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O mês de abril marcou outro momento importan-
te para a sustentabilidade das respostas sociais 
garantidas pelas Mutualidades e por todo o setor 
da Economia Social. O Governo português e as 
entidades representativas da Economia Social, 
entre as quais a União das Mutualidades Portu-
guesas, assinaram a Adenda ao Compromisso de 
Cooperação para o Setor Social e Solidário 2017-
2018. Este documento, cuja existência já estava 
prevista no acordo original, reforça a importância 
da parceria entre o Estado e o setor da Economia 
Social na criação, gestão e operacionalização de 
serviços e equipamentos sociais adequados às 
necessidades da população.

Ao longo da História, as Mutualidades e as res-
tantes famílias da Economia Social afirmaram a 
sua preponderância na complementaridade do 
Estado nesta área, assegurando respostas de 
qualidade e de proximidade que contribuem, dia-
riamente, para o bem-estar e melhoria da qua-
lidade de vida de milhões de portugueses. Mas 
também é um facto que a sustentabilidade eco-

nómica e financeira destas instituições é um exer-
cício delicado, competindo ao Estado estar atento 
a esta realidade para que não exista uma degra-
dação de serviços em áreas onde o próprio Estado 
não consegue chegar ou suprir todas as necessi-
dades.

Neste compromisso é reconhecida, por exemplo, a 
necessidade de alargar as respostas de creche ao 
fim de semana (sábado), numa área – a dos equi-
pamentos dirigidos à primeira infância – onde as 
Mutualidades poderão também ter um papel im-
portante, reforçando a capacidade instalada e con-
tinuando a assegurar serviços de qualidade para a 
população.

Como sempre, a União das Mutualidades Portu-
guesas está pronta para ser parte da solução. A 
representatividade do Movimento Mutualista na 
sociedade portuguesa e a credibilidade do nosso 
trabalho enquanto parceiro estratégico do Esta-
do afirmam-nos como uma das forças motrizes da 
Economia Social. E o trabalho continua.

Saudações mutualistas,

Editorial
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Luís Alberto Silva no momento da assinatura da Adenda

UMP assina Adenda ao Compromisso de 
Cooperação para o Setor Social e Solidário

A União das Mutualidades Portuguesas assinou, no passado dia 13 de abril, em reunião plenária da Comissão Perma-
nente do Setor Social e Solidário, juntamente com os Ministros do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saú-
de e da Educação e as entidades parceiras representativas do setor da economia social e solidária (Confederação Nacio-
nal das Instituições de Solidariedade, União das Misericórdias Portuguesas e Confederação Cooperativa Portuguesa, CCRL), 
a Adenda ao Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário 2017-2018, que está disponível neste anexo.

Neste acordo, o Governo compromete-se a manter uma particular atenção à cooperação com o setor solidário em domínios 
como o combate à pobreza, o reforço no apoio às famílias e às comunidades e a maior integração de grupos sujeitos a riscos de 
marginalização. O documento reitera a atenção dada aos princípios de transparência, de confiança e de partilha de um plano 
estratégico no âmbito do desenvolvimento social, que garanta a sustentabilidade das instituições do setor social e a acessibi-
lidade aos serviços e respostas sociais por parte dos cidadãos, mantendo a qualidade dos serviços prestados às populações. 
No documento agora assinado, importa destacar o aumento, para o ano de 2018, da comparticipação financeira da Segu-
rança Social relativa ao funcionamento dos equipamentos e serviços sociais com acordo de cooperação em 2,2% face ao 
observado em 2017. Esta revisão das comparticipações 
destina-se à atualização de todos os acordos de coope-
ração relativos às respostas sociais, visando compen-
sar o acréscimo de despesas com o seu funcionamento. 

Também merece relevo o compromisso assumido de que, 
no âmbito do Programa de Celebração ou Alargamento de 
Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Res-
postas Sociais (PROCOOP), serão lançadasnovas candidatu-
ras em junho de 2018 para Creches, Estruturas Residenciais 
para Idosos, Centros de Dia, Lares Residenciais, Centros 
de Atividades Ocupacionais e Residências Autónomas, es-
tando previsto para julho de 2018 o período de formaliza-
ção de Demonstração de Interesse para as restantes res-
postas sociais, incluindo o Serviço de Apoio Domiciliário.

http://www.mutualismo.pt/anexos/comunicacao/Adenda+Compromisso+de+Cooperacao+para+o+Setor+Social+e+Solidario+2017-2018.pdf
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Luís Alberto Silva (presidente do CA da UMP) e António Correia de Campos (presidente do CES)

Mutualidades no Plenário do Conselho 
Económico e Social

O Plenário do Conselho Económico e Social (CES) reuniu no dia 26 de abril, no Fórum Lisboa, num encontro que teve 
a presença de Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas.
Recorde-se que a UMP é membro efetivo do CES (www.ces.pt), órgão de consulta e concertação so-
cial que tem como principais objetivos a promoção da participação dos agentes económicos e sociais 
nos processos de decisão dos órgãos de soberania neste âmbito, sendo um espaço de diálogo en-
tre o Governo, os parceiros sociais, como as Mutualidades, e restantes representantes da sociedade civil.
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O espírito do Mutualismo numa Volta a Portugal. A se-
gunda edição da Chama Mutualista continua o seu rotei-
ro de luz pelo país e já percorreu mais de 1.200 quiló-
metros desde o início do ano, passando por um total de 
17 Associações Mutualistas em 11 concelhos diferentes.

Criada pela União das Mutualidades Portuguesas para re-
presentar a vitalidade e coesão do Movimento Mutualista 
português, a Chama Mutualista está neste momento na 
sua segunda edição, iniciada por altura do XII Congresso 
Nacional do Mutualismo, realizado a 7 e 8 de julho de 2017, 
no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. O símbolo 
luminoso iniciou então o seu périplo pelo país, fomentando 
a coesão entre Associações Mutualistas de diferentes pon-
tos do país. Só em 2018, a Chama Mutualista já passou por 
17 Mutualidades em 11 concelhos diferentes, pertencentes 

aos distritos de Faro, Porto, Viseu, Aveiro, Bragança e Braga.

“Desde o início da primeira edição, em 2016, quisemos 
que a Chama Mutualista levasse o espírito e a mensa-
gem do Mutualismo a colaboradores, Associados e pú-
blico em geral”, referiu Luís Alberto Silva, presidente do 
Conselho de Administração da União das Mutualidades 
Portuguesas. “É muito positivo ver o envolvimento das 
Associações Mutualistas nesta iniciativa, promovendo a 
partilha de experiências entre si e fazendo a passagem 
de testemunho com a entrega da Chama à instituição 
seguinte. Somos um Movimento de pessoas para as pes-
soas. E iniciativas como a Chama só fazem sentido se re-
forçarmos os laços mutualistas entre todos nós”, concluiu 
o responsável da UMP, que acendeu a Chama Mutualis-
ta pela primeira vez em outubro de 2016, em Coimbra.

Chama Mutualista já percorreu 1.260 
quilómetros em 2018

Chama Mutualista na ASM São Bento das Peras de Rio Tinto
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Curiosidades sobre o percurso da Chama em 2018

Quilómetros percorridos

1.260

Associações Mutualistas envolvidas

Monte-pio Artístico Tavirense

A Beneficência Familiar (Porto)

ASM de São Mamede de Infesta

A Vencedora (Porto)

Glória Portuguesa (Porto)

A Lutuosa de Portugal (Porto)

ASMF do Concelho de Valongo

Previdência dos Ferroviários de Portugal (Porto)

Familiar de Espinho

AM Trabalhadores da C.M. São Pedro do Sul

ASM dos Artistas de Bragança

ASM Freamundense

Familiar Vimaranense

Restauradora de Avintes

A Previdência Familiar do Porto

ASM de São Bento das Peras de Rio Tinto

ASMF Nosso Senhor dos Aflitos de Valadares

Concelhos por onde passou

Tavira

Porto

Matosinhos

Valongo

Espinho

São Pedro do Sul

Bragança

Paços de Ferreira

Guimarães

Vila Nova de Gaia

Gondomar

Distritos por onde passou

Faro

Porto

Viseu

Aveiro

Bragança

Braga

A equipa da Previdência Familiar do Porto também recebeu o simbolo do 
Movimento Mutualista

Cada Associação Mutualista coloca uma fita alusiva à passagem da 
Chama Mutualista pela sua instituição
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Candidaturas abertas ao  
Prémio Inovar para Melhorar 2018

Estão abertas as candidaturas à edição de 2018 do “Prémio Inovar para Melhorar” (PIPM), uma 
distinção atribuída anualmente pela União das Mutualidades Portuguesas e que visa galardoar 
uma Associação Mutualista que tenha implementado um projeto que constitua um exemplo de 
inovação e modernidade.

O prazo para a apresentação de candidaturas decorre até ao próximo dia 11 de maio (sexta-
-feira), sendo a listagem das candidaturas divulgada publicamente no dia 20 desse mês. O júri 
do prémio terá depois um período de análise das candidaturas, que decorrerá até ao dia 25 de 
junho, estando a entrega pública do galardão agendada para o evento do Dia Nacional do Mu-
tualismo, a 6 de julho, em Lisboa.

Recorde-se que em 2017, a Mutualista Covilhanense venceu o Prémio Inovar para Melhorar com 
o seu projeto “No Horizonte das Demências”.

Para submeterem a candidatura, os interessados deverão preencher o formulário disponível atra-
vés do website do PIPM, disponível em http://pipm.mutualismo.pt/#formulario.

O regulamento das candidaturas poderá ser consultado em http://mutualismo.pt/portal/ima-
ges/REGULAMENTO.pdf.

Em breve serão anunciados os elementos que compõem o Júri que analisará as candidaturas. O 
Prémio Inovar Para Melhorar 2018 será posteriormente entregue pelo júri no dia 6 de julho de 
2018, durante a comemoração do Dia Nacional do Mutualismo, em Lisboa.
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O Conselho de Administração da União das Mutualidades Portu-
guesas reuniu no passado dia 27 de abril (sexta-feira), nas ins-
talações do Centro Infantil Dr. António da Costa Leal (CIDACL), 
em Lisboa, com o objetivo de debater os principais assuntos e 
linhas estratégicas do Movimento Mutualista.

As comemorações do Dia Nacional do Mutualismo, agendadas 
para o próximo dia 6 de julho, foram um dos temas analisados 
pelo CA da UMP, que é presidido por Luís Alberto Silva (ao cen-
tro na foto, em representação d’A Mutualidade de Santa Maria 
- Associação Mutualista) e do qual também fazem parte (da es-
querda para a direita na foto) José Carvalho (em representação 
da A.S.M. dos Artistas Vilafranquenses), Jani Salomé Silva (A 
Familiar - A.S.M. da Póvoa de Varzim), José Almeida (A Familiar 
de Espinho - Associação Mutualista) e João Esteves (A.S.M. “A 
Protectora dos Artistas” de Faro).

Recorde-se que o CIDACL, que albergou esta reunião, é um 
equipamento gerido pela UMP através de um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa.

Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração 
da União das Mutualidades Portuguesas, reuniu no passado 
dia 27 de abril (sexta-feira) com Teresa Fernandes, presiden-
te do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social (IGFSS).

O encontro, que decorreu em Lisboa, permitiu ao responsá-
vel da UMP apresentasse cumprimentos oficiais à diretora 
do IGFSS, explicando ainda quais são os principais projetos 
em curso no seio da entidade que representa o Movimento 
Mutualista português.

Luís Alberto Silva também endereçou um convite para que 
Teresa Fernandes seja um dos membros do júri do Prémio 
Inovar para Melhorar, uma distinção que pretende realçar 
projetos que constituam um exemplo de inovação e moder-
nidade no setor das Mutualidades.

A presidente do Conselho Diretivo do IGFSS aceitou o convite 
da UMP e participará no processo de atribuição do PIPM’2018, 
cujo período de candidaturas decorre até ao próximo dia 11 
de maio.

CA da UMP reuniu em Lisboa

Presidente do IGFSS recebeu UMP
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Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Adminis-
tração da União das Mutualidades Portuguesas, reuniu 
no dia 13 de abril com o Representante Permanente de 
Portugal junto da CPLP (Comunidade de Países de Lín-
gua Portuguesa), Mário Jesus dos Santos (ao centro na 
imagem), e com o embaixador Luís Cristina de Barros 
(à direita), presidente da MUDIP – Associação Mutualista 
Diplomática Portuguesa.

O encontro, que decorreu em Lisboa, serviu para analisar 
o projeto de internacionalização da União das Mutualida-
des Portuguesas, focado sobretudo nos países da CPLP, 
e permitiu a Luís Alberto Silva convidar Mário Jesus dos 
Santos e Luís Cristina de Barros a estarem presentes na 
comemoração do Dia Nacional do Mutualismo, que de-
correrá no próximo dia 6 de julho, em Lisboa.

A União das Mutualidades Portuguesas, representada 
por José Carvalho, membro do Conselho de Administra-
ção, esteve presente na cerimónia de apresentação do 
novo pacote legislativo da Nova Geração de Políticas de 
Habitação, que decorreu no dia 23 de abril (segunda-fei-
ra), no Ministério do Ambiente, em Lisboa.

A cerimónia contou com a presença, entre outros, do Pri-
meiro-Ministro, António Costa, do Ministro do Ambiente, 
João Pedro Matos Fernandes, e da Secretária de Estado 
da Habitação, Ana Pinho.
Clique aqui e leia a notícia do Jornal de Negócios.

Luís Alberto Silva reuniu com embaixadores 
em Lisboa

Uma nova geração de políticas de habitação

Publicidade

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/rendas/detalhe/principais-medidas-da-nova-geracao-de-politicas-de-habitacao
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CIDACL encheu-se de luz
no Dia Mundial do Teatro

O Dia Mundial do Teatro trouxe um 
universo mágico ao Centro Infantil 
Dr. António da Costa Leal, em Lis-
boa, que recebeu a peça de teatro 
infantil sensorial “Meu”, produzida 
pela companhia Estação das Letras.

As crianças foram brindadas com 
um mundo encantado repleto de 
luzes, cores e sons que interagiam 
com os pequenos espectadores! 
Veja as imagens de um dia bem 
especial.
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A União das Mutualidades Portuguesas participou na edição de 2018 do Games for Good, a única ‘game jam’ de 
responsabilidade social realizada em Portugal. O evento, promovido pela Universidade Europeia e que decorreu 
entre 13 a 15 de abril no Campus do IADE, em Lisboa, pretende contribuir para resolver problemas reais do mundo 
das ONG, organizações de solidariedade social e outras organizações de utilidade pública, com os participantes a 
desenvolverem jogos ou outras soluções de gamificação sobre temas de responsabilidade social.

Veja aqui os jogos que foram criados no Games for Good 2018.

UMP participou no Games for Good 2018

UMP PELO PAÍS

Luís Alberto Silva visitou ASM Benaventense

Luís Alberto Silva esteve no passado dia 
13 de abril na sede da Associação de So-
corros Mútuos Benaventense, para uma 
reunião com a nova direção da institui-
ção, presidida por Celeste Dinis.

O presidente do Conselho de Adminis-
tração da União das Mutualidades Por-
tuguesas prosseguiu a sua política de 
proximidade e contacto regular com as 
Associações Mutualistas, visitando uma 
instituição que no passado mês de fe-
vereiro atingiu a marca histórica de 131 
anos de atividade mutualista no municí-
pio de Benavente, distrito de Santarém.

A nova direção aposta na revitalização 
da ASMB, que atualmente presta servi-
ços de assistência médica na sua sede, si-
tuada na Travessa da Praça do Município.

https://itch.io/jam/gamesforgood2018#entries
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A Lutuosa de Portugal - Associação Mutualista inaugurou, no passado dia 21 de abril (sábado), o seu novo espaço-
-sede situado no rés-do-chão do n.º 164 da Avenida dos Aliados, no Porto. Luís Alberto Silva, presidente do CA da 
União das Mutualidades Portuguesas, foi um dos convidados de uma cerimónia que contou com a presença, entre 
outros, do vereador da Câmara Municipal do Porto, Manuel Pizarro, dos órgãos associativos da Lutuosa da Portugal, 
cuja direção é presidida por Miguel Ângelo de Castro, de diversos Associados da instituição e de representantes de 
outras Associações Mutualistas do distrito do Porto.

A inauguração da nova e funcional sede da Lutuosa de Portugal é mais um momento importante para uma Associa-
ção Mutualista com mais de 90 anos de história e que, com este espaço, passa a estar mais visível para as milhares 
de pessoas que passam na Avenida dos Aliados todos os dias, além de continuar a fornecer atendimento e serviços 
de qualidade aos seus Associados e demais beneficiários.

“Sou mutualista há mais de 50 anos mas continuo a constatar que, em pleno século XXI, há vida e há dinamismo 
no seio do Movimento Mutualista”, referiu Luís Alberto Silva durante a cerimónia de inauguração. “O futuro do 
Mutualismo tem de ser feito de inovação e de renovação. O modelo mutualista tem mais de 720 anos de história 
em Portugal mas só vai sobreviver no tempo e a reafirmar continuamente a sua importância se os seus princípios e 
valores foram assegurados por toda uma nova geração.

“E saúdo aqui o presidente da direção da Lutuosa de Portugal, Dr. Miguel Ângelo de Castro, que considero um exem-
plo a este nível no Movimento Mutualista português, e a quem eu lanço, desde já, o desafio de tentar envolver cada 
vez mais jovens na vida da Associação e nos seus Órgãos Associativos. 

“Tenho a certeza que a nova sede que inauguramos hoje vai contribuir para a visibilidade e para o desenvolvimento 
da Lutuosa de Portugal, uma instituição que tem mais de 90 anos de história mutualista, mas que está atenta às 
exigências do presente e com os olhos postos no futuro. É recompensador constatar o trabalho prosseguido pela 
Lutuosa, cuja direção estabeleceu o lema de ‘Humanizar a Associação’. Um trabalho que incluiu, já nesta década, a 
criação de uma Ótica Mutualista, aqui bem perto e que constituiu outra inovação no seio do Movimento Mutualista”, 
recordou o responsável da UMP, num evento que reuniu cerca de 80 convidados.

Lutuosa de Portugal inaugurou nova sede

Manuel Pizarro (vereador da CMP) entre Miguel Ângelo de Castro 
(presidente da Direção da Lutuosa de Portugal) e Álvaro Vieira (diretor de 
Serviços da Lutuosa de Portugal) 

Luís Alberto Silva (UMP) destacou o dinamismo da instituição portuense



Boletim Informativo n.º 105 | maio 2018

14

Publicidade

A Mutualidade de Santa Maria comemorou 
121.º aniversário

A Mutualidade de Santa Maria - Associação Mutualista 
(AMSM) celebrou 121 anos de história mutualista no pas-
sado dia 4 de abril, um momento que não passou des-
percebido às crianças e toda a equipa do Centro Infantil 
de Lourosa, um dos equipamentos geridas pela instituição 
sedeada em Esmoriz.

Com mais de 20 mil Associados, a AMSM estende a sua 
ação por todo o território das Terras de Santa Maria, ten-
do valências em áreas tão diversificadas como a Saúde, 
a Proteção Social, a Formação Profissional e as respostas 
sociais.

MUTUALIDADES

http://mutualin.pt/#/home
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Os 123 anos da ASM de São 
Bento das Peras

A Associação de Socorros Mùtuos de São Bento das Peras de Rio Tinto cumpriu no dia 14 de abril (sábado) o seu 123.º 
aniversário. Para assinalar o momento, a instituição gondomarense, que continua a conceder benefícios a dezenas 
de milhares de Associados nas áreas da Segurança Social e da Saúde, recebeu nas suas instalações a Chama Mutua-
lista, símbolo luminoso do Movimento Mutualista português. Atualmente, um dos principais projetos da ASM de São 
Bento das Peras é a construção de um novo Espaço Saúde, em instalações contíguas à sua sede.

A história do brasão

O brasão da ASM de São Bento das Peras (escudo, mitra, báculo e cruz latina)  presta homenagem ao patrono da 
Associação, evocando o passado histórico da freguesia de Rio Tinto, que foi sede de um importante mosteiro femi-
nino da Ordem Beneditina.
A ASM de São Bento das Peras indica que a cor azul do seu símbolo significa a imensidão e a harmonia do universo, 
representando uma Associação a todos acolhe sem qualquer discriminação.

Os membros dos Órgãos Associativos da ASM de São Bento das Peras
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Mutualista Covilhanense leva Unidade 
Móvel de Saúde a mais sete localidades

A Previdência Portuguesa registou lucros 
de 300 mil euros em 2017

A premiada Unidade Móvel de Saúde da Mutualista Covilhanense vai passar a servir mais sete localidades do conce-
lho da Covilhã, que passam a ser visitadas por um médico de clínica geral. Até aqui, a população de Trigais (Erada) 
era a única das nove aldeias servidas regularmente pela viatura que beneficiava de serviço médico. Leia aqui a 
notícia na Rádio Cova da Beira.

A Previdência Portuguesa - Associação Mutualista apresentou um lucro de 301.113,99 euros o seu exercício de 2017, 
o que representa um ponto de viragem para a instituição sedeada em Coimbra.

O Relatório e Contas de 2017 foi aprovado por maioria em Assembleia Geral Ordinária, realizada na Casa da Mutua-
lidade – Galeria de Arte e Centro de Mutualismo, em Coimbra. Leia aqui a notícia.

http://www.rcb-radiocovadabeira.pt/pag/44947
https://www.aprevidenciaportuguesa.pt/app-obteve-lucros-de-300-000-euros-em-2017/
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Sessões de Formação sobre novo 
Regulamento Geral de Proteção de Dados
Com a entrada em vigor do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados agendada para o próximo dia 25 de 
maio, a União das Mutualidades Portuguesas apresenta uma listagem de diferentes workshops e sessões de es-
clarecimento sobre a nova regulamentação emanada da Comissão Europeia.

Formação – Regulamento Geral de Proteção de Dados

o   3 de maio - 18h00 às 22h00 – Porto - Sede da Ordem dos Engenheiros da Região Norte
o   Custo: 25 euros
o   Inscrições:
https://sigoe.ordemdosengenheiros.pt/BU/pt-PT/0/SOE/Acti1/ACTI1PUB_Show/78c3b4dc-2aa9-4d2e-bcf7-
41114714a7a6?nav=4YC8hrKA

Curso intensivo sobre o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados

o   4 de maio, 9h30-18h00, ISCET, Porto
o   Custo: 120 euros
o  Inscrições e informações: https://www.iscet.pt/pt-pt/eventos/curso-intensivo-sobre-o-novo-regulamento-ger-
al-de-protecao-de-dados

Workshop Regulamento De Proteção De Dados – RGPD – Academia Génios Livres

o   5 de maio, 10h00-19h00, Aveiro
o   Custo: 65 euros
o Inscrições e informações: http://genioslivres.pt/event/workshop-regulamento-de-protecao-de-dados-rgpd/

Sessão de esclarecimentos sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados  - Associação das Indústrias de 
Madeira e Mobiliário de Portugal

o 11 de maio, 10h00,  Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário – Lordelo
o   15 de maio, 14h00, Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal – Leiria
o   Custo: gratuito
o   Inscrição obrigatória até 7 de maio para: aimmp@aimmp.pt
o Informações:  https://aimmp.pt/sessao-de-esclarecimentos-sobre-o-regulamento-geral-de-protecao-de-dados/
o  Programa:   https://www.dropbox.com/s/duxze2ydhf047ah/Programa_RGPD.pdf?dl=0

RGPD Nova Legislação - Sessão de esclarecimento

o 12 de maio, 14h00-18h00, Espaço Crescer, Arada, Aveiro
o   Custo:
Inscrições até ao dia 30 de abril têm o valor de 30 euros
Inscrições a partir do dia 1 de maio até dia 12 de maio sujeitas às vagas existentes e têm o valor de 35 euros
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o   Inscrições:  espacocrescer2012@gmail.com
o Informações:  https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-rgpd-nova-legislacao-sessao-de-esclarecimen-
to-44920434228

2.ª Edição – RGPD na perspetiva da gestão dos recursos humanos

o   21 de maio, 9h00-18h00, Forgesp, Albergaria-a-Velha
o   Custo: 125 euros
o  Inscrições: https://www.forgesp.pt/formacao/regulamento-geral-protecao-de-dados/?gclid=CjwKCAjw2dvW-
BRBvEiwADllhn-Y2XrjMtNcTYOi0C0M3Vy7Yfr-CfWiQdBPgUuXOLSioSOzvJd0h4xoCOzIQAvD_BwE
III Curso de Formação – «RGPD / Protecção de Dados – Plano de Acção 2017/2018 para Entidades Públicas e 
Privadas»

o   24 de maio – 9h00-18h00 – Lisboa
o   25 de maio – 9h00-18h00 – Porto
o   Custo: 600 euros + IVA
o Inscrições:  http://www.proteccaodedados.pt/2017/formacao/iii-curso-de-formacao-rgpd-proteccao-de-dados-
plano-de-accao-2017-2018-para-entidades-publicas-e-privadas/
o Informações: secretariado@proteccaodedados.pt

Novidades Legislativas
Resolução da Assembleia da República n.º 103/2018
Recomenda ao Governo a adoção de mecanismos de apoio à tomada de decisão das 
pessoas com deficiência, em cumprimento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência

Resolução da Assembleia da República n.º 91/2018 
Recomenda ao Governo que crie uma estrutura com vista à promoção e proteção dos 
direitos das pessoas idosas

Portaria n.º 111/2018 
Altera as Portarias n.os 1427/2007, de 2 de novembro, 284/2016, de 4 de novembro, e 
92-E/2017, relativas à atividade da dispensa de medicamentos ao domicílio e através da 
Internet e ao regime de comparticipação dos dispositivos médicos

Resolução da Assembleia da República n.º 114/2018
Prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Eventual para o Reforço da Trans-
parência no Exercício de Funções Públicas até ao final da 3.ª sessão legislativa

Aniversários
1 maio A Vencedora - Associação Mutualista 113.º aniversário

1 maio Associação de Socorros Mútuos de Serzedo 113.º aniversário

1 maio Glória Portuguesa - Associação de Socorros Mútuos 126.º aniversário

7 maio A Previdência Familiar do Porto - Associação de Socorros Mútuos 142.º aniversário

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115012855/details/maximized?serie=I&day=2018-04-11&date=2018-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114977199/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114618020/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/629431/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75662180/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106555617/details/normal?l=1
https://dre.pt/pesquisa/-/search/115132732/details/normal?l=1
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agenda

info

ENCONTRO “RESIDÊNCIA ALTERNADA E COPARENTALIDADE 
CONSCIENTE”
4 de maio

Local: Faculdade de Direito de Lisboa
Hora: 09h00
Promotor: Revista Alienação Parental

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO “A ATUAÇÃO DA ASAE EM 
IPSS, CANTINAS ESCOLARES E RESTAURAÇÃO EM GERAL”
9 de maio

Local: Oliveira do Bairro, Espaço Inovação
Hora: 14h00
Promotor: ACIB 

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO OPORTUNIDADES DE 
FINANCIAMENTO IFRRU 2020
13 de março

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

WORKSHOP “VOLUNTARIADO: VEM FAZER A DIFERENÇA! OS 
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CVP NUMA CULTURA DE NÃO 
VIOLÊNCIA E PAZ”
8 de maio

Local: Águeda, Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa
Hora: 14h00
Promotor: Delegação de Águeda Cruz Vermelha Portuguesa

»

»

»

COLÓQUIO “DEMÊNCIA - DESAFIOS E RESPOSTAS”
18 de maio

Local: Braga, Auditório do Hospital S. Marcos
Hora: 09h00
Promotor: Cruz Vermelha Portuguesa

»

»



Foi há um ano...
abril de 2017

UMP reúne com Banco
de Portugal 

A Mutualidade de 
Santa Maria
assinalou 120 anos

“O Setor Social pode ser 
mais eficiente
e mais eficaz”

Luís Alberto Silva reuniu com res-
ponsáveis do Banco de Portugal

A UMP, representada por Nelson Silva, participou 
na segunda sessão temática do Congresso Nacional 

da Economia Social

O 120.º aniversário da AMSM foi um momento marcante 
para a instituição sedeada em Esmoriz


