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O mês de fevereiro marcou um momento histórico para todo o 
Movimento Mutualista português: a tomada de posse da União 
das Mutualidades Portuguesas como membro efetivo do Con-
selho Económico e Social (CES). Esta era uma reivindicação 
antiga da UMP e é justo dizer que o setor das Mutualidades 
já merecia, há muito, ser voz ativa neste importante órgão de 
concertação social, vendo reconhecida a sua intervenção e re-
presentatividade na sociedade portuguesa e a capacidade de 
conciliar, como poucos, o capital humano e o capital económi-
co.

O atual Conselho de Administração da UMP teve, desde o pri-
meiro momento, uma postura inclusiva, construtiva e demo-
crática, trabalhando com diferentes entidades públicas e pri-
vadas para dar resposta aos mais prementes desafios sociais 
e económicos do país. Sempre quisemos ser parte da solução, 
nunca do problema. É esse o espírito que continuará a guiar a 
nossa contribuição no CES, defendendo sempre os interesses 
do Movimento Mutualista e dos seus mais de 2,5 milhões de 
beneficiários em Portugal.

Foi também no mês de fevereiro, na Assembleia Geral Ordiná-
ria do passado dia 24, em Valongo, que as Associadas da UMP 
aprovaram o Relatório e Contas referente a 2017. Foi um ano de 
grande atividade na União das Mutualidades Portuguesas, quer 
ao nível dos diferentes eventos, projetos e gabinetes de apoio 
às Associações Mutualistas, quer ao nível da representação 
da UMP junto dos organismos do Governo e demais entidades 
oficiais. Esse trabalho, feito de forma abnegada, profissional e 
responsável, tem dado frutos. E esse continuará a ser o com-
promisso fundamental da União das Mutualidades Portugue-
sas para com as suas Associadas.

Saudações mutualistas,

Luís Alberto Silva
Presidente do CA da União das Mutualidades Portuguesas

Editorial
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EM FOCO

A União das Mutualidades Portu-
guesas foi nomeada como mem-
bro efetivo do Conselho Económi-
co e Social (CES), enquanto 
entidade representativa do setor 
das Mutualidades.
Luís Alberto Silva, presidente do 
Conselho de Administração da 
UMP, participou na cerimónia de 
tomada de posse, que ocorreu no 
dia 1 de fevereiro, na sede do CES, 
em Lisboa, sendo acompanhado 
por José Carvalho, igualmente 
membro do CA da UMP e que foi 
nomeado como membro suplente 
do CES.

“Este é um momento importante 
para o setor das Mutualidades e a 
concretização de uma reivindicação 
antiga da União das Mutualidades 
Portuguesas”, referiu Luís Alberto 
Silva após tomar posse na sede do 
CES. “Com mais de 2,5 milhões de 
beneficiários, as Associações Mutu-
alistas têm uma intervenção impor-
tantíssima na nossa sociedade, con-
ciliando como poucas instituições as 
dimensões sociais e económicas e 
contribuindo para a criação de rique-
za e coesão social.

“A UMP, enquanto única entidade 
oficial representativa do Movimento 
Mutualista português, trabalhará, como sempre, com todas as entidades do Governo na procura de respostas para os mais prementes desafios sociais e económicos do país”, afirmou o re-
sponsável da UMP.

O CES (www.ces.pt) é um órgão de consulta e concertação social, tendo como principais objetivos a promoção da participação dos agentes económicos e sociais nos processos de decisão dos 
órgãos de soberania neste âmbito, sendo o espaço de diálogo entre o Governo, os parceiros sociais e restantes representantes da sociedade civil. Recorde-se que a Lei 81/2017, publicada no 
passado mês de agosto, aumentou a representação do setor social na composição do CES.

Conselho Económico e Social nomeia UMP como membro efetivo
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ATIVIDADES UMP

Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração da União das 
Mutualidades Portuguesas, reuniu no dia 9 de fevereiro com o Ministro do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, e com a Secre-
tária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim. 

O encontro, que decorreu no edifício do Ministério, em Lisboa, serviu para 
abordar diferentes temáticas pertinentes para o Movimento Mutualista 
português, entre elas o anteprojeto do novo Código das Associações Mu-
tualistas, documento estruturante para o setor e que esteve em fase de 
consulta pública no portal do Governo.

Luís Alberto Silva reuniu com Ministro 
Vieira da Silva e Secretária de Estado 

Cláudia Joaquim

Podcast Mutual XXI: A importância da 
relação entre as Mutualidades e o Estado

Já está disponível o segundo episódio do podcast Mutual XXI, o programa que dá voz 
ao Mutualismo e ao Movimento Mutualista português. Sérgio Meira, presidente da Di-
reção da Previdência Familiar do Porto e presidente do Conselho Fiscal da União das 
Mutualidades Portuguesas, foi o convidado de um programa que aborda as valências e 
os projetos da Associação Mutualista portuense, assim como o importante papel das 
Mutualidades enquanto parceiras do Estado. 

Clique aqui para ouvir/descarregar o Episódio 2 do Mutual XXI.

Clique aqui para ouvir/descarregar o Episódio 1, onde o convidado do Mutual XXI foi 
Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração da União das Mutualida-
des Portuguesas.

Publicidade

Sérgio Meira (Previdência Familiar do Porto) foi o convidado do Podcast Mutual XXI
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Cláudia Joaquim, Vieira da Silva e Luís Alberto Silva

http://www.mutualismo.pt/anexos/comunicacao/audio/Podcast%20Mutual%20XXI_ep2.mp3
http://www.mutualismo.pt/anexos/comunicacao/audio/MUTUAL%20XXI_Episodio_1.mp3


As Associadas da União das Mutualidades Portuguesas reuniram em Assembleia Ge-
ral Ordinária no passado dia 24 de fevereiro, no Auditório Dr. António Macedo, em Va-
longo. A sessão serviu para a apreciação e votação do Relatório e Contas de 2017 e do 
respetivo parecer do Conselho Fiscal, documentos que foram aprovados.

A Assembleia Geral da UMP, organizada com a colaboração da Associação de Socor-
ros Mútuos e Fúnebre de Valongo, contou com a presença do presidente do Município 
de Valongo, José Manuel Ribeiro, que reforçou o importante papel e a história do Mu-
tualismo no próprio concelho.

Assembleia Geral da UMP aprovou Relatório e Contas de 2017

Clique aqui para ver mais imagens da Assembleia Geral da UMP

André Machado Alves, Presidente 
da Direção da ASMF de Valongo

José Manuel Ribeiro, Presidente da 
Câmara Municipal de Valongo
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https://www.facebook.com/mutualidades.portuguesas/posts/1632781973477067


Chama Mutualista prossegue roteiro de luz pelo país

A Chama Mutualista continua o seu roteiro de luz pelo país e nos primeiros meses de 
2018 já passou por Associações Mutualistas nos concelhos do Porto, Valongo, Espi-
nho e São Pedro do Sul. O símbolo luminoso, criado pela União das Mutualidades Por-
tuguesas para representar a força e a vitalidade do Movimento Mutualista português, 
esteve nas instalações da Glória Portuguesa - Associação de Socorros Mútuos, pro-
veniente de outra Associação Mutualista da cidade do Porto, A Vencedora. No mês de 
fevereiro, a Chama passou da Glória Portuguesa para a Lutuosa de Portugal - Associa-
ção Mutualista, que por sua vez albergou este símbolo do Mutualismo até o entregar à 
sua congénere da Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre do Concelho de Valongo. 

De Valongo, a Chama Mutualista rumou à Associação de Socorros Mútuos Previdência 
dos Ferroviários de Portugal, sedeada no Porto, para depois ser entregue à Familiar 
de Espinho - Associação Mutualista (em cima), numa altura em que a instituição espi-
nhense comemorava 124 anos de existência.

No início de março, o símbolo luminoso do Movimento Mutualista viajou en-
tre o distrito de Aveiro e o distrito de Viseu, sendo entregue pela Familiar 
de Espinho à Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Munici-
pal de São Pedro do Sul, que se tornou assim a mais recente paragem da 
Chama Mutualista. Pode acompanhar todo o percurso da Chama Mutualista em  
www.chamamutualista.mutualismo.pt.

AM dos Trabalhadores da CM de S. Pedro do Sul e A Familiar de Espinho

A Familiar de Espinho e A Previdência dos  
Ferroviários de Portugual

Nas instalações da Glória Portuguesa 

Glória Portuguesa e A Vencedora
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http://www.chamamutualista.mutualismo.pt


Glória Portuguesa e A Lutuosa de Portugal Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre de Valongo

Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre de Valongo e A Lutuosa de Portugal

Associação de Socorros Mútuos “Previdência dos Ferroviários de Portugal” e Associação de Socorros 
Mútuos e Fúnebre de Valongo7



CA da UMP reuniu em Vila Franca de Xira

Prosseguindo uma política de descentralização das suas ações, o Conselho de Administra-
ção da União das Mutualidades Portuguesas reuniu no dia 7 de fevereiro nas instalações 
da Associação de Socorros Mútuos Fraternal dos Artistas Vilafranquenses, em Vila Franca 
de Xira.

Os membros do CA, que foram eleitos para o triénio 2018-2020, analisaram os temas mais 
pertinentes do Movimento Mutualista português, entre eles a primeira Reunião Anual de 
Presidentes Mutualistas, que decorreu no dia 27 de janeiro, em Bragança.

Diretor-geral do Gabinete de Estratégia e 
Planeamento recebeu UMP

Luís Alberto Silva, presidente do CA da União das 
Mutualidades Portuguesas, reuniu no dia 9 de fe-
vereiro com o Diretor-Geral do Gabinete de Estra-
tégia e Planeamento (GEP), José Luís Albuqerque. 
O encontro, que decorreu em Lisboa, serviu para 
estreitar relações institucionais entre a entidade 
oficial que representa o Movimento Mutualista 
português e aquele organismo do Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

José Carvalho, Jani Salomé Silva, Luís Alberto Silva, José Almeida e João Esteves)

Conferência do CES teve presença da UMP

O IFRRU 2020 e as 
Mutualidades

Uma delegação da UMP esteve presente na 
conferência “O Futuro da União Europeia: Orça-
mento da União e Portugal”, realizada no dia 9 
de fevereiro, no Centro Cultural de Belém, sob 
a organização do Conselho Económico e Social 
e com participação do Primeiro-Ministro portu-
guês, António Costa. Leia aqui a notícia sobre o 
evento na imprensa.

A União das Mutualidades Portuguesas 
esteve presente na sessão de apresen-
tação das oportunidades de financia-
mento do IFRRU 2020 (Instrumento 
Financeiro de Reabilitação e Revitaliza-
ção Urbanas), que decorreu no dia 15 
de fevereiro, no Auditório Municipal de 
Vila Nova de Gaia. 

O objetivo da UMP passava por conhe-
cer melhor este instrumento financeiro 
com o intuito de o apresentar às Asso-
ciações Mutualistas e esclarecer even-
tuais questões. 

Consulte aqui o folheto de síntese do 
IFRRU 2020.
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https://24.sapo.pt/economia/artigos/comissario-europeu-diz-que-governo-portugues-e-uniao-europeia-estao-alinhados-sobre-o-proximo-orcamento-comunitario?utm_term=Newsletter+n.o+43+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++09+fev.+2018&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://24.sapo.pt/economia/artigos/comissario-europeu-diz-que-governo-portugues-e-uniao-europeia-estao-alinhados-sobre-o-proximo-orcamento-comunitario?utm_term=Newsletter+n.o+43+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++09+fev.+2018&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.portaldahabitacao.pt/…/do…/Folheto_IFRRU2020.pdf
https://www.portaldahabitacao.pt/…/do…/Folheto_IFRRU2020.pdf


Festa de Carnaval animou o CIDACL
Agência Nacional Erasmus+ promoveu 

workshop no Porto

UMP participou em audição na Assembleia 
da Républica

A época de Carnaval trouxe muita cor e 
alegria ao pequenos mutualistas do Centro 
Infantil Dr. António da Costa Leal em Lis-
boa, um projeto gerido pela UMP.

Veja aqui as imagens da festa de Carnaval 
do CIDACL.

A União das Mutualidades Portuguesas participou no workshop de apoio a candida-
turas “Ação-Chave 2: Parcerias Estratégicas nos Domínios da Educação e Formação”, 
promovido pela Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação.

A iniciativa decorreu no Centro de Investigação Médica da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto, sendo dividida, na parte da tarde, em quatro painéis distintos: 
Educação de Adultos, Ensino e Formação Profissional, Ensino Escolar e Ensino Supe-
rior.

No passado dia 28 de fevereiro, a União das Mutualidades Portuguesas. representada 
por Carla Silva, presidente da Mesa da Assembleia Geral, participou numa audiência 
da Comissão de Trabalho e Segurança Social, na Assembleia da República, em Lisboa. 
A audiência, requerida pelo Bloco de Esquerda, debruçou-se sobre a ação social e as 
regras dos acordos de cooperação com as Instituições Particulares de Solidariedade 
Social.
No mesmo dia, a representante da UMP também marcou presença na inauguração  da 
exposição “Expression of Hope”, promovida pela Aliança Doenças Raras e patente no 
hall de entrada do edifício novo da Assembleia da República. O evento, integrado na 
comemoração do Dia Internacional das Doenças Raras, incluiu uma ação de sensibili-
zação sobre as Doenças Raras em Portugal, procurando divulgar o contexto atual e a 
investigação nesta área. Leia aqui a notícia na imprensa.

9

https://www.facebook.com/mutualidades.portuguesas/posts/1621414064613858
https://www.facebook.com/mutualidades.portuguesas/posts/1621414064613858
http://observador.pt/2018/02/28/quando-o-raro-afinal-nao-e-assim-tao-raro/


O setor dos Serviços e os desafios da 
Segurança Social

ASM Nossa Senhora da Esperança de Sandim

A União das Mutualidades Portuguesas, representada por Carlos Saul Oliveira, mem-
bro da Mesa da Assembleia Geral, esteve presente no seminário de apresentação do 
estudo “O Setor dos Serviços e os desafios da Segurança Social”, que decorreu no dia 
21 de fevereiro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, sob organização da Confede-
ração do Comércio e Serviços de Portugal e do Fórum dos Serviços.
A sessão, que contou com a participação do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Se-
gurança Social, Vieira da Silva, apresentou as conclusões de um estudo que diagnosti-
ca os principais problemas que o Sistema de Segurança Social enfrenta em Portugal, 
nomeadamente, em termos de sustentabilidade financeira, adequação das presta-
ções, e equidade intra e intergeracional. O estudo, que foi coordenado e apresentado 
por Armindo Silva, formula ainda uma proposta de trabalho fundamentada.

Como visualizar todas as publicações da 
UMP no Facebook

Para acompanhar todas as publica-
ções da UMP é necessário alterar as 
definições da sua conta no Facebook, 
de forma a que os conteúdos da pági-
na da UMP apareçam em destaque.
É muito simples: siga as indicações 
que estão neste link, quer tenha um 
perfil pessoal ou uma página institu-
cional, e fique a par de todas as publi-
cações da UMP no Facebook.

A UMP PELO PAÍS

Luís Alberto Silva, presidente do Con-
selho de Administração da União das 
Mutualidades Portuguesas, esteve no 
dia 5 de fevereiro na sede da Associa-
ção de Socorros Mútuos Nossa Senho-
ra da Esperança de Sandim e Fregue-
sias Circunvizinhas, para uma reunião 
com a direção da instituição gaiense, 
presidida pelo Comendador Augusto 
Ferreira Machado (ao centro na ima-
gem) e cujo secretário é Carlos Couto 
(à esquerda).

A visita prosseguiu a política de proxi-
midade e contacto regular com as As-
sociações Mutualistas, defendida pelo 
atual CA da UMP.
Recorde-se que a ASM Nossa Senho-
ra da Esperança de Sandim é uma das 
instituições centenárias do concelho 
de Vila Nova de Gaia, tendo uma histó-
ria de 114 anos de atividade mutualis-
ta. Saiba mais no website www.asso-
ciacaosandim.com ou na página oficial 
de Facebook em www.facebook.com/
pg/ansesandim.

O boletim digital Info é cofinanciado por:
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https://www.facebook.com/mutualidades.portuguesas/posts/1615608591861072
http://www.associacaosandim.com
http://www.associacaosandim.com
http://www.facebook.com/pg/ansesandim
http://www.facebook.com/pg/ansesandim


Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração da União das Mutualida-
des Portuguesas, esteve no dia 15 de fevereiro em Alcácer do Sal para uma reunião 
com a nova Direção da Associação Alcacerense de Socorros Mútuos. Prosseguindo 
uma política de proximidade com as Associações Mutualistas, o responsável da UMP 
reuniu com a Direção da AASM, que tomou posse no mês de janeiro e que é composta 
por Mauro Félix (presidente), Jean Rozwadowski (secretário), Corália Crespo (tesou-
reira), Marco Jeremias (vogal) e Adrian Pitarch (vogal).

Paralelamente, a Associação Alcacerense de Socorros Mútuos tornou-se a mais re-
cente Associação Mutualista a aderir ao Mutual In, protocolo criado pela União das 
Mutualidades Portuguesas com especial enfoque na área da Saúde. Através do Mutual 
IN, os Associados de uma Mutualidade podem usufuir dos serviços disponibilizados 
por outra Mutualidade aderente, com total comodidade de agendamento - através do 
portal online do Mutual IN - e com preços mutualistas.

Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração da União das Mutualida-
des Portuguesas, reuniu no dia 28 de fevereiro com a direção da Associação Mutua-
lista em Modivas, presidida por Delfim Neto. O responsável da UMP prosseguiu a sua 
política de contacto regular com as Associações Mutualistas do país, tendo visitado a 
instituição de Modivas, que tem uma história de 115 anos de atividade mutualista no 
concelho de Vila do Conde, e que, atualmente, também preside ao Conselho de Admi-
nistração da Mutuália - Federação Mutualista. 

Saiba mais sobre a Associação Mutualista em Modivas através do  
website da instituição.

Associação Alcacerense de Socorros Mútuos Associação Mutualista em Modivas
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http://www.mutualin.pt/
http://www.asmmodivas.pt/


Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Admi-
nistração da União das Mutualidades Portuguesas, 
esteve no dia 2 de março nas instalações da Asso-
ciação de Socorros Mútuos e Fúnebre Nosso Senhor 
dos Aflitos de Valadares. A visita prosseguiu a políti-
ca da UMP de contacto regular com as Associações 
Mutualistas, permitindo a Luís Alberto Silva reunir 
com a Direção da instituição gaiense, representada 
pelo presidente, Onofre Marques, e pelo tesoureiro, 
Álvaro Santos.

Fundada em 1902, a Associação de Socorros Mútuos 
e Fúnebre Nosso Senhor dos Aflitos de Valadares 
é uma das instituições centenárias do concelho de 
Vila Nova de Gaia. Leia aqui uma notícia produzida 
aquando da comemoração do 114.º aniversário da 
instituição.

Associação de Socorros Mútuos de Valadares

Em 2016, a ASM de Valadares   
comemorou o seu 114.º aniversário

MUTUALIDADES

Associação de Socorros Mútuos 
Benaventense cumpriu 131.º aniversário

A Associação de Socorros Mútuos Be-
naventense atingiu no passado dia 16 
de fevereiro a marca histórica de 131 
anos de atividade mutualista no muni-
cípio de Benavente (distrito de Santa-
rém).

A nova direção da instituição, que é 
presidida por Celeste Dinis e que foi 

eleita para o triénio 2018-2020, aposta na revitalização da ASMB, que atualmente 
presta serviços de assistência médica na sua sede, situada na Travessa da Praça do 
Município.
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http://www.mutualismo.pt/portal/index.php/pt/website/item/1153-associacao-de-socorros-mutuos-de-valadares-assinala-114-anos-com-campanha-de-angariacao-de-associados
http://www.mutualismo.pt/portal/index.php/pt/website/item/1153-associacao-de-socorros-mutuos-de-valadares-assinala-114-anos-com-campanha-de-angariacao-de-associados
http://www.mutualismo.pt/portal/index.php/pt/website/item/1153-associacao-de-socorros-mutuos-de-valadares-assinala-114-anos-com-campanha-de-angariacao-de-associados


Os 124 anos d’A Familiar de Espinho Jornal Público destaca Centro de 
Acolhimento deEmergência para Vítimas de 

Violência Doméstica da ASMAB

O passado dia 25 de feve-
reiro marcou um momento 
histórico para A Familiar 
de Espinho - Associação 
Mutualista: foi nesse dia 
que a instituição atingiu a 
marca de 124 anos de his-
tória mutualista no conce-
lho de Espinho.

A Familiar de Espinho, 
cuja Direção é presidida 
por José Almeida, igual-
mente membro do Conse-
lho de Administração da 

União das Mutualidades Portuguesas, é uma das mais ativas Associações Mutualistas 
do distrito de Aveiro, tendo valências diversificadas que incluem a Farmácia e a Clínica 
Familiar (imagem em baixo).
Saiba mais sobre A Familiar de Espinho no no website da instituição em  
www.familiardeespinho.pt.

O Centro de Acolhimento de Emergência para Vítimas 
de Violência Doméstica, criado pela ASMAB, em Bra-
gança, foi motivo de reportagem do jornal Público.  
Leia a notícia aqui.

A MSD instituiu o “Prémio Maria José Nogueira Pinto em Responsabilidade Social”, 
que visa reconhecer o trabalho desenvolvido por pessoas colectivas que se tenham 
destacado em ações de responsabilidade social em território nacional.

O prazo de candidatura à sexta edição do Prémio Maria José Nogueira Pinto decorre 
até 30 de abril. As candidaturas apenas poderão ser realizadas online neste website.

ECONOMIA SOCIAL
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http://www.familiardeespinho.pt
http://O Centro de Acolhimento de Emergência para Vítimas de Violência Doméstica, criado pela ASMAB, em Bragança, foi motivo de reportagem do jornal Público. Leia a notícia aqui.
http://www.premiomariajosenogueirapinto.pt./


Candidaturas até ao dia 31 de março de 2018. 

Consulte aqui:

Aviso de abertura
Regulamento 

Candidaturas abertas para a medida de  
Contrato-Emprego do IEFP 

Aniversários
8 mar. Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul 16.º aniversário

17 mar. Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança 148.º aniversário

19 mar. Associação Artística de Socorros Mútuos “19 de Março” 126.º aniversário

19 mar. Associação de Socorros Mútuos Freamundense 127.º aniversário

Novidades Legislativas
Portaria n.º 53/2018 
Procede à atualização do valor de referência do Complemento Solidário para Idosos para 
2018 

Resolução da Assembleia da República n.º 34/2018 
Cria uma Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da «Estraté-
gia Portugal 2030» no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual pós-2020 

Portaria n.º 41/2018 
Terceira alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, 
aprovado em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março

Resolução da Assembleia da República n.º 39/2018
Recomenda ao Governo o alargamento da rede das creches e dos equipamentos de apoio 
à infância
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https://www.iefp.pt/documents/10181/6809287/Aviso+de+abertura_27-02-2018/1f241aa9-62f5-4fb2-a1ac-bb39d253a2e7
https://www.iefp.pt/documents/10181/6809287/2revisao+do+Regulamento_Contrato-Emprego_27-02-2018/17237b45-1a05-48b2-8049-8059a45c936e
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114738298/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114637515/details/maximized?serie=I&day=2018-02-06&date=2018-02-01
https://dre.pt/home/-/dre/114618020/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114655024/details/maximized?serie=I&print_preview=print-preview&day=2018-02-08&date=2018-02-01&dreId=114655014


Foi há um ano...
fevereiro de 2017

UMP lança Mutual IN

Conta Satélite 
destacou relevância 
da Economia Social

Múltiplas reuniões da 
UMP com Ministérios e 
Secretarias de Estado do 
Governo

agenda

info

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO OPORTUNIDADES DE 
FINANCIAMENTO IFRRU 2020
6 de março

Local: Viseu, Hotel Montebello
Hora: 15h00
Promotor: Governo português/Portugal 2020

EXPOSIÇÃO “MERCADORIA HUMANA” 
7 a 25 de março

Local: Aveiro, Galeria da Capitania de Aveiro
Hora: 10h00
Promotor: Saúde em Português e C.M. Aveiro

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO OPORTUNIDADES DE 
FINANCIAMENTO IFRRU 2020
13 de março

Local: Coimbra, Convento de S. Francisco
Hora: 15h00
Promotor: Governo português/Portugal 2020

SESSÃO PLENÁRIA UMP - NOVO CÓDIGO DAS 
ASSOCIAÇÕES MUTUALISTAS
7 de março

Local: Coimbra, Casa da Mutualidade
Hora: 14h00
Promotor: União das Mutualidades Portguesas

»

»

»

SEMINÁRIO “ESTRATÉGIA E GESTÃO DE 
ORGANIZAÇÕES DE ECONOMIA SOCIAL”
16 de março

Local: ISCIA, Aveiro
Hora: 09h30
Promotor: ISCIA

»

Inovador portal online Mutual IN 
foi lançado em fevereiro de 2017

Luís Alberto Silva (UMP) reuniu com  Ana Mendes 
Godinho (Secretária de Estado do Turismo)

Ministro Vieira da Silva apresentou terceira edição da 
Conta Satélite da Economia Social, produzida pelo INE 15


