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Luís Alberto Silva
Presidente do CA da UMP

Aproximamo-nos, a largos passos, do Dia 
Nacional do Mutualismo e dos 721 anos de 
história de Mutualismo em Portugal, uma 
das mais importantes datas que a União das 
Mutualidades Portuguesas assinala. Um dia 
de reflexão sobre o caminho percorrido pelo 
mutualismo ao longo dos séculos e sobre 
os desafios, oportunidades e necessidades 
emergentes, que constituem uma excelente 
oportunidade de modernização, expansão e 
afirmação do modelo mutualista.

Este é o tempo para consagrarmos o passa-
do, refletirmos sobre o presente e discutir-
mos estratégias para o futuro. Um futuro que 
deve ser pensado e construído por todos, pelo 
que mais uma vez apelo ao envolvimento de 
todo o movimento mutualista nesta reflexão. 

Não podemos descurar que o mutualismo foi 
criado por e para as pessoas… Pessoas que 
se organizam e se entreajudam, promovendo 
e concretizando a solidariedade humana. 

No mês de junho antevê-se um aumento das 
temperaturas, com a chegada do verão, mas 
também de iniciativas e projetos e, natural-
mente, de muito trabalho para a UMP, que 
não deixará de elevar o ‘termómetro’ da exi-
gência e da amplitude dos projetos em que 
acredita e a que se dedica. Por isso, no de-
correr deste mês, continuaremos a debru-
çar-nos e a intervir sobre temas de grande 
importância para o movimento mutualista 
e, sobretudo, para as pessoas, como será o 
caso da participação da União na construção 
da Agenda da Saúde para a próxima década. 

Convido-vos a conhecerem os detalhes des-
ta e de outras iniciativas nesta edição. 

Saudações mutualistas,

Editorial
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Vencedor do PIPM será conhecido 
a 6 de julho

Findo o prazo de submissão das candidaturas, por parte das Mutualidades, ao Prémio Inovar para Melhorar 2018 
(PIPM), chega o momento dos digníssimos membros do júri analisarem os projetos submetidos e deliberarem sobre 
quem será o vencedor do prémio.

O vencedor deste prémio, que galardoa a Associação Mutualista que tenha implementado um projeto inovador conside-
rado uma “boa prática” no movimento mutualista e um exemplo de inovação e modernidade que possa ser seguido pe-
las demais Associações Mutualistas, será divulgado na data em que se assinala, em 2018, o Dia Nacional do Mutualismo 
e os 721 anos de história de Mutualismo em Portugal. 

Conheça os membros do júri e demais informações sobre esta iniciativa em www.pipm.mutualismo.pt.

http://www.pipm.mutualismo.pt
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União das Mutualidades Portuguesas 
integra Conselho Superior da Convenção 

Nacional da Saúde

Com o Alto Patrocínio da Presidência da República e envolvendo os principais parceiros públicos, privados e do setor so-
cial, associações de doentes, responsáveis políticos, centros de investigação e universidades, a Convenção Nacional da 
Saúde assume-se como uma plataforma permanente de diálogo em que todos os parceiros da saúde e todos os cidadãos 
terão a oportunidade de participar e de dar o seu contributo para definir um 
novo rumo para a  Saúde em Portugal. A UMP integra, como membro efe-
tivo, na pessoa do Presidente do Conselho de Administração, o Conselho 
Superior desta Convenção.

A propósito da participação da UMP neste novo órgão, Luís Alberto Silva 
recordou que “as Mutualidades prestam diariamente cuidados de saúde 
de proximidade a milhares de portugueses, com qualidade acima da mé-
dia e com uma assinalável abrangência territorial” e manifestou a dispo-
nibilidade do Movimento Mutualista para “contribuir para a melhoria do 
setor da Saúde em Portugal”.

Da Convenção Nacional da Saúde, que irá decorrer nos dias 7 e 8 de 
junho de 2018, na Culturgest, em Lisboa, resultará a Agenda da Saúde 
para a década, um documento que reunirá as principais conclusões e 
propostas, apontando caminhos para o futuro sustentável da Saúde em 
Portugal, e que permitirá “cumprir o repto do Presidente da República lan-
çado há mais de um ano”, o de se construir um Pacto para a Saúde.

Para a iniciativa está prevista a presença do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e do Ministro da Saúde.

Consulte o programa do evento, que contará com a participação da UMP na Conferência 1, intitulada “Público. Privado.
Social: A Complementaridade do Sistema de Saúde como um ganho para o utente”.

Fique a par das novidades desta Convenção Nacional da Saúde através da sua rede social facebook ou no site.

« as Mutualidades prestam 
diariamente cuidados de saúde 
de proximidade a milhares de 
portugueses, com qualidade acima 
da média e com uma assinalável 
abrangência territorial »

Luís Alberto Silva

http://www.cnsaude.pt/?page=29
https://www.facebook.com/cnsaude/?hc_ref=ARQTqKBkF6EbC7EbQfchWgayF2kD3EHglrMQVCa3yyPmhg3yfdUaNXe7bueTGyCeeWY&fref=nf
http://www.cnsaude.pt/
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Assembleia constitutiva da CPES
Confederação Portuguesa de Economia Social

Foi no passado dia 2 de maio de 2018, na sede da CASES, que decorreu a assembleia constitutiva da Confederação Por-
tuguesa de Economia Social (CPES), tendo nela sido aprovados os estatutos e ficado decidido realizar-se uma cerimónia 
durante a qual decorrerá a escritura notarial e, simultaneamente, o lançamento público da Confederação. A referida ceri-
mónia está já agendada para o dia 21 de junho, pelas 18:00, na Sociedade Portuguesa de Autores, em Lisboa.

Nesta ocasião, estarão presentes os representantes das nove entidades (entre as quais a União das Mutualidades Portu-
guesas) que integram a Confederação Portuguesa de Economia Social e será ainda feita uma apresentação à comunica-
ção social.

8 de maio: Dia Mundial da Segurança Social
Há mais de três décadas que se celebra o Dia 
Nacional da Segurança Social. Assente num siste-
ma público, contributivo, universal e solidário, a 
Segurança Social - designação usada para o con-
junto de regimes de proteção social dos cidadãos 
- constitui um pilar fundamental do Estado de 
Direito Democrático, sendo um mecanismo im-
portantíssimo para reduzir a pobreza e as desi-
gualdades sociais, promovendo um crescimento 
económico equitativo e contribuindo para uma 
melhoria das condições de vida dos cidadãos e 
para uma maior coesão social. 

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) 
marcou presença na sessão solene evocativa do 

Dia da Segurança Social 2018, que decorreu no passado dia 8 de maio, pelas 15h, no Auditório da Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, uma data que, anualmente, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social tem a honra de celebrar e que constitui uma boa ocasião para se refletir sobre o pilar da proteção social 
em Portugal. 

A UMP reconhece e reforça a importância de um sistema de proteção social universal e justo, sustentável e solidário, que 
assegure os direitos básicos e a igualdade de oportunidades, em cooperação com as instituições do setor social, como é 
o caso das Associações Mutualistas.

A União das Mutualidades Portuguesas continuará, como sempre, a cooperar com o Estado na definição e execução das 
políticas públicas de proteção social. 

Fique a conhecer um pouco melhor os grandes números da Segurança Social em Portugal, clicando aqui.

ATIVIDADES

https://bit.ly/2kBsIb3
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CA da UMP reuniu com Secretária 
de Estado da Habitação

Luís Alberto Silva e José Carvalho, membros do Con-
selho de Administração da União das Mutualidades 
Portuguesas (UMP), reuniram, no dia 16 de maio 
de 2018, com a Secretária de Estado da Habitação, 
Ana Pinho.

O encontro, que decorreu em Lisboa, permitiu aos 
representantes da UMP apresentarem cumprimen-
tos oficiais à Secretária de Estado, tendo servido 
igualmente para se analisarem temas importantes 
para as Mutualidades no âmbito do património e da 
reabilitação urbana.

  Embaixador da República de Cabo Verde 
reúne com UMP

Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Admi-
nistração da União das Mutualidades Portuguesas 
(UMP), esteve na passada quarta-feira (16 de maio 
de 2018) na embaixada da República de Cabo Ver-
de em Portugal, para um encontro com o embaixa-
dor Eurico Monteiro.

O encontro permitiu ao responsável máximo da 
UMP apresentar cumprimentos oficiais e abordar o 
projeto de internacionalização da União das Mutua-
lidades Portuguesas, focado particularmente nos 
países da CPLP.

Ciente da importância da privacidade e proteção de dados de todos aqueles com quem contacta, a UMP reforçou a sua 
Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Conheça as novidades aqui. 

https://bit.ly/2J16spd
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No dia 7 de maio, pelas 14:30, no salão nobre do Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, ocorreu a reunião da Comissão Alargada 
do Conselho Nacional da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 
Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), da qual a União das Mutualidades 
Portuguesas faz parte.

Foram vários os assuntos tratados, desde as atividades promovidas no mês 
de prevenção dos maus tratos à infância à realização do Encontro Nacional 
das CPCJ 2018, “Ser criança no século XXI”, que veio a decorrer nos dias 21, 
22 e 23 de maio, na Figueira da Foz.
Durante a reunião, foram aprovadas as seguintes recomendações:

Recomendação 1: Perfil do Membro;
Recomendação 2: Prolongamento de mandato do Membro da CPCJ.

Acompanhe as atividades desta Comissão Nacional (CNPDPCJ) e das CPCJ na rede social facebook ou através do site.

Sobre a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens
A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), criada pelo Decreto-Lei n.º 
159/2015, de 10 de agosto, é uma estrutura que funciona no âmbito do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social tendo “por missão contribuir para a planificação da intervenção do Estado e para a coordenação, acompanhamento 
e avaliação da ação dos organismos públicos e da comunidade na promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens”. 
A UMP, enquanto representante das Associações Mutualistas, integra o Conselho Nacional, na sua modalidade alargada.

As comissões de proteção de crianças e jovens (CPCJ), de acordo com a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo 
(LPCJP), aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 142/2015, de 8 
de setembro, “são instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança 
e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 
desenvolvimento integral”, funcionando em modalidade alargada ou restrita.

A composição da modalidade alargada prevê um representante das IPSS ou de outras organizações não-governamentais 
que desenvolvam, na área de competência territorial da comissão de proteção, respostas sociais de carater residencial 
e não residencial, dirigidas a crianças, jovens e famílias. No que concerne à modalidade restrita, a lei prevê, no artigo 
20.º que “a comissão restrita é composta sempre por número ímpar, nunca inferior a cinco dos membros que integram a 
comissão alargada. São, por inerência, membros da comissão restrita o presidente da comissão de proteção e os represen-
tantes do município (…), da segurança social, da educação e da saúde quando não exerçam a presidência. Os restantes 
membros são designados pela comissão alargada, devendo, a designação de, pelo menos, um deles ser feita entre os 
representantes de instituições particulares de solidariedade social ou de organizações não governamentais”, não sendo, 
portanto, obrigatório que seja sempre um representante de uma IPSS. No entanto, nos casos em que, “excecionalmente, 
por manifesta falta de meios humanos e em função da qualificação da resposta protetiva, a Comissão Nacional pode pro-
tocolar com as entidades representadas na comissão alargada a afetação de técnicos para apoio à atividade da comissão 
restrita”. 

 Comissão Alargada do Conselho Nacional da CNPDPCJ 
reuniu a 7 de maio

Conselho de Administração 
da UMP reuniu em Lisboa

O Conselho de Administração da União das Mutualidades 
Portuguesas (UMP) reuniu, no passado dia 23 de maio 
de 2018, nas instalações do Centro Infantil Dr. António da 
Costa Leal (CIDACL), em Lisboa, para analisar as principais 
temáticas da UMP e do Movimento Mutualista português. 

http://www.mutualismo.pt/anexos/comunicacao/programa_CNPDPCJ.pdf
http://www.mutualismo.pt/anexos/comunicacao/programa_CNPDPCJ.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2018/05/Recomenda%C3%A7%C3%A3o-1-2018-maio-perfil-do-membro-da-CPCJ.pdf
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2018/05/Recomenda%C3%A7%C3%A3o-2-2018-prolongamento-mandato-membro-CPCJ.pdf
https://www.facebook.com/CNPDPCJ/
https://www.cnpdpcj.gov.pt/
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A Chama Mutualista prosseguiu o seu trajeto pelo país, tendo 
visitado e iluminado 7 Associações Mutualistas durante o mês 
de maio. 
O símbolo luminoso - que representa a coesão e o dinamismo 
do movimento mutualista - foi acolhido pelas Associações de 
Socorros Mútuos de Serzedo, Associação de Socorros Mútuos 
Nossa Sra. Esperança Sandim, Mealheiro Postal – Associação 
Mutualista, Associação Mutualista da Auto-Sueco Lda., A Mu-
tualidade de Santa Maria - Associação Mutualista, Legado do 
Operário de Évora - Associação Mutualista e Associação de So-
corros Mútuos Setubalense, tendo despertado o interesse de 
diversos Associados, de norte a sul do país.

Acompanhe o percurso da Chama cliquando aqui. 

Chama Mutualista iluminou 
7 Mutualidades em maio

A Mutualidade de Santa Maria - A.M.

Mealheiro Postal - A.M.

A.S.M. N.ª Sra. Esperança Sandim

A.M. da Auto Sueco A.S.M. Setubalense

Legado do Operário de Évora - A.M. A.S.M. de Serzedo

http://www.chamamutualista.mutualismo.pt
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Foi a 6 de maio de 2018 que a Associação de Socorros Mútuos Nossa Senhora da Esperança de Sandim e Freguesias Cir-
cunvizinhas comemorou o seu 115.º aniversário, tendo a UMP, na pessoa do Presidente do Conselho de Administração, 
marcado presença no evento, que contou igualmente com a participação do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, dos Órgãos Associativos da instituição, dos seus Associados e demais beneficiários e parceiros. 

“O Mutualismo representa a mais pura e genuína resposta de entreajuda e convergência social, e a Associação de So-
corros Mútuos Nossa Senhora da Esperança de Sandim e Freguesias Circunvizinhas é um exemplo disso mesmo. As suas 
valências na área da saúde, como as clínicas e a farmácia social da instituição, as suas modalidades de previdência social, 
as suas respostas sociais, direcionadas para a terceira idade, posicionam-na como uma instituição de referência não só 
para os seus 10 mil Associados e demais beneficiários como para a população em geral”, sublinhou Luís Alberto Silva, 
presidente do Conselho de Administração da UMP.

Apesar dos seus 115 anos de história, a Associação de Socorros Mútuos Nossa Senhora da Esperança de Sandim e Fregue-
sias Circunvizinhas tem mostrado ser capaz de se renovar e de se modernizar, dando resposta às mudanças e às exigên-
cias da sociedade moderna. Em vista está a construção de um Lar de 3.ª Idade, um projeto que será mais um espaço de 
excelência em todo o concelho de Vila Nova de Gaia e que dará resposta às solicitações e necessidades de muitos utentes 
desta Associação Mutualista.

Visite a página de Facebook desta Associação Mutualista e saiba mais sobre este e outros eventos.

  115.º Aniversário da Associação de Socorros 
Mútuos Nossa Senhora da Esperança de Sandim e 

Freguesias Circunvizinhas

Aniversários
 7 junho Associação de Socorros Mútuos “Mutualista Covilhanense” 88.º aniversário

17 junho Associação Alcacerense de Socorros Mútuos  135.º aniversário

22 junho Associação de Socorros Mútuos Montepio Grandolense 142.º aniversário

29 junho Associação de Socorros Mútuos em Modivas 116.º aniversário

https://www.facebook.com/pg/ansesandim/about/


11

Boletim Informativo n.º 106 | junho 2018

A Mutualista Covilhanense continua a arrecadar prémios nacionais. Numa cerimónia que decorreu no passado dia 15 de 
maio em Lisboa, no Museu do Oriente, a Instituição recebeu mais um: o Prémio Fidelidade Comunidade, atribuído pelo 
Grupo Fidelidade na categoria Prevenção na Saúde. O projeto distinguido, escolhido entre quase 600 candidaturas sub-
metidas por organizações sociais de norte a sul do país, prevê reforçar a atuação da Mutualista nas freguesias rurais do 
concelho da Covilhã servidas pela Unidade Móvel de Saúde através da criação de uma “Oficina de Atividades” itinerante 
que tem como objetivos promover o envelhecimento ativo e combater a infoexclusão. 

A “Oficina de Atividades” vai proporcionar aos seniores a realização de ateliês temáticos, entre os quais um de Informá-
tica e Multimédia, numa ótica de inclusão digital. As sessões do Ateliê Multimédia incluirão a produção de conteúdos e o 
recurso à metodologia participativa Photovoice como forma de intervenção pelo bem-estar dos seniores, técnica através 
da qual os participantes capturam as suas realidades quotidianas sob a forma de imagens, dando assim voz à sua expe-
riência individual ou coletiva, projetando-a e partilhando-a. Estão também previstas sessões de exercício físico adaptado 
às capacidades físicas e funcionais dos seniores.

O projeto, denominado “Envelhecer com Fidelidade”, recebe através desta distinção um prémio pecuniário de 25 mil 
euros. O júri daquela que foi a primeira edição do Fidelidade Comunidade foi constituído por Maria de Belém, jurista e ex-
-ministra da Saúde, Filipe Almeida, Presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, Isabel Capeloa Gil, Reitora 
da Universidade Católica Portuguesa, Madalena Santos Ferreira, jurista com vasta experiência na área mutualista, e Jorge 
Magalhães Correia, Presidente do Grupo Fidelidade. 
O Prémio apoia também a já anunciada expansão do serviço médico da Unidade Móvel de Saúde e de Apoio Psicológico 
e Social à Aldeia de São Francisco de Assis, Barroca Grande, Casal de Santa Teresinha, Vale da Cerdeira, Cambões, Minas 
da Panasqueira e São Jorge da Beira. 

Dos quase 600 projetos submetidos ao Prémio Fidelidade Comunidade, só 21 foram premiados, em duas categorias 
distintas: Inclusão Social, focada na empregabilidade de públicos vulneráveis e na deficiência; e Prevenção na Saúde, 
destinada a iniciativas que promovam estilos de vida saudáveis e o envelhecimento ativo. 
O Presidente da Mutualista Covilhanense, Nelson Silva, afirma que «este prémio assume especial importância porque 
ajudará a Associação a levar ainda mais serviços às populações das freguesias rurais do concelho da Covilhã servidas pela 
Unidade Móvel, numa abordagem cada vez mais holística da pessoa idosa, em complementaridade com os que já vem 
prestando desde 2016 nas áreas da saúde, psicologia e social». «O serviço da Unidade Móvel de Saúde continua, assim, a 
crescer e a expandir a sua atuação em prol do bem-estar e da melhoria da qualidade de vida das populações», acrescenta 
Nelson Silva.

Atualmente, o serviço da Unidade Móvel chega com regularidade a 9 localidades do concelho da Covilhã e é composto por 
uma equipa multidisciplinar das áreas da medicina, enfermagem, farmácia, psicologia e social. 

Acompanhe as iniciativas da Mutualista Covilhanense no facebook.

Projeto da 
Mutualista 

Covilhanense
vence Prémio 

Fidelidade 
Comunidade

Associação vai criar uma “Oficina 
de Atividades” itinerante pelas al-

deias servidas pela Unidade Móvel 
de Saúde da Associação. Júri do 

Prémio foi constituído por persona-
lidades como Maria de Belém ou  

Filipe Almeida

https://www.facebook.com/mutualistacovilhanense2/
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  Governo apresenta Plano Nacional para o 
Alojamento no Ensino Superior (PNAES)

No passado dia 17 de maio de 2018, pelas 10h00, no Instituto Pedro 
Nunes, em Coimbra, foi apresentado o Plano Nacional para o Aloja-
mento no Ensino Superior (PNAES). 
A apresentação ficou a cargo das Secretarias de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior; Habitação, e Juventude e Desporto.

Entre outros aspetos de interesse, no evento abordou-se a temática 
do Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado no contexto do 
ensino superior.

Consulte aqui a Brochura do Plano Nacional de Alojamento para o 
Ensino Superior (PNAES).

Lançamento da 1.ª Revista Digital Economia Social 
Leituras & Debates

7.ª Edição do Prémio Cooperação e Solidariedade 
António Sérgio 2018

A primeira revista digital “Economia Social – Leituras & Debates”, lançada no passado 
dia 1 de maio, resulta de uma iniciativa da Cooperativa António Sérgio para a Economia 
Social (CASES), que pretende reforçar o prosseguimento de dois dos seus objetivos esta-
tutários: “Promover o desenvolvimento de ações de divulgação do setor da Economia 
Social, reforçando a sua visibilidade” e “Promover e apoiar a realização de estudos e 
investigação sobre o setor da Economia Social”.

A revista digital ES pretende ser um contributo para alargar e aprofundar o  
debate acerca dos grandes temas da Economia Social através da participação dos seus  
protagonistas.

Revista Digital ES N.º1

A CASES lança mais uma edição do Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio, 
uma forma pública e solene de homenagear as pessoas singulares e coletivas que mais 
se tenham distinguido em domínios relevantes para a economia social.

Esta 7.ª edição traz consigo uma novidade, a adição da categoria Trabalhos Jornalísti-
-cos, destinada a galardoar um/a jornalista, de nacionalidade portuguesa, autor/a de 
trabalho publicado sobre um tema diretamente associado à economia social.

As candidaturas estão abertas até ao dia 30 de junho.
Para mais informações, consulte o Regulamento + formulários de candidatura.

http://mutualin.pt/#/home
http://www.mutualismo.pt/anexos/comunicacao/BROCHURA%20ALOJAMENTO_ES_AF_3.pdf
http://www.revista-es.info/atual.html
http://www.revista-es.info/pas-2018.html
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FISCALIDADE:  IVA Ficha doutrinária n.º 13297, de 03.05.2018 
(disponibilizada em 22.05.2018): Direito à dedução – associação de direito privado, sem finalidade lucra-
tiva – sujeito passivo misto – enquadramento das operações realizadas.

FISCALIDADE : IVA Ficha doutrinária n.º 13559, (disponibilizada em 22.05.2018):
Isenções – yoga, música, dança, inglês, informática e ténis fornecidas pela IPSS aos seus utentes, no âm-
bito da atividade habitual de exploração de infantários, centros de atividades de tempos livres e creches

REJEIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE REMUNERAÇÕES [DR]: serviço que permi-
te às Entidades Empregadoras, independentemente do número de trabalhadores, cum-
prir a obrigação da entrega à Segurança Social das Declarações de Remunerações dos tra-
balhadores ao seu serviço, através da Segurança Social Direta, disponível na internet.  
Guia prático disponível aqui.

Candidaturas para Modelos de apoio à vida independente (MAVI), pelo ALG -  
Programa Operacional Regional do Algarve
Candidaturas: início: 23-05-2018 | encerramento: 09-07-2018 AVISO ALG-38-2018-08

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego (POISE):Títulos de Impacto Social 
Data de início: 09-05-2018 | Data de encerramento: 31-12-202 AVISO POISE-39-2018-08

Fundação Montepio FACES - Financiamento e Apoio para o Combate à Exclusão  
Social
Está aberto o período de candidaturas para a 2.ª Edição até 15 de junho. Saiba mais aqui.

Novo Simulador de Pensões: A Segurança Social disponibiliza um novo Simulador de  
Pensões que dá informação sobre o valor estimado da pensão quando chegar a idade de reforma. Pode 
também ajudar a decidir sobre o momento da reforma, tendo em conta as bonificações e penalizações 
aplicáveis. 

Comunicado do Conselho de Ministros de 24 de maio de 2018 

- Aprovado o decreto-lei que altera os regimes jurídicos de proteção social dos trabalhadores independentes 

na eventualidade de doença, desemprego e parentalidade.

- Aprovada a alteração à regulamentação do Código dos Regimes Contributivos do Siste-ma Previdencial de 

Segurança Social.

- Aprovada a atualização extraordinária das pensões prevista no artigo 110.º do Orçamento do Estado para 

2018.

- Aprovado o decreto-lei que estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios orientado-

res da avaliação da aprendizagem.

- Aprovado o decreto-lei que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva.

»

»

»

»

»

»

»

»

Morreu o pai do Serviço Nacional de Saúde, António Arnaut
Portugal esteve de luto com o falecimento, no passado dia 21 de maio, 
de António Arnaut, o “pai” do Serviço Nacional de Saúde, uma valiosa 
herança que deixou a Portugal. A sua luta pela liberdade, pela igual-
dade e pela justiça social, assim como o seu inestimável contributo 
para o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde nunca serão  
esquecidos.  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13297.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13559.pdf
http://www.segsocial.pt/documents/10152/14502512/2016A_Entrega_Rejeicao_DMR/eca9f5cc-3d1c-4599-a000-ab098cae3b5e
https://algarve2020.pt/info/sites/algarve2020.eu/files/avisos/alg-38-2018-08.pdf
http://www.mutualismo.pt/anexos/comunicacao/AVISO_POISE_39_2018_08.pdf
https://www.montepio.org/institucional/fundacao-montepio/faces-financiamento-apoio-combate-exclusao-social/
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/novo-simulador-de-pensoes
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=211
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Novidades Legislativas
Decreto-Lei n.º 29/2018
Estabelece o Porta de Entrada - Programa de Apoio ao Alojamento Urgente

Decreto-Lei n.º 28/2018
Cria o Fundo para a Inovação Social

Despacho n.º 4429/2018
Estabelece o modelo de governação aplicável ao Plano Nacional de Saúde (PNS) e aos 
Programas de Saúde Prioritários integrados neste Plano

Despacho n.º 2610, de 14 de março de 2018
Procede à nomeação das individualidades de reconhecido mérito, que integram a Co-
missão de Políticas da Segurança Social, a Comissão Executiva de Políticas de Segu-
rança Social, a Comissão de Políticas Sociais e da Família, a Comissão de Políticas de 
Inclusão das Pessoas com Deficiência e a Comissão de Políticas do Voluntariado

Resolução da Assembleia da República n.º 88, de 4 de abril de 2018 
Recomenda ao Governo medidas para a promoção do envelhecimento com direitos

Resolução da Assembleia da República n.º 93, de 6 de abril de 2018
Recomenda ao Governo o reforço da fiscalização aos lares de idosos para garantir a 
dignidade dos utentes

Lei n.º 14, de 19 de março de 2018
Altera o regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ou estabelecimento e re-
força os direitos dos trabalhadores (procede à décima terceira alteração ao Código do 
Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro)

Resolução da Assembleia da República n.º 72, de 20 de março de 2018
Recomenda ao Governo a promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens

Portaria n.º 96/2018 de 6 de abril
Primeira alteração à portaria, que aprova o Regulamento do Transporte de Doentes  
(Portaria n.º 260/2014, de 15 de dezembro) 

Portaria n.º 97/2018 de 9 de abril
Primeira alteração à portaria que define os serviços farmacêuticos que podem ser pres-
tados pelas farmácias (Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro)

Decreto-Lei n.º 17/2018 de 8 de março
Estabelece o regime de acesso e de exercício da atividade das agências de viagens e 
turismo  (transpõe a Diretiva (UE) 2015/2302)

Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018
Aprova a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115221283/details/maximized?utm_term=Newsletter+n.o+49+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++4+maio+2018&utm_campaign=Contactos+Gerais+1&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115211103/details/maximized?serie=I&day=2018-05-03&date=2018-05-01&utm_term=Newsletter+n.o+49+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++4+maio+2018&utm_campaign=Contactos+Gerais+1&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115226316/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-05-07&date=2018-05-01&dreId=115226276&utm_term=Newsletter+n.o+50+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++18+maio+2018&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
http://mkt3.mutualismo.pt/go/71793931e1a7-5a116d85d22928a8131466d5bc6cee1e19iZe1e11e31cCg
http://mkt3.mutualismo.pt/go/71793931e1a7-5a116d85d22928a8131466d5bc6cee1e19iZe1e11e31cCh
http://mkt3.mutualismo.pt/go/71793931e1a7-5a116d85d22928a8131466d5bc6cee1e19iZe1e11e31cCi
http://mkt3.mutualismo.pt/go/71793931e1a7-5a116d85d22928a8131466d5bc6cee1e19iZe1e11e31cCj
http://mkt3.mutualismo.pt/go/71793931e1a7-5a116d85d22928a8131466d5bc6cee1e19iZe1e11e31cCk
http://mkt3.mutualismo.pt/go/71793931e1a7-5a116d85d22928a8131466d5bc6cee1e19iZe1e11e31cCl
http://mkt3.mutualismo.pt/go/71793931e1a7-5a116d85d22928a8131466d5bc6cee1e19iZe1e11e31cCm
http://mkt3.mutualismo.pt/go/71793931e1a7-5a116d85d22928a8131466d5bc6cee1e19iZe1e11e31cCn
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115360036/details/maximized
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO “A JOANINHA AO CONTRÁRIO E 
OUTRAS HISTÓRIAS”
1 de junho

Local: Museu Nacional do Teatro e da Dança, em Lisboa
Hora: 11h30
Promotor: CNPDCJ

CONFERÊNCIA CIRCUITOS CURTOS NA PENÍNSULA DE SETÚBAL
11 de junho

Local: Quinta da Fidalga (Avenida da República 2571, Arrentela, 2840-741 Seixal)
Hora: 09h00
Promotor: Grupo de Trabalho do Desenvolvimento Económico e 
Empregabilidade da Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal 

ESCRITURA NOTARIAL E LANÇAMENTO PÚBLICO DA 
CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ECONOMIA SOCIAL (CPES)
21 de junho

Local: Sociedade Portuguesa de Autores
Hora: 18h00
Promotor: CPES

ENCONTRO OS CAMINHOS DO VOLUNTARIADO: 
ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO
6 de junho

Local: Auditório da CASES
Hora: 10h30
Promotor: CASES

»

»

»

»

CONVENÇÃO NACIONAL DA SAÚDE - A AGENDA DA SAÚDE PARA A 
PRÓXIMA DÉCADA
7 e 8 de junho

Local: Culturgest, Fundação Caixa Geral de Depósitos, Lisboa
Hora: 09h00
Promotor: Convenção Nacional da Saúde

»



Foi há um ano...
maio de 2017

Assinado Compromisso de Cooperação para o biénio 2017-18 

Celebrado protocolo de  
cooperação entre a UMP e o  
governo são-tomense

Reconhecimento da AMUT como Associação Mutualista e adesão da 
AMUT à UMP

Realizou-se a primeira edição 
das JMR 2017, em Coimbra

UMP marcou presença na  
conferência europeia sobre o modelo de empresa social


