniciativa de suspender ou de anular a 
sua participação. 
A ANCCD e os CCD decidiram garantir, ou fazer garantir, os direi-
tos dos participantes, os direitos dos desistentes e o bom nome das 
associações. Neste contexto:
A visita à flora no Barrocal Algarvio será realizada no primei-
ro semestre de 2021; O fim de semana no Gerês será concreti-
zado, logo que os hotéis reabram e seja possível visitar os locais nos 
transportes previstos; A viagem a Cuba foi reprogramada para 
03 de novembro próximo; A viagem à Irlanda realizar-se-á no 
próximo ano, em data a anunciar brevemente.

Quanto aos participantes que cancelaram a sua participação em via-
gens organizadas por operadores turísticos e agências de viagens, que 
tenham pago parte ou a totalidade da viagem, será considerada a solu-
ção prevista no Decreto-Lei nº 17/2020, de 23 de abril, que confere 
o direito ao viajante de optar pela emissão de um vale de igual valor 
ao pagamento efetuado e válido até 31 de dezembro de 2021, ou pelo 
reagendamento da viagem, até 31 de dezembro de 2021.
Se a opção for pelo vale, este é emitido pela agência de viagem e 
turismo ao portador e é transmissível por mera tradição e, se não 
for utilizado até 31 de dezembro de 2021, o viajante tem direito ao 
reembolso a efetuar no prazo de 14 dias.
Sem prejuízo da liberdade de opção atrás referida, sugere-se que, 
os inscritos em viagens que manifestaram interesse em cancelar 
a sua participação, mantenham o interesse na viagem, optando, 
assim, pelo reagendamento, comprometendo-se a ANCCD e os 
CCD a que a mesma decorra de forma agradável e sem custos 
acrescidos.

Adiadas as viagens organizadas pelos CCD

Agora há que 
           salvaguardar 
                     direitos

Para o corrente ano, a ANCCD e o CCD de Lisboa planificaram organizar viagens ao Gerês, à 
Bulgária, a Cuba, à Irlanda e ao Algarve, em diferentes momentos e com programas específicos, 
que foram adiadas devido às regras definidas pela Direção Geral de Saúde e pelo Governo da 
República.
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Centro de Cultura e Desporto  
dos Trabalhadores da Segurança 
Social de Lisboa e Vale do Tejo

Concursos

- Prémios CCD de Lisboa para trabalhos 
nas áreas científicas, académicas, 
de investigação e de conteúdo cultural 
e intelectual reveladores
   candidaturas até 31 de junho 

- Concurso Nacional de Presépios
   candidaturas até 13 de novembro

Viagens Reagendadas 

- Fim de Semana no Gerês
    data a confirmar

- Viagem à Irlanda
    data a confirmar

- Viagem a Cuba
    a 3 de novembro

Informações atualizadas em
www.ccdlisboa-segsocial.pt
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