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A Causa que nos une! 

Presidente da Direção: Raquel Alves Ferreira 

Vice-Presidente da Direção: Ana Margarida Lopes Simões Mourão  

Secretária de Direção: Elda Carina Pereira da Silva  

Tesoureira: Vera Bernardes Cardoso  

Vogal: João José Carvalho Azevedo Simões Mourão  

 

Visão: 

Sendo esta Lista apresentada constituída por um grupo de pessoas idóneas e íntegras, 

estando isentas de qualquer situação que possa comprometer a integridade da nossa 

Associação bem como de todos os seus membros, é unânime a nossa vontade de levar a 

cabo o programa a que nos propomos abaixo, o máximo que nos for possível concretizar, 

pelo que desta forma, estamos certos de que contamos também com a colaboração de 

todos os membros fundadores desta Associação, pelo que agradecemos desde já o vosso 

voto de confiança neste grupo de trabalho! 

 

Mensagem da Direção: 

Tendo em conta os 6 meses de trabalho desta associação desde o seu nascimento, é com 

muito agrado que verificamos já o reconhecimento do trabalho desta direção, pelos órgãos 

de comunicação, bem como das entidades governantes e das associações. 

Desde o início que apoiamos e estamos na Convergência pela Cultura, que veio ao nosso 

encontro no sentido de colaborarmos com estes trabalhadores e associações, visto que 

muitos são os trabalhadores independentes no setor da cultura. 

Também no setor do Turismo, fomos abordados pelo Movimento Motoristas Turismo 

Madeira, e pudemos contar com a colaboração desta organização para a nossa 

Manifestação que ocorreu no passado dia 10 dezembro de 2020 em Lisboa e Funchal. 

Também a associação UPES - União dos Profissionais de Estética e Similares também 

nos procurou para podermos colaborarmos em várias ações, nomeadamente reuniões 

com os Ministros da Economia e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

Para além destas colaborações, iniciámos os protocolos/parcerias com os nossos 

associados por forma a promover o desenvolvimento dos seus negócios.  

Atualmente contamos com parcerias com 3 psicólogos, NXT Print, Marco Mendez 

Fotografia, MaiLuz, Sportaças, Live Gymnasium. 

Durante 2020, conseguimos realizar 2 Webinars sobre a Segurança Social e também uma 

tertúlia online com associados. 
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Atividades desenvolvidas em 2020: 

  Formalização de alteração de estatutos, sede e restruturação interna;  

  Criação do Site e atualizações constantes;  

  Reunião com Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social;  

  Contacto com associações, movimentos e estruturas parceiras, exemplo: Convergência 

pela cultura, UPES, Motoristas de Turismo da Madeira, Associações do ramo dos bares 

e restauração entre outros;  

  Apoio diário no grupo de Facebook a associados;  

  Apoio diário página de Facebook a associados e não associados; 

  Apoio diário via email a associados e não associados;  

  Análise de Legislação e Portarias e Emissão de Pareceres em especial no que toca a 

apoios em virtude de Covid-19;  

  Formalização de várias Parcerias, contando com quase uma dezena de parceiros;  

  Webinar sobre Segurança Social, dia 28 de dezembro, iniciando um ciclo de webinars 

que se estenderão por todo o mandato;  

  Partilha de Informação de relevância com Trabalhadores Independentes associados e 

não associados;  

  Contactos com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a 

Assembleia da República, vários Grupos Parlamentares, a Presidência da República, o 

Primeiro Ministro, Delegações de Segurança Social, a Bastonária da Ordem dos 

Contabilistas, entre outros;  

  Comunicação Social;  

  Redação e Emissão/Publicação de Comunicados;  

  Participação em Audiências Parlamentares;  

  Reuniões Semanais e mensais;  

  Consultas a instituições bancárias, gabinetes de apoio jurídico, gabinetes de 

contabilidade, agentes e representantes de seguradoras com o objetivo de desenvolver 

parcerias que visem assegurar os interesses e necessidades dos associados.  

  Dia 23 setembro - Ações junto da Entidade Segurança Social, pedido de explicações, e 

tentar trabalhar em conjunto para arranjar soluções; 

  Até final de setembro - Mover ações de colaboração com o Governo de Portugal e o 

Ministério das Finanças para uma Reforma Fiscal mais justa para os Trabalhadores 

Independentes e revisão dos CAE’s e CIRS; (transita para 2021) 
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  Até Final de Outubro - Convite para Sócios Honorários a todas as Associações de 

Trabalhadores nos sectores de Prestação de Serviços, Comércio e Indústria por forma a 

promover ações em conjunto sempre que se verifique; (transita para 2021) 

 

Atividades para 2021: 

  Regulamento Interno da ADTI (irá ser incluído esta semana) 

  Criação de Delegações da ADTI; 

  Reconfiguração do site e restruturação do mesmo e alojamento;  

  Criação de um site interativo entre sócios por forma a promover uma bolsa de emprego 

e de vendas; (a concretizar ainda) 

  Criação de Webinars, Workshops, Ações de Formação para associados; 

  1 de fevereiro - 2º Webinar SS explicação dos apoios; 

  9 de fevereiro - 1ª Tertúlia; 

  3º Webinar Fiscalidade introdução – a aguardar confirmação por parte de formador com 

data a confirmar. 

  4º Webinar Psicologia (devido ao protocolo do Ministério da Saúde, os psicólogos estão 

a trabalhar no SNS 24, pelo que ainda não foi possível concretizar) 

  Sem prazo - Apoiar e colaborar com as várias Associações, Movimentos e Entidades 

que assim nos solicitem e desde que respeitem a filosofia da nossa Associação, no 

sentido de solucionar problemas relacionados com Trabalhadores Independentes, ENI's, 

Sócios Gerentes, MOE’s,etc; 

  Início de 2021 - Criação de Mini-Feiras de Oportunidades em várias localidades, desde 

que o estado atual do país assim o permita, promovendo a economia e a não queda do 

comércio local, bem como o incentivo ao empreendedorismo (Nota: tendo em conta que 

no início de 2021 houve um retrocesso na situação pandémica em Portugal, 

consideramos que esta iniciativa irá passar para o segundo semestre de 2021, a avaliar 

nessa altura); 

  Até final de setembro - Mover ações de colaboração com o Governo de Portugal e o 

Ministério das Finanças para uma Reforma Fiscal mais justa para os Trabalhadores 

Independentes e revisão dos CAE’s e CIRS; (transitou de 2020) 

  Até Final de Outubro - Convite para Sócios Honorários a todas as Associações de 

Trabalhadores nos sectores de Prestação de Serviços, Comércio e Indústria por forma a 

promover ações em conjunto sempre que se verifique; (transitou de 2020) 
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  Até Final do Ano – Organizar 4 formações (Excel básico; Comunicação e Assertividade; 

Marketing Digital; Gestão de Redes Sociais); 

  Até Final de Mandato - Criação de protocolos e parcerias a nível nacional com o máximo 

de empresas que ajudem ao desenvolvimento de atividades dos trabalhadores, 

permitindo também a que o comércio local se mantenha;  

  Criação e atualização de Base de dados e estatísticas sobre os TI; 

  Desenvolvimento do gabinete de apoio ao associado; 

  Continuação de Audiências Parlamentares, primeira ronda com os partidos com os quais 

ainda não conseguimos reunir e início da segunda ronda com os partidos: PEV, PS,  

PSD, PCP, BE, Deputada não inscrita Cristina Rodrigues. 

  Continuação de reuniões com o Ministério do Trabalho e com o Instituto da Segurança 

Social. 

  Criação de uma Newsletter periódica, contando com a colaboração de associados 

ligados à Comunicação. 

 

Associados: 

Até 31 de dezembro de 2020, tínhamos 188 associados. 

Atualmente, temos 292 associados.   

Prevê-se um aumento de 30 associados por mês = + 360 em 2021 

Aumento de 191% face a 2020. Prevemos cerca de 550 associados no final de 2021. 
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ORÇAMENTO PARA 2021 

 

RENDIMENTOS 

Quotas 8000€ 

Adesão 2000€ 

Câmara Municipal de Tomar 250€ + 292€ (1€ p/ associado) 

TOTAL 10 542€ 

 

DESPESAS 

Consumíveis 
(material escritório + CTT) 

500,00€  

Despesas relativas à Associação 546,76€ 

Advogados 369€ 

Programa de Faturação 221,40€ 

Informática 1000,00€ 

Domínio do Site 30,75€ 

Servidor 799,50€ 

E-mail 159,90€ 

Telecomunicações 408€ 

Comissões + Imposto 93,60€ 

Despesas de Representação e 
Deslocação 

500€ 

TOTAL 4 628,91€ 

 

DIFERENÇA 

Recebimentos Despesas 

10 542€ 4 628,91€ 

Saldo 5 913,09€ 

€10,542 
50%

€4,628.91 
22%

€5,913.09 
28%5913.09

28%

SALDO

Rendimentos Despesas Diferença


