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Nesta edição, não podia deixar de fazer uma 
breve referência ao resultado das comemora-
ções do Dia Nacional do Mutualismo, que decor-
reram no passado dia 6 de julho, em Lisboa. 

A iniciativa contou com mais de uma centena de 
participantes, num ambiente fraterno, marca-
do pela troca de experiências, saberes e ideias, 
em torno dos temas da modernização, expan-
são e afirmação do Movimento Mutualista. Foi, 
sem dúvida, um evento que prestigiou o nosso 
movimento e juntou, num mesmo espaço, mu-
tualistas, membros do governo, organizações 
diversas, agentes da Economia Social de todo o 
território e órgãos de comunicação social.

O Dia Nacional do Mutualismo constituiu, simul-
taneamente, um tempo e um espaço de convívio 
e coalescência de novos e antigos mutualistas 
e um sinal de um progressivo reconhecimento 
do contributo mutualista, descomprometido e 
independente, para o desenvolvimento do país. 

Ainda nesta edição, não podia deixar de desta-
car o convite endereçado à União das Mutualida-
des Portuguesas para integrar a recém-criada 
União Mundial das Mutualidades, na qualidade 
de Vice-presidente, em representação do con-
tinente europeu. Um convite que muito honra e 

prestigia o Movimento Mutualista português 
e a União das Mutualidades Portuguesas, re-
conhecendo-lhe o trabalho e a importância 
nacional e internacional.

Antes de terminar, aproveito para anunciar 
que, em setembro, promoveremos as Jor-
nadas Mutualistas Regionais, que contarão 
com a presença de especialistas que procu-
rarão esclarecer as Mutualidades em áreas 
como o novo RGPD e a operacionalização das 
medidas de capacitação para as Mutualida-
des no âmbito dos protocolos recentemente 
celebrados por altura do Dia Nacional do Mu-
tualismo. Estamos certos de que se tratará 
de um evento de grande pertinência e utilida-
de para as Mutualidades, os seus dirigentes 
e colaboradores. 

Com Agosto à porta, procuraremos aprovei-
tar esta altura em que muitos param para o 
merecido descanso para, também nós, re-
carregarmos forças e renovarmos energias, 
regressando em setembro para continuar-
mos, como sempre, a trabalhar em prol do 
Movimento Mutualista, das Mutualidades e 
da própria UMP.

Saudações mutualistas,
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A União das Mutualidades Portuguesas promoveu as comemorações do Dia Nacional do Mutualis-
mo, no passado dia 6 de julho, na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa, assinalan-
do os 721 anos do Movimento Mutualista em Portugal.

Sob o tema “Mutualismo: modernizar, expandir e afirmar”, o evento reuniu centenas de perso-
nalidades - entre os quais o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, o Ministro da Saúde, 
Adalberto Campos Fernandes, a Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, mas também de-
putados, ex-governantes, jornalistas, dirigentes mutualistas e representantes associativos - que 
assistiram a painéis tão diversos como “Modernizar o Mutualismo”, “Capacitar as Mutualidades” e 
“Mutualismo através do tempo”.

Presidindo à sessão de abertura, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, destacou a im-
portância do Mutualismo e do trabalho desenvolvido pelas Associações Mutualistas em Portugal.

Já Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portu-
guesas, lembrou que o Movimento Mutualista concede benefícios a mais de 2,5 milhões de por-
tugueses e realçou que “as Mutualidades criam valor económico e social, contribuem para o bem 
comum e constituem-se como exemplo ancestral de entreajuda e solidariedade entre os homens”. 
Dirigindo-se aos membros do Governo presentes na sessão, Luís Alberto Silva frisou ainda que “o 
Movimento Mutualista não quer substituir o Estado nas suas funções, mas entende que pode dar 
mais – com a qualidade, eficácia e eficiência que nos é reconhecida - se nos for confiada, por parte 
do Governo, a tarefa de desenvolver as respostas de proximidade que as populações exigem e 
merecem e que, no final das contas, estão na nossa matriz genética”.

Por sua vez, na sessão de encerramento, o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, reite-
rou o desejo de ver reforçado o papel das Mutualidades no âmbito do setor da Saúde.

União das Mutualidades Portuguesas reuniu 
Governantes e encheu auditório 
no Dia Nacional do Mutualismo
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O Dia Nacional do Mutualismo ficou, também, marcado pela atribuição do Prémio Inovar Para Melhorar 2018, que este 
ano foi entregue à Beneficência Familiar – Associação de Socorros Mútuos com o projeto “Universidade Sénior Mutualista” 
e pela homenagem a Alcídio Castanheira, António Guterres e a Catarina Furtado, personalidades a quem os Mutualistas 
decidiram atribuir, respetivamente, os conceituados Prémios Mutualismo e Solidariedade 2017, Mutualismo e Solidarie-
dade Internacional e Cidadania e Solidariedade.

Entrega de Prémios

Prémio Mutualismo e Solidariedade 2017

Prémio Cidadania e Solidariedade 2018

Prémio Mutualismo e Solidariedade Internacional 2018
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Prémio Inovar para Melhorar 2018

No Dia Nacional do Mutualismo, a 6 de julho, chegou 
ao fim a edição de 2017/2018 da Chama Mutualista - o 
objeto luminoso que simboliza a força e coesão do Mo-
vimento Mutualista português - e iniciou-se, também 
nesse momento, a terceira edi-
ção, que abrangerá 2018/2019.

Depois de ter percorrido cer-
ca de 2.700 quilómetros num 
roteiro através do qual, entre 
julho de 2017 e julho de 2018, 
viajou de norte a sul, passando 
de “mão em mão” por 52 As-
sociações Mutualistas, a Chama 
Mutualista foi entregue, num 
gesto pleno de simbolismo, 
pelo Presidente do Conselho 
de Administração do Monte-
pio Comercial e Industrial, Dr. Carlos Saul Oliveira, ao 
Presidente do Conselho de Administração da União 
das Mutualidades Portuguesas (UMP), Dr. Luís Alberto 
Silva, encerrando assim a segunda edição da Chama 
Mutualista.

Chama Mutualista na terceira edição
No entanto, dado o sucesso desta iniciativa que tão bem 
simboliza a força, o dinamismo, a coesão e a unidade do 
Movimento Mutualista, recebida a Chama pelo Conselho 
de Administração da UMP, ela foi imediatamente entre-

gue, também num ato simbóli-
co, a Miguel Ângelo de Castro, 
Presidente da Direção d`A Lu-
tuosa de Portugal, iniciando-se 
dessa forma a terceira edição 
da Chama.

No âmbito dessa terceira edi-
ção, em julho, depois da pre-
sença n’a Lutuosa de Portugal, 
a Chama Mutualista percorreu 
parte do norte do país, passan-
do pela A.S.M “Restauradora”de 
Avintes, pela A.S.M. Familiar Vi-

maranense e pela Associação Mutualista de Arcozelo.

Saiba mais em chamamutualista.mutualismo.pt.

http://chamamutualista.mutualismo.pt
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UMP celebra protocolos de cooperação

Para dotar as Mutualidades de novos instrumentos e ferramentas no âmbito de projetos de reabilitação, requalificação 
e de arrendamento de imóveis, no Dia Nacional do Mutualismo, a União das Mutualidades Portuguesas assinou, em ar-
ticulação com a Secretaria de Estado da Habitação, protocolos de cooperação institucional com três entidades distintas: 
a Estrutura de Gestão do IFRRU 2020; a Fundiestamo, S.A., gestora do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado; e o 
Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana.

O protocolo celebrado com a Estrutura de Gestão (EG) do IFRRU 2020 visa permitir o acesso das Mutualidades ao Instru-
mento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas, um instrumento destinado ao financiamento de operações 
de reabilitação e revitalização urbana, que cobre todo o território nacional.

Já o protocolo assinado com a Fundiestamo, S.A., tem por objetivo possibilitar o acesso das Mutualidades ao Fundo Na-
cional de Reabilitação do Edificado (FNRE), vocacionado para o desenvolvimento e a concretização de projetos de reabili-
tação de imóveis e para a promoção do arrendamento para habitação permanente, tendo em vista a regeneração urbana 
e o repovoamento dos centros urbanos.

A parceria estabelecida com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) permitirá às Mutualidades aceder 
ao “1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso de Habitação”, um dos novos instrumentos de apoio à promoção pública 
de habitação, que visa garantir o acesso a uma habitação digna a pessoas que residem em condições habitacionais 
inadequadas.

Abel Mascarenhas e Luís Alberto Silva na 
assinatura do protocolo de cooperação 

entre a UMP e a EG do IFRRU 2020

Luís Alberto Silva e Alberto Souto na 
assinatura do protocolo de cooperação 

entre a UMP e a Fundiestamo, S.A.

Luís Alberto Silva e Alexandra Gesta na 
assinatura do protocolo de cooperação 

entre a UMP e o IHRU
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Testemunhos

«É muito importante a forma como, ao longo dos tempos, o 
Mutualismo nos tem desacomodado a pensar nos outros, a pensar 
na solidariedade e a pensar como é que, entre todos, podemos 
trabalhar para que o país seja cada vez mais sólido».

Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação

 
«Foram assinados três protocolos porque são três os instrumentos 
que achamos que poderão ser úteis às Mutualidades: ao nível da 

reabilitação de imóveis através do IFRRU 2020; ou através do Fundo Nacional 
de Reabilitação do Edificado (FNRE) que reabilitará o património devoluto e 
entregará a rendibilidade da sua exploração às Mutualidades; ou através do 
instrumento mais social, que é o 1º Direito, de apoio ao acesso à habitação, 
gerido pelo IHRU».

Ana Pinho, Secretária de Estado da Habitação

«Este Dia Nacional do Mutualismo foi extremamente positivo. Foi um dia 
em que se procurou refletir sobre temas que são importantes para que 

as Mutualidades possam adquirir novos conhecimentos e, dessa forma, permitir 
que o Movimento cresça, se desenvolva e tenha a visibilidade que merece ter».

Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da UMP

«Vim aqui com muita satisfação para sinalizar o reconhecimento 
pelo papel secular das Mutualidades e para manifestar abertura 
a que trabalhemos mais ainda para encontrar todos os dias as  
melhores respostas para as pessoas que mais precisam».

Adalberto Campos Fernandes, Ministro da Saúde

«Este é um dia galvanização e energização do movimento».

Carla Silva, Presidente da Assembleia Geral da UMP
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«O Dia Nacional do Mutualismo é um evento muito positivo porque 
junta as Associações Mutualistas e permite a troca de ideias».

Emanuel Oliveira, representante do 
Movimento Mutualista Jovem

 
«Dia muito importante. Acho que todos nos devemos envolver neste 
debate quando são movimentos que tornam o país melhor».

João Fernando Ramos, jornalista RTP

«As Mutualidades são a mão invisível da Segurança Social. A UMP está 
de parabéns por ter sabido encontrar uma forma de se aproximar mais, 

de se modernizar e de se expandir, nomeadamente numa área nova como a da 
habitação».

Ana Clara Birrento, Ex-Presidente do Instituto da Segurança Social

«Iniciativas como esta, que têm vindo a ser apadrinhadas, e bem, 
com caráter de regularidade, pela UMP, são de crucial importância».

Miguel Ângelo de Castro, Presidente d’A Lutuosa de 
Portugal – Associação Mutualista

«O Dia Nacional do Mutualismo é uma iniciativa ótima, porque 
realça que o Mutualismo deve ser complementar ao Serviço 
Nacional de Saúde».

Isabel Tavares, jornalista
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«Iniciativas como o Dia Nacional do Mutualismo, desde que sejam 
para enaltecer o Mutualismo, são para motivar o melhor que o ser 
humano tem».

Vítor Melícias, Padre

 
«Retiro uma impressão muito positiva deste evento, de uma sala 
cheia de gente, de várias áreas e várias idades. Gostei também de 

ver muita presença feminina. É um dia muito bonito que está aqui a ser 
assinalado de uma forma muito interessante».

Ângela Guerra, Deputada GP PSD, membro da Comissão de 
Saúde da Assembleia da República

«Este prémio resulta do trabalho de uma equipa, de um conjunto de 
colaboradores que a ASMAB tem e também da UMP, porque para nós 

que estamos distantes do centro, é muito importante o apoio permanente que o 
Conselho de Administração, e nomeadamente o Dr. Luís Alberto, nos presta».

Alcídio Castanheira, Presidente da Direção da ASMAB

«Acho muito importante que se tenha instituído o Dia Nacional do 
Mutualismo porque ele permite colocar a tónica num Movimento 
que é da maior importância».

Manuel Delgado, Ex-Secretário de Estado da Saúde

«É vital que o Movimento Mutualista se continue a modernizar e se 
adapte aos tempos para poder fazer face à realidade e fazer aquilo 
que sempre fez: promover a entreajuda».

Embaixador José Freitas Ferraz, Diretor do Instituto 
Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em 

representação de António Guterres
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«Gosto muito da ideia do Mutualismo. Pode mesmo dizer-se que 
sou fã porque é uma ideia que vem de longe, onde todos nos 
juntamos para fazer face a uma eventualidade que pode acontecer 
a qualquer um, seja na saúde ou num acidente».

Teresa Fernandes, Presidente do Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social

«Temos um instrumento financeiro poderoso, que pode permitir às 
Mutualidades recuperar o património que detenham e que esteja 
carecido de obras».

Alberto Souto, Presidente do Conselho de Administração 
da Fundiestamo S.A.

 
«Já não conseguimos imaginar, em termos sociais, o país sem a 
presença e a participação [do Movimento Mutualista]». 

Pedro Portugal Gaspar, Inspetor-Geral da ASAE

«Com o protocolo a que vamos dar vida há um casamento perfeito uma 
vez que as Mutualidades têm muitos imóveis para reabilitar e o IFRRU 

tem os meios necessários».

Abel Mascarenhas, Presidente da Comissão Diretiva da Estrutura de 
Gestão do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e a 

Revitalização Urbanas

«Num mundo cada vez mais concentrado nos seus próprios 
problemas, o reconhecimento das pessoas que trabalham em prol 
de ações solidárias, como é o caso da Catarina, é determinante 
para contaminar as gerações mais novas».

João Reis, em representação de Catarina Furtado

«Estes protocolos são um caminho de dois sentidos nos quais todos 
ficamos a ganhar».

Alexandra Gesta, Presidente do Conselho Diretivo do 
Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.
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UMP promove JMR em setembro

Luís Alberto Silva reuniu com Ministro da 
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

A União das Mutualidades Portuguesas irá promover as Jornadas Mutualistas Regionais, em setembro.

A iniciativa terá lugar em Esmoriz (nas instalações d’ A Mutualidade de Santa Maria - Associação Mutualista) e Lisboa (nas 
instalações d’ O Porvir da Familia Telegrafo Postal - Associação Mutualista), nos dias 24 e 28 de setembro, respetivamente.

Cada sessão decorrerá entre às 09:00 e as 17:30 e incidirá sobre os protocolos de cooperação, com especial enfoque para 
os recentemente celebrados (IFRRU; IHRU e Fundiestamo S.A.) e o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

O evento contará com a participação de representantes do IFRRU, IHRU e Fundiestamo S.A., de especialistas na temática 
da proteção de dados e do gabinete jurídico da UMP.

PROGRAMA PROVISÓRIO:

09:00 Acreditação

09:15 Sessão de abertura

09:30 Protocolos de Cooperação (Comerciais e Institucionais)

13:00 - 14:00 Almoço

14:30 Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)

17:30 Encerramento

Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administra-
ção da União das Mutualidades Portuguesas, reuniu esta 
quarta-feira, 1 de agosto, com o Ministro da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos.
O encontro, que decorreu em Lisboa, na sede do Ministério, 
permitiu ao representante máximo do Movimento Mutua-
lista apresentar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvi-
do pela União das Mutualidades Portuguesas e pelas Asso-
ciações Mutualistas.

Na reunião foram também abordadas novas formas de co-
laboração entre a União das Mutualidades Portuguesas e o 
Ministério liderado por Luís Capoulas Santos.
 
Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administra-
ção da União das Mutualidades Portuguesas, classificou a 
reunião como “muito profícua”.
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UMP reforça cooperação com ACSS

União das Mutualidades Portuguesas 
convidada a integrar a 

União Mundial das Mutualidades

No passado dia 5 de junho, em Genebra, foi criada a União Mun-
dial das Mutualidades (UMM), um acontecimento que contou 
com a presença e participação de dirigentes mutualistas dos con-

tinentes da América, de África e da Europa, autoridades governamentais e representantes de organismos internacionais.

A União das Mutualidades Portuguesas foi convidada para integrar, na qualidade de Vice-Presidente em representação do 
continente europeu, a recém-criada União Mundial das Mutualidades.

A nova entidade mundial representará todas as Associações Mutualistas do mundo, sem distinção de nenhum tipo e 
abrange as diversas áreas, valências e serviços prestados pelas Mutualidades. A UMM é uma associação sem fins lu-
crativos com personalidade jurídica na Suíça e sede na cidade de Genebra. Os seus principais objetivos são: integrar as 
Mutualidades, de caráter regional, nacional e internacional; representar o mutualismo junto dos governos e organismos 
internacionais; manter uma representação perante os organismos das Nações Unidas, enquanto agentes ativos da Econo-
mia Social Solidária e capacitar e formar os dirigentes, de modo a assegurar o desenvolvimento do mutualismo global, 
moderno e eficiente, nos cinco continentes.

A UMM conta já com organizações de mais de 20 países.

A União das Mutualidades Portuguesas esteve na passada quarta-feira, 1 de agosto, em Lis-
boa, para uma reunião com o Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde 
(ACSS), I.P.
O encontro serviu para reforçar a cooperação entre a União das Mutualidades Portuguesas e o 
ACSS, permitindo um fortalecimento das relações institucionais entre as duas entidades.
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Dia dos Avós comemorado nas Mutualidades
Foram várias as Associações Mutualistas que comemoraram, no passado dia 26 de julho, o Dia dos Avós.
Formal e legalmente instituído em 2003 pela resolução da Assembleia da República n.º 50, o Dia dos Avós foi criado com  
o intuito de valorizar o papel primordial que os avós exercem na educação dos seus netos.
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A União das Mutualidades Portuguesas esteve representada na cerimónia de comemoração dos 130 anos da Associação de  
Socorros Mútuos Setubalense, tendo expressado as suas felicitações à Instituição, aos Associados e a todos os elementos dos órgãos 
associativos.

A Associação de Socorros Mútuos Fúnebre Nosso Senhor dos Aflitos de Valadares comemorou o seu 
116.º aniversário, no passado dia 20 de julho, numa celebração que teve lugar na sede da instituição, 
em Valadares. O Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto Silva, congratulou a ins-
tituição pelo trabalho desenvolvido, aproveitando também para agradecer a participação da associação 
nas diversas iniciativas promovidas pela UMP.

A União das Mutualidades Portuguesas esteve presente na comemoração dos 125 anos da Associação de Socorros Mútuos  
“Restauradora” de Avintes. Na sua intervenção, o Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto Silva, felicitou a 
Associação, recordando a sua história centenária e o papel desempenhado na vida dos seus Associados e Beneficiários.

Restauradora de Avintes comemorou 125 anos

ASM Setubalense comemorou 130.º aniversário

ASM Nosso Senhor dos Aflitos de 
Valadares celebrou

 116 anos de existência
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Prazo para a submissão das contas das IPSS
prorrogado até ao dia 10 de agosto

Conselho Económico e Social (CES) 
organiza conferência

 “Desafios Demográficos: A Natalidade”

Divulga-se informação veiculada pelo Instituto de Segurança Social, I.P., dando nota 
de que, em resposta à necessidade de adaptar a aplicação WEB-OCIP às alterações 
preconizadas quer ao nível da avaliação das contas das IPSS com impacto na meto-
dologia de análise, quer em matéria das demonstrações financeiras adaptadas ao 
Sistema de Normalização Contabilística aplicado às Entidades do Setor Não Lucrativo, 
foi implementada em 25 de junho uma nova versão desta aplicação, tendo sido esta-
belecido como prazo limite para a submissão de contas com referência ao ano 2017, 
a data de 15 de julho e respetiva prorrogação até 31 de julho.

Não obstante e atendendo que, no decurso da monitorização do número de contas 
aceites para a análise, verificaram-se alguns constrangimentos que impossibilitaram 
a apresentação das contas ao Instituto de Segurança Social, I.P., foi decidido estender 
o prazo para submissão de contas por parte das IPSS até ao dia 10 de agosto.

A prorrogação do prazo para a submissão das contas tem como objetivo proporcionar a criação de uma margem adicional 
de flexibilidade para as IPSS que, por alguma circunstância, ainda não apresentaram as mesmas ao órgão competente 
para a verificação da sua legalidade. Neste sentido, esta medida visa assegurar as condições indispensáveis para a res-
petiva concretização no prazo definido.

No próximo dia 7 de setembro, na Fundação Eng. António de Almeida, 
no Porto, o Conselho Económico e Social (CES) irá promover a conferên-
cia “Desafios Demográficos: A Natalidade”, com o objetivo de debater o 
estado da natalidade em Portugal, procurando analisar os seus determi-
nantes, condicionantes e as suas potencialidades. 

A iniciativa emerge da necessidade de serem conhecidas as verdadeiras 
causas da regressão demográfica, numa altura em que a questão da na-
talidade preocupa transversalmente toda a sociedade portuguesa.

“O declínio da fecundidade em Portugal”; “A conciliação da atividade pro-
fissional com a vida familiar”; “A maternidade e paternidade: motivações 
e intenções”; “A importância da idade ao nascimento do primeiro filho”; 
ou “As especificidades regionais da natalidade”, são alguns dos temas 
que estarão em debate nesse dia.
A conferência contará com uma intervenção do Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa. 

Saiba mais aqui. 

http://www.ces.pt/noticias/artigo/conferencia-sobre-desafios-demograficos-natalidade
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PROCOOP – respostas não elegíveis na 1.ª fase

Divulga-se informação produzida pelo Instituto de Segurança Social, I.P. relevante para as Instituições que desenvolvem 
ou pretendem desenvolver respostas sociais.
 
Através do Despacho n.º 45920-A/2018, publicado a 15 de junho de 2018, o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segu-
rança Social aprovou o 1.º aviso de abertura de candidaturas de 2018 ao PROCOOP (Programa de Celebração ou Alarga-
mento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais).
 
No âmbito do citado aviso, de acordo com o n.º 1 da cláusula III, foram elegíveis as seguintes respostas típicas: creche, 
estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI), centro de dia, centro de atividades ocupacionais (CAO) e lar residencial.
 
Ainda conforme o aviso, nos termos do n.º 2 da cláusula III, não são elegíveis respostas sociais elegíveis financiadas pelo 
Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), com fundamento na alínea a) do n.º 4 do artigo 3.º 
do Regulamente PROCOOP, bem como outras respostas sociais, não previstas no n.º 1.
 
Neste contexto, procede-se à divulgação dos pressupostos e termos em que a formalização dos pedidos para celebração 
de novos/revisão de acordos de cooperação para as respostas não elegíveis na 1.ª fase de candidaturas ao PROCOOP 
deverá ocorrer, ou seja:
 
1.Relativamente às respostas sociais elegíveis financiadas pelo Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 
Sociais (PARES), para os lugares financiados, deverá ser seguido o procedimento instituído até à data, ou seja, os pedidos 
deverão ser formalizados junto dos Centros Distritais do ISS, I.P., atendendo a que são do conhecimento dos serviços da 
Segurança Social os lugares financiados e não financiados pelo PARES;
 
2.Quanto às outras respostas sociais não elegíveis no âmbito do 1.º aviso de abertura de candidaturas de 2018 ao PRO-
COOP e que não apresentam um carácter inovador, isto é, que constam das nomenclaturas em vigor, os pedidos devem 
ser formalizados através dos formulários disponíveis na Segurança Social Direta, entre 11 de julho e 12 de agosto de 2018;
 
3.No que concerne às restantes respostas sociais não elegíveis no âmbito do 1.º aviso de abertura de candidaturas de 
2018 ao PROCOOP, mas que têm um carácter inovador, a demonstração de interesse deve ser formalizada através do 
preenchimento do formulário disponível no separador “Apoios Sociais e Programas > Programas de apoio ao desenvolvi-
mento social > PROCOOP”, a remeter para o e-mail ISS-PROCOOP@seg-social.pt,  até ao dia 30 de novembro de 2018, no 
qual a entidade fará a apresentação do projeto em causa.
 
Acresce referir que o local de obtenção de informações, conforme consta do aviso, é o Instituto da Segurança Social, I. 
P., Gabinete de Planeamento de Estratégia (GPE), Telefone: 300 510 997, E-mail: ISS-PROCOOP@seg-social.pt. Mais se 
acrescenta que a informação está disponível no separador “Apoios Sociais e Programas > Programas de apoio ao desen-
volvimento social > PROCOOP”.
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Abertas as candidaturas para o Programa Cidadãos Ativ@s

Abriram as candidaturas para Organizações Não Governamentais portuguesas que desenvolvam 
projetos para a promoção da participação democrática, da cidadania ativa e dos direitos humanos, 
bem como projetos que tenham como objetivo o empoderamento de grupos vulneráveis ou refor-
cem a sustentabilidade e a capacidade da sociedade civil portuguesa. Estes concursos decorrem 
até ao final de outubro

Eixo 1 – Fortalecer a cultura democrática e a consciência cívica - até 26 Outubro
Eixo 2 – Apoiar e defender os direitos humanos - até 29 de Outubro
Eixo 3 – Empoderar os grupos vulneráveis - até 31 de Outubro
Eixo 4 – Reforçar a capacidade e sustentabilidade da sociedade civil - até 30 de Outubro

Mais informações no website: cidadaos-ativos.pt

Sessão de apresentação em Lisboa - 14 de setembro
Sessão de apresentação no Porto - 17 de setembro

Workshops em vários locais do país de 19 de julho a 11 de setembro (locais e datas no website do 
Programa). 

PARTIS - Práticas Artísticas para Inclusão Social – candidaturas abertas

As candidaturas à 3.ª edição do PARTIS – Práticas Artísticas para a Inclusão Social estão abertas 
e decorrem até às 12 horas de dia 20 de setembro.

O concurso PARTIS – Práticas Artísticas para a Inclusão Social pretende apoiar projetos destina-
dos à integração social através das práticas artísticas.

Os melhores e mais inovadores projetos de integração social pela prática artística, nas áreas das 
artes visuais, performativas ou audiovisuais serão apoiados, até um máximo de €25 mil euros/ano. 
As propostas devem ser consistentes, informadas e sustentadas, assentes em parcerias alargadas 
e passíveis de avaliação.

Podem concorrer organizações sem fins lucrativos com projetos que promovam a inclusão social 
de cidadãos em situação de maior vulnerabilidade social, tendo em vista a promoção do encontro e 
diálogo entre diferentes – em termos sociais, etários, culturais, entre outros -, e também a igualda-
de de oportunidades e o reforço da coesão social e territorial.

Período de candidatura
 - Submissão de candidatura: até às 12:00 GMT de 20 de setembro
 - Encontro e sessão de capacitação dos projetos pré-selecionados: dias 3 e 4 de dezembro
 - Arranque dos projetos selecionados: início de janeiro de 2019
Elegibilidade

Podem candidatar-se pessoas coletivas públicas ou privadas, sem fins lucrativos, legalmente reco-
nhecidas, com sede em território nacional.
As entidades que foram apoiadas em ambas as edições anteriores do PARTIS, na qualidade de pro-
motores, apenas poderão participar nesta terceira edição enquanto entidades parceiras.

As candidaturas ao PARTIS são apresentadas em formulários próprios disponibilizados através do 
sítio específico da Fundação Calouste Gulbenkian  - secção “apoios Gulbenkian”.

http://cidadaos-ativos.pt
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Abertura de Candidaturas para Financiamento de Projetos no âmbito do Programa 
Nacional para a Saúde Mental

A Direção-Geral da Saúde (www.dgs.pt) abriu 6 concursos para financiamento de projetos no âm-
bito do Programa Nacional para a Saúde Mental para entidades coletivas privadas sem fins lucra-
tivos, ao abrigo do Decreto-Lei nº186/2006, de 12 de setembro, alterado pelo artigo 165º da Lei n.º 
83-C/2013, de 31 de dezembro, e da Portaria nº 258/2013, de 13 de agosto, alterada pela Portaria 
nº 339/2013, de 21 de novembro.

As candidaturas devem ser submetidas, através da plataforma eletrónica SIPAFS no prazo de 12 
dias úteis, a contar da data de publicação, ou seja, até dia 25/07/2018 às 23h59m.

Programa Nacional para a Saúde Mental:

Concurso Nº 24/2018 - Desenvolvimento de projeto no contexto da promoção da saúde mental na 
gravidez e no 1º ano de vida da criança, em pelo menos três das cinco regiões de saúde.

Concurso Nº 25/2018 - Desenvolvimento de projeto no contexto de respostas de proximidade ao 
nível da prestação de cuidados e da reinserção de crianças e jovens com doença mental a ser de-
senvolvido nos concelhos de Lisboa, de Oeiras e de Cascais.

Concurso Nº 26/2018 - Desenvolvimento de projeto no contexto da prevenção de comportamentos 
mal adaptativos e de risco, nomeadamente autolesivos dos alunos, em escolas de ensino artístico, 
em pelo menos três das cinco regiões de saúde.

Concurso Nº 27/2018 - Desenvolvimento de projeto no contexto da saúde mental e trabalho, em 
pelo menos uma das cinco regiões de saúde.

Concurso Nº 28/2018 - Desenvolvimento de projeto no contexto da saúde mental e catástrofes.

Concurso Nº 29/2018 - Desenvolvimento de projeto no contexto da luta contra o estigma e literacia 
em saúde mental.

Abertura de Candidaturas para Financiamento de Projetos no âmbito do Programa 
Nacional para a Saúde Mental

Estão abertas as inscrições até dia 14 de setembro, para a 6.ª edição do Prémio Municipal Mada-
lena Barbosa, que visa distinguir o melhor projeto/ação no âmbito da temática da “Igualdade de 
Género”, desenvolvido e concretizado em 2017 ou a concretizar até final o primeiro semestre de 
2018, que contribua, designadamente, para a eliminação dos estereótipos de género e que favoreça 
a alteração dos modelos sociais e comportamentais a eles associados.

Poderão concorrer à atribuição do Prémio Municipal “Madalena Barbosa” as pessoas singulares 
maiores de 18 anos que tenham a sua residência ou domicílio profissional no Município de Lisboa 
e as pessoas coletivas que tenham sede social no mesmo, ou, não possuindo aí a sua sede, promo-
vam atividades de reconhecido interesse municipal.

O prémio é promovido em parceria pelo Município de Lisboa e pela Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género.
As candidaturas devem ser enviadas para:

Departamento para os Direitos Sociais
Câmara Municipal de Lisboa
Campo Grande 25, 7º Piso, Bloco B
1749-099 Lisboa
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Novidades Legislativas
Lei n.º 26/2018 - Diário da República n.º 128/2018, Série I de 2018-07-05
Regularização do estatuto jurídico das crianças e jovens de nacionalidade estrangeira acolhidos em institui-
ções do Estado ou equiparadas (quarta alteração à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo e sexta 
alteração ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 
nacional)

Lei n.º 31/2018 - Diário da República n.º 137/2018, Série I de 2018-07-18
Direitos das pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida

Decreto-Lei n.º 54/2018 - Diário da República n.º 129/2018, Série I de 2018-07-06
Estabelece o regime jurídico da educação inclusiva

Decreto Regulamentar n.º 6/2018 - Diário da República n.º 125/2018, Série I de 2018-07-02
Altera a regulamentação do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança So-
cial

Resolução da Assembleia da República n.º 191/2018 - Diário da República n.º 138/2018, Série I de 2018-
07-19
Recomenda ao Governo um modelo de intervenção na área das dependências com respostas mais integra-
das e articuladas e uma aposta na redução de riscos e minimização de danos

Resolução da Assembleia da República n.º 194/2018 - Diário da República n.º 140/2018, Série I de 2018-
07-23
Recomenda ao Governo o reforço da capacidade de resposta pública na área da toxicodependência e alcoo-
lismo

Resolução da Assembleia da República n.º 195/2018 - Diário da República n.º 140/2018, Série I de 2018-
07-23
Recomenda ao Governo a reformulação das condições de atribuição de apoio financeiro pelo Serviço de 
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências a entidades promotoras de projetos de 
redução de riscos e minimização de danos

Resolução da Assembleia da República n.º 203/2018 - Diário da República n.º 140/2018, Série I de 2018-
07-23
Recomenda ao Governo a adoção de medidas na área das doenças raras e da deficiência

Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/2018 - Diário da República n.º 135/2018, Série I de 2018- 07-16
Aprova o documento de orientação da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento 2018-2022

Portaria n.º 188/2018 - Diário da República n.º 124/2018, Série I de 2018-06-29  
Altera a Portaria n.º 262/2016, de 7 de outubro, que regulamenta a remuneração específica atribuída às far-
mácias, por dispensa de medicamentos comparticipados, em função da redução dos preços de referência

Portaria n.º 197/2018 - Diário da República n.º 129/2018, Série I de 2018-07-06 
Procede à regulamentação do Decreto Regulamentar n.º 2/2018, de 24 de janeiro, diploma que regula as 
condições de organização e funcionamento das estruturas de atendimento, respostas de acolhimento de 
emergência e das casas de abrigo que integram a rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica, 
prevista na Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual

Despacho n.º 6846/2018 - Diário da República n.º 135/2018, Série II de 2018-07-16 115698591
Regulamento do Procedimento de Inspeção da Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social

http://mkt5.mutualismo.pt/got/f2159087e1e1nble1e4
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115712240/details/maximized 
https://dre.pt/home/-/dre/115652961/details/maximized?utm_term=Newsletter+n.o+53+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++13+julho+2018&utm_campaign=Comunicacao+UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://dre.pt/home/-/dre/115620692/details/maximized?utm_term=Newsletter+n.o+53+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++13+julho+2018&utm_campaign=Comunicacao+UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115730617/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115730617/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115740739/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115740739/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115740740/details/maximized 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115740740/details/maximized 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115740748/details/maximized 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115740748/details/maximized 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115698904/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115609038/details/maximized?utm_term=Newsletter+n.o+53+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++13+julho+2018&utm_campaign=Comunicacao+UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115652965/details/maximized?serie=I&day=2018-07-06&date=2018-07-01&utm_term=Newsletter+n.o+53+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++13+julho+2018&utm_campaign=Comunicacao+UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115698591/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-07-16&date=2018-07-01&dreId=115692952
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agenda
info

JORNADAS MUTUALISTAS REGIONAIS
24 e 28 de setembro

Local: A Mutualidade de Santa Associação Mutualista (Esmoriz, 24 de setembro)
O Porvir da Família do Telégrafo Postal (Lisboa, 28 de setembro)
Hora: 09:00 às 17:30
Promotor: União das Mutualidades Portuguesas

CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL (CES) ORGANIZA CONFERÊNCIA
“DESAFIOS DEMOGRÁFICOS: A NATALIDADE”
7 de setembro

Local: Fundação Eng. António de Almeida, no Porto
Hora: 09:00
Promotor: Conselho Económico e Social (CES) 

AUDIÇÃO PÚBLICA “POTENCIAL HUMANO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL” 
18 de setembro

Local: Instalações da Universidade da Beira Interior, na Covilhã
Hora: 9:30 às 17:30
Promotor: Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da 
Estratégia «Portugal 2030»

»

»

»

O boletim digital Info é cofinanciado por:

Aniversários
 1 agosto Associação Mutualista de Arcozelo 121.º aniversário

7 agosto Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre do Concelho de Valongo 120.º aniversário

9 agosto União das Mutualidades Portuguesas 38.º aniversário

15 agosto “A Familiar” Associação de Socorros Mútuos da Póvoa de Varzim 105.º aniversário

17 agosto Montepio Comercial e Industrial Associação de Socorros Mútuos 119.º aniversário
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Foi há um ano...
julho de 2017

Mutualismo e Economia Social estiveram em debate na Alfândega do Porto

XII Congresso Nacional do Mutualismo em 
destaque na RTP 3

Movimento Mutualista participou no 
Portugal Social On The Road

UMP celebrou protocolo 
com Ministério da Cultura


