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O Mutualismo está em festa! 

Com o lema Mutualismo: modernizar, expan-
dir e afirmar, celebraremos, dentro de poucos 
dias, o evento mais mediático promovido pela 
União das Mutualidades Portuguesas: o Dia Na-
cional do Mutualismo. Este dia será também 
marcado pela comemoração dos 721 anos de 
história de Mutualismo em Portugal, Mutualis-
mo que, com mais de sete séculos, está vivo e 
em crescimento!

Mutualistas de todo o país, governantes e im-
portantes individualidades juntar-se-ão nesta 
importante celebração que será simultaneam-
nete uma manifestação de vitalidade da socie-
dade civil e um espaço de produção de ideias. 

Nesta cerimónia comemorativa, que já é uma 
tradição no Movimento Mutualista, honraremos 
o passado do Mutualismo, mas também refle-
tiremos sobre o presente e sobre o futuro que 
queremos para o nosso movimento: um movi-
mento que seja capaz de responder às solicita-

ções dos novos tempos. Neste frenesim da 
globalização, caracterizado por uma socie-
dade de informação sem fronteiras ou bar-
reiras, cada vez mais necessária a existência 
de uma economia diferente, uma economia 
que, baseada na trilogia da liberdade, (cor)
responsabilidade e solidariedade, dê respos-
ta aos problemas que as comunidades en-
frentam. Até porque, ao contrario do que até 
há pouco tempo se acreditava: a sociedade  
de consumo mundializada não une, separa.

Faço votos de que o Movimento Mutualista, 
as Mutualidades e a própria UMP continuem 
o caminho de afirmação, modernização e 
expansão do  Mutualismo, que passa pela 
aposta no rejuvenescimento, na comunica-
ção (interna e externa) e na capacitação e 
por substituir a atitude complacente e con-
formista por uma intervenção corajosa, qua-
lificada e competente, a qual satisfaça as 
mais prementes necessidades dos cidadãos 
e do próprio movimento.

Saudações mutualistas,
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UMP promove Dia Nacional do Mutualismo 

Este ano, a cidade de Lisboa foi o espaço escolhido pelo Conselho de Administração da União das Mutualidades Portu-
guesas (UMP) para a celebração do Dia Nacional do Mutualismo, um dos principais eventos promovidos anualmente 
pela UMP.

Será no dia 6 de julho, na Fundação Portuguesa da Comunicações, em Lisboa, que Mutualistas, individualidades de 
diversos países bem como importantes personalidades ligadas ao Governo e à Economia Social intervirão e marcarão 
presença na referida cerimónia que servirá também para comemorar os 721 anos de história de Mutualismo em 
Portugal.

Neste evento festivo, serão atribuídos a António Guterres e Catarina Furtado o prémio Mutualismo e Solidariedade 
Internacional e o prémio Cidadania e Solidariedade, respetivamente. 

Do mesmo modo, atribuir-se-ão os prémios Inovar para Melhorar 2018 e Mutualismo e Solidariedade 2017, o pri-
meiro, visando galardoar a Associação Mutualista que tenha implementado um projeto inovador considerado uma “boa 
prática” no movimento mutualista e um exemplo de inovação e modernidade que possa ser seguido pelas demais As-
sociações Mutualistas, e o segundo, com o propósito de distinguir pessoa individual ou coletiva que, em razão do mérito 
do trabalho desenvolvido, haja assumidamente contribuído para o desenvolvimento do mutualismo.

Consulte o programa e faça já a sua inscrição.

http://dnm.mutualismo.pt/app/imgs/programa/2018/programaprovisiorio_dnm2018.pdf
http://dnm.mutualismo.pt/#/incricao
http://dnm.mutualismo.pt/#/incricao


5

Boletim Informativo n.º 107 | julho 2018



Boletim Informativo n.º 107 | julho 2018

6



7

ATIVIDADES

Boletim Informativo n.º 107 | julho 2018

Conselho de Ministros aprovou  
decreto-lei relativo ao Código das 

Associações Mutualistas

O Decreto-lei relativo ao Código das Associações Mutualistas foi aprovado no dia 7 de junho de 2018, em Conselho de 
Ministros.

Num comunicado publicado na página oficial do Conselho de Ministros, a aprovação do novo Código das Associações 
Mutualistas é justificada pela “nova realidade social e organizacional” assim como pelas “crescentes exigências técnicas 
e financeiras”. Segundo a mesma fonte, o novo diploma visa “dotar o movimento mutualista português de um suporte 
jurídico que permita a sua modernização e desenvolvimento”. 

Entre as novidades do recém-aprovado Código das Associações Mutualistas encontra-se a sujeição ao regime de supervi-
são das Associações Mutualistas cujo volume bruto anual de quotas das modalidades de benefícios de segurança social 
geridas em regime de capitalização exceda 5 milhões de euros e o valor total bruto dos fundos associados ao respetivo 
financiamento exceda 25 milhões de euros. Competirá à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões a 
supervisão financeira destas entidades, sendo estabelecido um período transitório de 12 anos.

A União das Mutualidades Portuguesas, enquanto entidade representativa do Movimento Mutualista português foi ouvi-
da no processo de consulta pública do documento, tendo, no devido tempo, apresentado diversas propostas de alteração 
ao mesmo.

O Decreto-lei será entretanto publicado em Diário da República, ficando à disposição de todos os interessados.

Comunicado do Conselho de Ministros AQUI

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=214
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No passado dia 21 de junho, pelas 
18:00, na Sociedade Portuguesa de 
Autores, em Lisboa, Luís Alberto Sil-
va, na qualidade de Presidente do 
Conselho de Administração da União 
das Mutualidades Portuguesas que é 
membro efetivo da nova Confedera-
ção Portuguesa da Economia Social 
(CPES), participou na escritura desta 
nova organização, um importante e 
histórico ato para a Economia Social, 
em geral, e para o Movimento Mu-
tualista português, em particular.

Para Luís Alberto Silva, a criação da 
Confederação Portuguesa da Econo-
mia Social “leva-nos a olhar para o 
futuro com mais confiança, porque 
depositamos uma esperança signifi-
cativa no papel que a Confederação 
terá ao nível da representação e da 
defesa dos interesses da Economia 
Social - seja na relação com o Estado, 

com a União Europeia ou com os diversos parceiros nacionais e internacionais; ao nível do respeito pela especificidade 
de cada família da Economia Social; e enquanto motor de alavancagem e promoção do setor, falando a uma só voz”.

Clique aqui para ver mais fotos.

Confederação Portuguesa da Economia 
Social ganha plena vida

Luis Alberto Silva, Presidente do CA da UMP

José Carvalho, Vice-presidente do CA da UMP

https://www.cases.pt/entidades-de-economia-social-unidas-numa-so-voz-com-criacao-de-confederacao/
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Conselho de Administração da União das Mutualidades 
Portuguesas reuniu em Vila Franca de Xira

A recém-criada CPES na imprensa...

O Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas  reuniu na 
terça-feira (26 de junho de 2018), nas instalações da Associação de Socorros Mú-
tuos Fraternal dos Artistas Vilafranquenses, em Vila Franca de Xira, para analisar 
as principais temáticas da UMP e do Movimento Mutualista português.
 
Entre os temas analisados, contam-se as comemorações do Dia Nacional do Mu-
tualismo, no dia 6 de julho de 2018, na Fundação Portuguesa das Comunicações, 
em Lisboa, que contarão com a presença de Ministros, Secretários de Estado, 
deputados, ex-governantes, jornalistas, dirigentes mutualistas e representantes 
associativos.

A escritura pública, resultado de um processo que já dura “há anos”, juntou organizações de âmbito nacional, representando “diversas famílias da eco-

nomia social”, que assim terão mais força para se se fazerem ouvir junto de entidades nacionais e europeias, explicou à Lusa Francisco Silva, presidente 

da comissão instaladora da CPES e secretário-geral da Confagri, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal.

Além da Confagri, fazem parte da CPES a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), a União das Misericórdias, a União das Mutuali-

dades, o Centro de Fundações, a Confederação das Coletividades, a Confederação Cooperativa Portuguesa (Confecoop), a Associações das Mutualidades 

e a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, Animar.

“Vai ser, em termos de representação, a maior organização do país, pelas organizações que junta da parte social e económica”, assegurou Francisco Silva, 

que não quis adiantar a que órgãos nacionais a CPES vai reivindicar pertencer.

Até agora, disse, cada uma das organizações tem agido de forma isolada, “pelo que se entendeu a necessidade de conjugar esforços para uma entidade 

nacional”, à semelhança do que acontece noutros países, como em Espanha, onde já existe uma confederação do género há duas décadas.

Agora, depois de assinada a escritura, está já marcada para dia 03 de julho uma reunião para aprovar a composição dos órgãos sociais e o plano estraté-

gico, sendo que o grande objetivo, nas palavras de Francisco Silva, é representar o setor e fazer ouvir a sua voz junto dos órgãos de administração, quer 

portuguesa quer da união Europeia.

Entende o secretário-geral da Confagri que este é “o momento certo” para aparecer a CPES, quando Portugal está a discutir os próximos fundos comuni-

tários, um assunto que a confederação quer ter “uma palavra”.

“Temos a convicção de que uma organização assim vai ser aceite pelos poderes públicos”, disse o responsável.

A escritura pública foi assinada pelos responsáveis máximos das várias entidades com exceção de duas que se fizeram representar.

A economia social é um setor que junta entidades como associações, cooperativas, mutualidades ou misericórdias e que desenvolvem uma atividade 

sem fins lucrativos.

https://www.rtp.pt/noticias/economia/nove-entidades-da-economia-social-criam-maior-organizacao-do-pais_n1083183
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UMP defende um Estatuto do Cuidador 
Informal integrador e inovador do ponto de 

vista da otimização dos recursos já existentes

UMP marcou presença nas comemorações 
do 83.º aniversário da Fundação INATEL

No passado dia 21 de junho, na Assembleia da República, a União 
das Mutualidades Portuguesas (UMP) manifestou a sua posição 
junto dos deputados que fazem parte do Grupo de Trabalho sobre 
o Estatuto do Cuidador Informal, dando o seu parecer sobre os 
Projetos de Lei n.º 801/XIII/3.ª (BE) e n.º 804/XIII/3.ª (PCP) e sobre 
os Projetos de Resolução n.º 1400/XIII/3.ª (CDS-PP) e n.º 1408/
XIII/3.ª (PAN).

Durante a audição, o Presidente do Conselho de Administração da 
UMP transmitiu que o sucesso de uma potencial rede de apoio aos 
cuidadores informais “dependerá sempre do envolvimento das 
entidades da economia social e solidária, até porque, de outra for-
ma, a implementação de tal rede exigiria recursos incomportáveis pelo Estado, que, em boa verdade, já estão instalados 
nos territórios pelas Instituições. (…) se o Ministério da Saúde efetivamente estiver empenhado em otimizar os recursos 
já disponíveis no terreno, seguramente olhará para os serviços já disponibilizados pelo Movimento Mutualista de uma 
perspetiva de rentabilização de recursos e escalabilidade dos beneficiários servidos”.

A propósito desta audição, Luís Alberto Silva referiu: “o debate em torno do Estatuto do Cuidador Informal é uma matéria 
muito importante, cada vez mais urgente, mas também sentimos que as propostas em apreço abordam a matéria e as 
medidas a implementar de forma avulsa, sem foco num projeto integrador e, muito menos, inovador do ponto de vista 
da otimização dos recursos já existentes”.

Enquanto entidade representativa de um dos segmentos da economia social e solidária, a União das Mutualidades Por-
tuguesas lamentou, junto dos deputados deste Grupo de Trabalho, a ausência das Instituições deste setor nos Projetos 
apresentados e a falta de disponibilidade de medidas de financiamento ajustadas para que as entidades sociais e solidá-
rias possam avançar com as respostas que fazem falta no domínio do apoio aos cuidados informais.

No passado dia 13 de junho, no Teatro da Trindade INATEL, a União das 
Mutualidades Portuguesas marcou presença nas comemorações do 83.º 
aniversário da Fundação INATEL, um evento que deu destaque à cultura, 
nomeadamente à música, com a apresentação do programa da 20.ª edição 
do FMM Sines - Festival Músicas do Mundo e mais um concerto do Ciclo 
Mundos.

O evento, que contou com a participação de Francisco Madelino, Presidente 
da Fundação INATEL, Nuno Mascarenhas, Presidente da Câmara Municipal 
de Sines, e Carlos Seixas, Diretor Artístico e de Produção do Festival Mú-
sicas do Mundo, serviu, igualmente, para mostrar o propósito da parceria 
entre as duas entidades na divulgação das músicas do mundo.

Esta festa de aniversário encerrou com a atuação de LAS MARAVILLAS DE 
MALI (Mali/Cuba).
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Convenção Nacional da Saúde reuniu mais 
de 90 entidades que atuam na área da 

saúde em Portugal

Nos dias 7 e 8 de junho, mais de 1.200 participantes estiveram reunidos em Lisboa – em torno de 2 conferências e 9 
debates temáticos – para debater o futuro do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde em Portugal.

O Conselho Superior - o qual a União das Mutualidades Portuguesas integra como membro efetivo - os oradores, os co-
mentadores e todos os participantes da Convenção Nacional da Saúde estabeleceram um consenso histórico e definiram 
as prioridades que integram a Agenda da Saúde para a próxima década, designadamente: aumentar o financiamento da 
Saúde; acabar com as desigualdades sociais; garantir a qualidade dos cuidados de Saúde; valorizar as carreiras profissio-
naise apostar na inovação. Estes são, portanto, os pilares fundamentais para o desenvolvimento de um Sistema de Saúde 
que responda aos cidadãos de forma adequada, equitativa, com qualidade e sustentável.

Conforme refere o Presidente da Comissão Organizadora da Convenção Nacional da Saúde, Eurico Castro Alves, “o traba-
lho não acabou no dia 8 de junho. O objetivo agora é acompanhar, regularmente, se as recomendações têm provimento 
dos decisores políticos e demais agentes da Saúde. A Convenção Nacional da Saúde tem uma prospetiva para a próxima 
década e, neste sentido, vamos continuar a procurar e alinhar pontos comuns, contribuindo para a definição de um novo 
rumo para a Saúde em Portugal”.

Recorde-se que o Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, 
integrou o painel de comentadores da conferência “Público. Privado. Social: a complementaridade do Sistema de Saúde 
como um ganho para o utente”, onde garantiu que “as Associações Mutualistas que prosseguem fins de saúde, enquanto 
entidades que não visam o lucro, querem contribuir para possibilitar o acesso de todos os cidadãos aos melhores cuida-
dos de Saúde e pugnar por um Sistema de Saúde adequado às necessidades dos portugueses”.

A propósito do tema, o Presidente da entidade que representa o Movimento Mutualista português realçou a experiência 
das Associações Mutualistas na prestação de serviços de saúde de qualidade bem como a sua capacidade de, “com hu-
manismo, darem resposta às situações de urgência social”.

União das Mutualidades participou no debate 
sobre “Os Caminhos do Voluntariado: 

 Enquadramento Legislativo”
A União das Mutualidades Portuguesas participou, no passado dia 6 de junho, no En-
contro promovido pela CASES sobre o tema “Os Caminhos do Voluntariado: Enquadra-
mento Legislativo”. Esta iniciativa, que contou com a presença do Senhor Ministro do 
Trabalho e da Solidariedade Social, José António Vieira da Silva, na sessão de abertura, 
teve como objetivo debater os desafios que se colocam à atividade voluntária, dando 
particular enfoque ao enquadramento legislativo atual.

Entendendo que esta é uma área em que cabe às organizações encontrarem os seus 
caminhos com o mínimo de interferência por parte do setor público, foram convida-
dos a participar no debate os representantes dos membros da CASES, da Comissão de 
Políticas de Voluntariado, da Confederação Portuguesa de Voluntariado, da Entreaju-
da, do IPAV, para além de personalidades de reconhecido mérito na área.
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Montepio Artístico Tavirense ASM e 
ASM em Modivas homenageadas

 pelas respetivas Câmaras Municipais 

As crianças em atividades no CIDACL

O dia 24 de junho ficou marcado por duas distinções para o Movimento Mutualista por-
tuguês. A Câmara Municipal de Vila do Conde e a Câmara Municipal de Tavira decidiram, 
nos respetivos dias municipais, homenagear, respetivamente, a Associação de Socorros 
Mútuos em Modivas e a Monte-Pio Artístico Tavirense - Associação de Socorros Mútuos, 
com a atribuição de uma medalha municipal.

A Associação de Socorros Mútuos em Modivas, fundada em 1902, é atualmente a as-
sociação mais antiga do concelho de Vila do Conde e, como reconhece a autarquia 
vila-condense, tem vindo a desenvolver “ações que prestigiaram o Município, prestan-
do apoio e assistência aos seus associados, em várias vertentes, nomeadamente em 
cuidados de saúde.” Por essa razão, por unanimidade, foi deliberado pela Câmara Municipal 
atribuir à Associação de Socorros Mútuos em Modivas uma prestigiante Medalha Municipal.

Já a Monte-Pio Artístico Tavirense - Associação de Socorros Mútuos recebeu da Câmara Municipal de Tavira uma Medalha Municipal 
de Prata, pelos serviços prestados à população ao longo dos seus 160 anos de existência. Na cerimónia solene, a Presidente da 
Associação, Ana Maria Ferro, recebeu a referida medalha das mãos do Presidente da Câmara Municipal de Tavira. 

Veja mais fotos de Tavira e de Modivas nestas hiperligações.

A.S.M. em Modivas recebe medalha

O Montepio Artístico Tavirense 
A.S.M. recebe medalha

Faça parte desta família. Venha conhecer-nos.
Visite a página de facebook do CIDACL.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2096366107284972&id=1412712288983694
http://www.cm-viladoconde.pt/frontoffice/pages/655?news_id=4512
https://www.facebook.com/Centro-Infantil-Dr-Ant%C3%B3nio-da-Costa-Leal-995285423894455/?hc_ref=ARQYlwiVWxREXWd6Zhcf298WsZx9pi18XQRLs9R0Z_VZZQXOduCvfy3QDzYwOMRNvvw&fref=nf
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Montepio Artístico Tavirense ASM e 
ASM em Modivas homenageadas

 pelas respetivas Câmaras Municipais 

As crianças em atividades no CIDACL

A Familiar de Espinho em 
destaque na Revista Business 

Portugal
A Familiar de Espinho - Associação Mutualista foi motivo de destaque na Revista 
Business Portugal de junho, na qual José Almeida, Presidente da Direção, deu a 
conhecer as valências da instituição bem como as vantagens de se ser Associado. 
José Almeida recordou o nascimento da Associação “pela mão de espinhenses 
preocupados com o bem-estar social de uma população com poucos recursos” e  
realçou os 124 anos de existência e experiência da instituição a oferecer serviços 
aos Associados a preços acessíveis.
Recordando ainda que “nesta instituição nenhum membro da Direção rece-
be honorários, pelo que todo o dinheiro gerado é aplicado para a melhoria da  
Associação”, o Presidente da Direção destacou ainda os serviços prestados no âm-
bito da Farmácia e da Clínica da instituição.
José Almeida revelou também os planos para expansão das valências da institui-
ção: “o futuro vai ditar o crescimento da Familiar de Espinho, que terá disponíveis 
os serviços que os Associados desejarem”, afirmou.

Clique aqui para ler a entrevista na íntegra.

123 anos de grandes histórias foi o lema escolhido pela Mutualista 
Covilhanense para a comemoração do seu aniversário.

Por ocasião do 88.º aniversário da fundação da Mutualista  
Covilhanense (7 de junho) e simultaneamente do 123.º aniversário 
da sua história associativa (11 de junho), a Direção saudou e felicitou 
os seus Associados, atuais e ex-elementos dos órgãos associativos, 
colaboradores, parceiros, utentes e seus familiares, assim como todos 
os que nos dias que correm e no passado contribuem e contribuíram 
para a construção da Instituição que é hoje a Mutualista Covilhanense. 

Fique a par das novidades desta Associação Mutualista através da sua 
rede social Facebook

A Associação Alcacerense de Socorros Mútuos atingiu um momento  
significativo no passado dia 17 de junho (domingo), já que, nesse dia, a 
instituição, cuja Direção é presidida por Mauro Félix, cumpriu 135 anos 
de história mutualista.

Visite a página de facebook desta Associação Mutualista.

Os 123 anos de 
história da Mutualista 
Covilhanense

Associação Alcacerense 
de Socorros Mútuos 

celebra 135 anos de 
história

Faça parte desta família. Venha conhecer-nos.
Visite a página de facebook do CIDACL.

https://www.facebook.com/mutualidades.portuguesas/photos/a.331077310314213.80443.102112899877323/1752022224886374/?type=3&theater
https://pt-pt.facebook.com/mutualistacovilhanense2/
https://pt-pt.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-Alcacerense-de-Socorros-M%C3%BAtuos-465106403682573/
https://www.facebook.com/Centro-Infantil-Dr-Ant%C3%B3nio-da-Costa-Leal-995285423894455/?hc_ref=ARQYlwiVWxREXWd6Zhcf298WsZx9pi18XQRLs9R0Z_VZZQXOduCvfy3QDzYwOMRNvvw&fref=nf
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PROCOOP - Candidaturas decorrem entre 18 de junho e 10 de julho de 2018

A União das Mutualidades Portuguesas informa as suas Associadas de que foi publicado, no pas-
sado dia 15 de junho, o Despacho n.º 5920-A/2018, relativo ao 2.º aviso de abertura de candida-
turas ao PROCOOP, destinado a todas as entidades do setor social e solidário que desenvolvam ou 
pretendam desenvolver respostas sociais, no âmbito da Rede de Serviços e Equipamentos Sociais 
(RSES), com vista à celebração de acordos ou ao alargamento de acordos de cooperação em vigor, 
em conformidade com o subsistema de ação social.

São elegíveis candidaturas às respostas sociais típicas:

 - Creche: sem capacidade máxima definida, elegível até ao limite de 80% dos utentes face à 
capacidade instalada;

 - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI): capacidade máxima de 120 lugares e ele-
gível até ao limite de 80% dos utentes face à capacidade instalada;

 - Centro de Dia: sem capacidade máxima definida, elegível até ao limite de 80% dos utentes face 
à capacidade instalada;

 - Centro de Atividades Ocupacionais (CAO): capacidade máxima de 30 lugares e elegível até ao 
limite de 95% dos utentes face à capacidade instalada;

 - Lar Residencial: capacidade máxima de 30 lugares e elegível até ao limite de 95% dos utentes, 
face à capacidade instalada.

As candidaturas ao PROCOOP abrangem a totalidade do território de Portugal Continental, e a do-
tação orçamental definida para o respetivo aviso de candidatura, correspondente ao montante de 
financiamento público, totaliza 13 000 000 euros.

Saiba mais sobre o Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas So-

ciais (PROCOOP), clicando aqui.

Mais se informa…

Cabe ao Instituto da Segurança Social, I.P. divulgar, no seu sítio da internet, os termos da for-
malização dos pedidos para a celebração de novos e revisão de acordos de cooperação em vigor, 
relativos às respostas sociais:

a) Até 29 de junho de 2018 para:
 - Respostas sociais cuja identificação da necessidade seja predominantemente efetuada   
 pelo Estado face às especificidades da resposta ou sinalização dos utentes;

 - Respostas sociais sem capacidade instalada definida;

 - Acordos atípicos para respostas sociais consideradas inovadoras.

b) Até 2 de julho de 2018 para as respostas sociais elegíveis no 2º aviso de abertura de 
candidaturas, mas financiadas pelo PARES - Programa de Alargamento da Rede de Equi-
pamentos Sociais.

Mais informações através dos contactos do Instituto da Segurança Social, I.P. Gabinete de Planeamento e Estratégia (GPE): telefone 

300 310 997 e correio eletrónico iss-procoop@seg-social.pt

http://www.mutualismo.pt/anexos/comunicacao/Despacho_n5920-A2018_PROCOOP.pdf
http://iss-procoop@seg-social.pt
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PRÉMIO FIDELIDADE COMUNIDADE – candidaturas encerram a 13 de julho
Estão abertas, até ao dia 13 de julho, as candidaturas ao Prémio Fidelidade Comunidade, o 
qual tem como missão o fortalecimento do setor social através do apoio a instituições que de-
senvolvam a sua atividade nas áreas da inclusão social de pessoas com deficiência ou incapa-
cidade permanente, prevenção em saúde e envelhecimento, áreas que integram a essência dos 
impactos da atividade seguradora: a proteção das pessoas, do património e da atividade econó-
mica, no presente e no futuro.

A 1ª edição do Prémio Fidelidade Comunidade foi lançada em 2017 e atribuiu cerca de 500 mil 
euros em donativos a 21 entidades distribuídas por nove distritos. Este ano serão atribuídos 500 
mil euros a organizações sociais.

Podem candidatar-se ao Prémio Fidelidade Comunidade pessoas coletivas de direito privado 
sem fins lucrativos (com exceção das fundações-empresa), desde que atuem dentro dos três 
temas seguintes: Inclusão Social; Prevenção em Saúde; Envelhecimento.

Cada entidade pode apresentar até 2 candidaturas: uma de apoio a projetos e/ou uma de apoio à 
sustentabilidade. 

Plataforma da Segurança Social Direta (SSD) apresenta novas alterações aplicacionais
Informa o Instituto de Segurança Social, I.P. (ISS, IP) que foram implementadas alterações 
aplicacionais na plataforma da Segurança Social Direta (SSD) com impacto ao nível do registo 
dos NISS dos utentes pelas Instituições, aquando da entrega mensal da frequência das respos-
tas sociais.

Até à entrada em produção desta nova funcionalidade, que ocorreu no dia 17 de maio de 2018, 
o sistema informático apenas verificava se o NISS do utente era válido e se o mesmo tinha data 
de óbito. Segundo o ISS, IP, com esta nova versão, o sistema passou a efetuar validações em 
função dos critérios de idade, deficiência e dependência, assim como da frequência de diferentes 
respostas sociais em simultâneo.

Estas validações já foram implementadas, pelo que estarão em funcionamento aquando da sub-
missão da frequência do mês de maio (a ocorrer entre o dia 1 e o dia 5 de junho) pelas Institui-
ções, através da plataforma informática da SSD.

No sentido de auxiliar as Instituições no referido processo, o ISS, IP disponibilizou um guia in-
formativo que poderão consultar aqui.

Quaisquer pedidos de apoio ou esclarecimento neste âmbito deverão ser remetidos para o endereço 
ISS-SuporteAplicacional-COOP@seg-social.pt

Comparticipação financeira complementar para creches que pratiquem um horário de 
funcionamento superior a 11 horas diárias

Nos termos do n.º 2 da Cláusula I, da parte “Respostas Sociais”, do Anexo I da Adenda para 
2018 ao Compromisso de Cooperação 2017-2018, no caso em que a Creche pratique um horário 
de funcionamento superior a 11 horas diárias, pode haver lugar a uma comparticipação financei-
ra complementar, mediante a verificação dos requisitos aí definidos. Saiba mais aqui.

Plano de Avaliação do POISE disponível
A Autoridade de Gestão do POISE informa que se encontra disponível no site do POISE, para 
consulta e download no menu “Avaliação e Resultados”, a 2.ª revisão do Plano de Avaliação do 
POISE, aprovado pela Comissão de Acompanhamento. Para mais informações, clique aqui. 

Ações de Marketing no âmbito do novo RGPD
A UMinhoExec, Escola de Formação de Executivos da Universidade do Minho, apresenta a 1.ª 
Edição do Programa: Ações de Marketing no âmbito do novo Regulamento Geral de Proteção de 
Dados. Consulte cronograma e outras informações aqui.

https://premio.fidelidadecomunidade.pt/
http://www.mutualismo.pt/anexos/comunicacao/GuiaCOOP_ElegibilidadeInstv1.0.pdf
http://ISS-SuporteAplicacional-COOP@seg-social.pt
http://mkt3.mutualismo.pt/got/95c46933e2e19iZe1e14
http://poise.portugal2020.pt/avaliacao-e-resultados
http://uminhoexec.uminho.pt/programas-abertos/196
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Novidades Legislativas
Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2018 - Diário da República n.º 116/2018, 
Série I de 2018-06-19 
Autoriza a realização da despesa destinada ao apoio financeiro do Estado a cooperativas 
e associações de ensino especial e às instituições particulares de solidariedade social 
que celebrem contratos de cooperação para o ano letivo de 2018-2019. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2018 - Diário da República n.º 116/2018, 
Série I de 2018-06-19
Autoriza a realização da despesa destinada ao apoio financeiro do Estado a Centros de 
Recursos de Apoio à Inclusão que celebrem contratos de cooperação para o ano letivo 
de 2018-2019.

Portaria n.º 162/2018
Portaria que estabelece normas de execução do Decreto-Lei n.º 126-A/2017, de 6 de 
outubro, que institui a prestação social para a inclusão, com as alterações introduzidas 
pela  Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.

Portaria n.º 175/2018 - Diário da República n.º 116/2018, Série I de 2018-06-19 
Quinta alteração ao Regulamento que estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social 
Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março.

Despacho n.º 5920-A/2018 - Diário da República n.º 114/2018, 1.º Suplemento, Série II 
de 2018-06-15 
Aviso de abertura de candidaturas ao Programa de candidaturas ao Programa de Cele-
bração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respos-
tas Sociais (PROCOOP). 

Despacho n.º 5988/2018 - Diário da República n.º 116/2018, Série II de 2018-06-19 
Aprova a Estratégia da Saúde na Área das Demências e determina a constituição e a 
composição da Coordenação do Plano Nacional da Saúde para as Demências.

Aniversários
 1 julho A Lutuosa de Portugal - Associação Mutualista 91.º aniversário

1 julho O Porvir da Família Telégrafo Postal - Associação Mutualista 95.º aniversário

8 julho Associação de Socorros Mútuos “Previdência dos Ferroviários de Portugal” 88.º aniversário

14 julho AMUT - Associação Mutualista de Gondomar 7.º aniversário

15 julho Associação de Socorros Mútuos Setubalense 130.º aniversário

16 julho Associação de Socorros Mútuos “Restauradora de Avintes” 125.º aniversário

17 julho Legado do Operário de Évora - Associação Mutualista 91.º aniversário

19 julho Associação de Socorros Mútuos Familiar Vimaranense 110.º aniversário

20 julho Associação Socorros Mútuos Fúnebre Nosso Senhor dos Aflitos de Valadares 116.º aniversário

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115536004/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115536004/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115536006/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115536006/details/maximized
http://mkt3.mutualismo.pt/got/fb1d23a0e2e19iZe1e14
http://mkt3.mutualismo.pt/got/6890-9fe2e19iZe1e14
http://mkt3.mutualismo.pt/got/dc-da2b7e2e19iZe1e14
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115536009/details/maximized
http://mkt6.mutualismo.pt/go/250b109ce260084562179-8a7a5266563f79a6381ee1e1qQce1e1eR1N
http://mkt6.mutualismo.pt/go/250b109ce260084562179-8a7a5266563f79a6381ee1e1qQce1e1eR1N
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115533450/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-06-19&date=2018-06-01&dreId=115533417
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agenda
info

COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO MUTUALISMO E DOS 
721 ANOS DE HISTÓRIA DE MUTUALISMO EM PORTUGAL 
6 de julho

Local: Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa  
Hora: 09h30
Promotor: União das Mutualidades Portuguesas

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
“FORMAÇÃO E INCLUSÃO - EDUCAÇÃO DE ADULTOS E
EXPERIÊNCIAS PARA A EMPREGABILIDADE”
4 a 6 de junho

Local: Universidade Aberta, em Lisboa
Promotor: UAb e CEMRI

KISMIF CONFERENCE 2018 
“GENDER, DIFFERENCES, IDENTITIES AND DIY CULTURES”
3 a 7 de junho

Local: Porto
Promotor: KISMIF

»

»

»

http://dnm.mutualismo.pt/#/home
http://dnm.mutualismo.pt/#/home
https://cemri.uab.pt/eventos/conferencia-internacional-formacao-e-inclusao-educacao-de-adultos-e-experiencias-para-a-empregabilidade/
https://cemri.uab.pt/eventos/conferencia-internacional-formacao-e-inclusao-educacao-de-adultos-e-experiencias-para-a-empregabilidade/
https://cemri.uab.pt/eventos/conferencia-internacional-formacao-e-inclusao-educacao-de-adultos-e-experiencias-para-a-empregabilidade/
https://www.kismifconference.com/pt/call-kismif-conference-2018/
https://www.kismifconference.com/pt/call-kismif-conference-2018/


Foi há um ano...
junho de 2017

Movimento Mutualista reuniu-se no XII Congresso Nacional do Mutualismo 

UMP manifestou solidariedade 
com vítimas dos incêndios 

UMP assinou protocolo com 
Universidade Católica 

Protocolo entre Governo de S. Tomé e Príncipe e UMP 
desperta interesse da comunicação social 


