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Fundo de Emergência Social de Lisboa

APOIO A IPSS E OUTRAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS



O que é e qual a sua finalidade?

É um apoio financeiro de natureza excecional a instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS) e outras entidades sem fins lucrativos que
realizem atividades de cariz eminentemente social e que atuem no
Concelho de Lisboa e que, por causa da crise, tenham sofrido um
acréscimo de procura ou uma diminuição da sua capacidade de resposta.

Excecionalmente, poderá ser atribuído para a realização de pequenas obras,
não estruturantes, urgentes e inadiáveis em equipamento social,
designadamente, decorrentes de imposição legal.

Este apoio visa contribuir para que as entidades mantenham a sua
capacidade de resposta, reequilibrando-se financeiramente.



Quais os limites do apoio?

20.000,00 € quando a entidade requerente não gerir equipamentos
sociais.

100.000,00 € quando a entidade requerente for responsável pela
gestão de equipamentos sociais cuja capacidade de resposta careça
de intervenção urgente.

25.000,00 € quando a entidade requerente necessite de realizar
pequenas obras, não estruturantes, urgentes e inadiáveis em
equipamento social, de forma a assegurar a manutenção da resposta
social.



Quais são as condições de acesso?

Desenvolver a sua atividade nas áreas de intervenção social de reconhecido
interesse municipal;

Ter sofrido, na gestão do seu orçamento anual, uma redução de fundos e
receitas próprias igual ou superior a 20%, em virtude da contração de
donativos, quebra de quotizações ou quebra de comparticipações dos
utentes, ou um aumento excecional de procura dos serviços que presta,
igual ou superior a 20%, em virtude do agravamento das condições de vida
dos utentes ou destinatários, ou ambos.



Excecionalmente,

Poderá ser dispensado o cumprimento das condições anteriores,
desde que o pedido se destine à realização de pequenas obras, não
estruturantes, urgentes e inadiáveis em equipamento social localizado
no concelho de Lisboa, designadamente decorrentes de imposição
legal, desde que, cumulativamente:

- O valor solicitado seja inferior a 25.000,00 €;

- A entidade requerente comprove não possuir capacidade
financeira para as realizar;

- Esteja em causa a manutenção da resposta social e esta fique
garantida com a realização das obras.



Demais condições de acesso:

- Ter os seus relatórios e contas devidamente aprovados;

- Demonstrar que o seu modelo de gestão financeira é
adequadoatividade desenvolvida e que, em situação normal, é
sustentável;

- Não ter recebido, no mesmo ano e para o mesmo objeto e finalidade,
qualquer outro apoio extraordinário de entidades públicas ou
privadas.

As entidades só podem candidatar-se uma única vez, em cada ano civil.



Como se concretiza o apoio?

Através da celebração de Protocolo, nos termos do qual as entidades
beneficiárias se obrigam a manter a atividade desenvolvida por período
não inferior a 1 ano.

O apoio financeiro é transferido numa única tranche.



Fundo de Emergência Social de Lisboa

APOIO A IPSS E OUTRAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO -
REGIME EXTRAORDINÁRIO DE APOIO NO ÂMBITO DA PANDEMIA DE 

COVID 19 



Qual é o objetivo deste apoio?

O objectivo deste apoio é, de uma forma simplificada, a atribuição de
apoios financeiros extraordinários, no âmbito da pandemia de Covid 19,
IPSS e outras entidades sem fins lucrativos que realizem actividades de
cariz eminentemente social e que actuem no Concelho de Lisboa.



Quais são as instituições que podem requerer este apoio
extraordinário?

Podem requerer este apoio as Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS) e outras entidades sem fins lucrativos, com atividade na área
social na cidade de Lisboa, que dele careçam para reforçar ou manter a
capacidade de resposta.

As verbas relativas ao Fundo de Emergência, nesta vertente, podem ainda
ser utilizadas pelo Município para o estabelecimento de parceiras de
intervenção social com outras entidades públicas ou pessoas coletivas
direito privado sem finalidades lucrativas, desde que relacionadas direta ou
indiretamente com a pandemia referida ou com os seus efeitos.



A que se destina os apoios?

Os apoios destinam-se a suportar encargos resultantes da manutenção ou
reforço dos recursos humanos, à aquisição de bens e/ou serviços
essenciais à prossecução de finalidades estatutárias e ao desenvolvimento
de projetos de intervenção e resposta à pandemia da infeção por COVID-
19, em áreas de reconhecido interesse social



Quais as condições para a atribuição deste apoio?

A Entidade requerente deve demonstrar no pedido, a necessidade que 
o fundamenta, bem como a incapacidade para fazer face aos 
respetivos encargos.



Quais as despesas / encargos elegíveis?

São consideradas elegíveis despesas e encargos de bens e serviços essenciais e Recursos 
Humanos, que excedem os normais e correntes, desde que suportados ou a suportar por 
causa da pandemia por Covid 19.

Bens essenciais:
. Produtos farmacêuticos (medicamentos)
. Produtos médicos e ortopédicos
. Produtos cosméticos e higiene
. Material ótico ou de proteção individual (máscaras, viseiras, fatos, cobre botas, luvas ou 
outros)
. Produtos de higienização (álcool, gel desinfetante, detergentes, entre outos)
. Produtos alimentares.



Serviços essenciais:
. Despesas com rendas ou locações adicionais e extraordinárias
. Seguros obrigatórios (para RH, instalações ou veículos, adicionais)
. Despesas extraordinárias já assumidas ou previstas com vista à preparação
para reabertura/reorganização de instalações em cumprimento das regras de higiene e 
segurança
. Serviços de entrega ao domicílio
. Serviço de fornecimento de refeições
. Serviço de fornecimento de gás, de água e de energia elétrica
. Serviços de saúde
. Serviços de transportes
. Serviços de higienização
. Serviço de comunicações eletrónicas (telefone e internet)
. Serviços postais

Reforço/manutenção de Recursos Humanos - Vencimento dos trabalhadores adicionais 
ou substitutos com contrato individual de trabalho, em regime de prestação de 
serviços, ou sob outra forma contratual legalmente válida.



Qual é o valor máximo que é disponibilizado ao abrigo deste
apoio extraordinário?

O apoio financeiro, por ano civil, tem como limite o valor de 20.000€ (vinte
mil euros) quando a entidade requerente não gerir equipamentos sociais e
100.000€ (cem mil euros) quando esta for responsável pela gestão dos
mesmos, desde diretamente ligados ao fundamento do pedido.

Quando os limites máximos referidos se revelem insuficientes pode
ser atribuído um montante superior, desde que devidamente comprovado e
fundamentado.



É possível requerer a este apoio mais do que uma vez por ano?

Sim, desde que digam respeito a períodos e despesas diferentes e não sejam 
ultrapassados os limites de apoio previstos, por ano civil.



Uma entidade que já tenha recebido um apoio da Câmara
Municipal de Lisboa ou de outras entidades pode candidatar-se?

Sim, desde que os apoios concedidos anteriormente não cubram as
despesas que fundamentam este pedido de apoio, nem o mesmo período
de tempo.



Em que moldes é disponibilizado este apoio financeiro
extraordinário?

Após aprovação em reunião de Câmara, o apoio é concretizado mediante
celebração de um instrumento jurídico (contrato-programa ou protocolo)
e pago nos precisos termos nele previsto (geralmente numa só tranche).

Poderá ser dispensada a celebração deste instrumento jurídico, por
decisão da Câmara, quando o apoio se destine a suportar encargos de
atividades já integralmente executadas no momento em que tal decisão
ocorra, caso em que é obrigatória a entrega dos respetivos relatórios.



Como é feita a avaliação dos pedidos de apoio?

Os pedidos são avaliados à luz dos critérios sociais específicos referidos nas 
alíneas a) a c) do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de Atribuição de Apoios do 
Município de Lisboa em vigor, dependendo a concessão do apoio, em concreto, 
da avaliação efetuada e de dotação orçamental que o permita. Concretamente, 
na avaliação será tida em conta, cumulativamente:

A atividade desenvolvida pela entidade requerente no que concerne às reais 
necessidades da comunidade, de acordo com as identificadas ao nível local ou 
municipal (Diagnóstico Social, Planos Municipais, Planos e Cartas Estratégicas da 
Rede Social ou outros estudos/diagnósticos);

A atividade desenvolvida em sede de intervenção continuada em áreas 
prioritárias de inserção social e comunitária;
A atividade desenvolvida em contributo para correção das desigualdades de 
ordem sócio económica e combate à exclusão social.



Fundo de Emergência Social de Lisboa

APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO POPULAR (SOCIAL)
REGIME EXTRAORDINÁRIO DE APOIO NO ÂMBITO DA PANDEMIA DE COVID 

19 



O QUE É ?

É um apoio financeiro destinado a associações sem fins lucrativos, nomeadamente
o movimento associativo popular, e entidades com fins altruísticos (incluindo
coletividades e clubes) que realizem atividades de cariz eminentemente social, cultural
ou desportivo no concelho de Lisboa. Este apoio pretende proporcionar apoio financeiro
de natureza excecional quando, devido às medidas de combate à pandemia, tenham
sofrido uma diminuição da sua capacidade de fazer face às despesas inerentes ao seu
funcionamento.



A QUEM SE DESTINA?

Associações com fins altruísticos, incluindo Associações com intervenção social
(Casas Regionais, Associações de Moradores, entre outras)



QUAL É O MONTANTE DO APOIO?

O valor de referência é de 2.500,00 €, sendo que o apoio financeiro, por
ano civil, pode ser ajustado em função das efetivas necessidades da
entidade e até ao limite máximo de 20.000,00 €.

Quando o limite máximo referido se revele insuficiente, pode ser atribuído
um montante superior, desde que devidamente comprovado e
fundamentado.



Quais as despesas / encargos elegíveis?

O apoio pode ser usado para fazer face às seguintes despesas, a partir de março 2020:

* despesas com renda ou alocações que tenham referência direta à manutenção da atividade
* água, luz, gás
* Seguros
* Salários de trabalhadores
* Despesas relacionadas com a pandemia de COVID 19 (ex.: aquisição de acrílicos, máscaras,

Produtos ou serviços de limpeza e higienização, etc.)
* Outras despesas e serviços essenciais para a manutenção das atividades



Quais as condições para a atribuição deste apoio?

A entidade requerente deve demonstrar, no pedido, a necessidade que o
fundamenta, bem como a incapacidade para fazer face aos respetivos encargos.

É possível requerer este apoio mais do que uma vez, desde que digam respeito a
períodos e despesas diferentes e não sejam ultrapassados os limites de apoio
previstos, por ano civil.

Este apoio é cumulativo com outros apoios do Governo e do Município, ex.º
RAAML, desde que para despesas diferentes.



Condições comuns aos três 
instrumentos de apoio



Uma entidade que tenha dívidas à segurança social ou às finanças,
mas já tenha celebrado um acordo de regularização das mesmas,
pode candidatar-se a estes apoios?

Sim, mas terá de apresentar comprovativos do cumprimento pontual do
acordo de regularização



Se no mesmo ano, a entidade receber apoio de outra entidade
para a mesma finalidade, tem de devolver a verba à CML?

As entidades que venham a receber, no mesmo ano e para o mesmo
objeto e finalidade, quaisquer outros apoios que lhes permitam o
desejável reequilíbrio financeiro, comprometem-se a devolver à CML a
verba dela recebida, na parte que se encontre em sobreposição, no prazo
máximo de 180 dias sobre a receção daqueles



QUAIS AS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO?

Publicar o apoio em todos os suportes de promoção/divulgação e em toda a 
informação difundida nos diversos meios de comunicação.

Deverá ser feita menção “Com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa” e incluído 
o logótipo da CML.



QUAL É A DURAÇÃO?

Até 31 de dezembro de 2021
ou até ser atingida a dotação orçamental



COMO PODE SER FORMALIZADA A CANDIDATATURA?

Devem preencher o formulário próprio e juntar a documentação necessária, 
disponíveis em www.lisboaprotege.pt, que devem ser remetidos através de:

e-mail: dds@cm-lisboa.pt



INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Email: nucleo.familias@cm-lisboa.pt

Contato telefónico: 218 173 622

Site: www.lisboaprotege.pt


