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Luís Alberto Silva
Presidente do CA da UMP

O Movimento Mutualista português fervilha com 
novos desafios.
Entrou em vigor, no dia 2 de setembro, o novo Có-
digo das Associações Mutualistas (CAM) que, pelo 
seu cariz estruturante, produzirá impacto no futuro 
do nosso Movimento, o qual se quer marcado pela 
sua modernização, desenvolvimento e expansão.
Cada uma das Associações Mutualistas tem pela 
frente o desafio (e a obrigação) de alterar os seus 
Estatutos, em conformidade com as novas nor-
mas do CAM. O prazo definido pela Lei expira a 1 
de setembro de 2019, mas estamos a falar de um 
processo relativamente complexo e demorado, que 
deve ser tratado sem delongas.

Impõe-se também que, no seio do Mutualismo, se 
aprofunde a reflexão em torno deste documento tão 
determinante para o futuro. Nessa medida, decidi-
mos dedicar os trabalhos do Encontro Nacional de 
Dirigentes Mutualistas, agendado para o dia 25 de 
outubro, na Covilhã, exclusivamente ao Novo Códi-
go das Associações Mutualistas. É de capital im-
portância a participação de todas as Mutualidades, 
de todos os Dirigentes Mutualistas para que, à luz 
das novas bases, e em conjunto, possamos dese-
nhar um Movimento Mutualista mais forte, rejuve-
nescido e apto a alargar horizontes.

Ainda no âmbito das iniciativas promovidas pela 
UMP, direcionadas para as suas Associadas, não 
poderia deixar de mencionar que foi com grande sa-
tisfação que registámos uma elevada participação 
de Mutualidades - desde os dirigentes, aos técnicos 
e colaboradores - nas Jornadas Mutualistas Regio-

nais. Para o Conselho de Administração da União 
das Mutualidades Portuguesas (UMP) é um sinal 
de grande otimismo constatar a elevada adesão 
de Mutualistas, tanto na sessão de Esmoriz como 
na realizada em Lisboa. Apraz-nos verificar que 
as Mutualidades, no seu todo, comungam da 
preocupação de desenvolverem competências 
que nos habilitem a reforçar o nosso papel e a 
nossa capacidade de resposta às necessidades 
dos Associados e demais beneficiários.

E foi, precisamente, no sentido de alargar hori-
zontes e trabalhar no sentido de afirmarmos o 
Mutualismo português, mostrando quem so-
mos e o que fazemos, que a UMP se associou 
à organização da Feira das Vindimas do Douro 
Superior, de que damos nota nesta edição. Nes-
se âmbito, fruto da visibilidade que a UMP vem 
conquistando, o Movimento Mutualista viu o seu 
presidente entronizado confrade pela Federação 
das Confrarias Báquicas de Portugal, juntamen-
te com outras personalidades, como o Ministro 
da Cultura, Luís Castro Mendes e a Secretária de 
Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, numa 
cerimónia que decorreu em Vila Nova de Foz Coa. 
Mais do que o significado pessoal que possa ter 
tido este evento, tratou-se, fundamentalmente, 
de um gesto de reconhecimento do papel do Mu-
tualismo e da sua importância na sociedade.

Saudações mutualistas,
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Jornadas Mutualistas Regionais reforçam 
competências das Mutualidades Portuguesas

O Presidente do Conselho de Administração da União das 
Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, considerou 
que a elevada participação de dirigentes, técnicos e cola-
boradores das Associações Mutualistas nas Jornadas Mu-
tualistas Regionais, que terminaram no dia 28 em Lisboa, 
é “um sinal revelador” da importância que atribuem à 
capacitação dos seus recursos humanos.

“Informar, esclarecer, estreitar laços e partilhar expe-
riências são fatores críticos para a modernização de um 
Movimento Mutualista rejuvenescido e voltado para o fu-
turo. E isso passa por continuar a elevar as competências 
técnicas dos dirigentes e colaboradores das Mutualidades 
Portuguesas”, disse Luís Alberto Silva, no decurso da se-
gunda sessão das Jornadas Mutualistas Regionais, realiza-
das na sede da Associação Mutualista O Porvir da Família 
Telégrafo Postal, em Lisboa, que, a exemplo da primeira 
realizada em Esmoriz, no norte do país, registou elevada 
participação, superando todas as expectativas.
Estando em causa, processos de capacitação, realçou a 
presença maioritária, em ambas os momentos, de técni-
cos e colaboradores das Associações Mutualistas, uma vez 
que são estes que, no quotidiano, tratam das matérias 
escalpelizadas nas Jornadas.
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Jornadas Mutualistas Regionais reforçam 
competências das Mutualidades Portuguesas

Luís Alberto Silva sublinhou, em ambas as sessões, os 
grandes desafios que o Movimento Mutualista enfrenta. 
Desde logo, o novo Código das Associações Mutualistas, 
que entrou em vigor no início do mês e que trouxe con-
sigo um leque de significativas alterações ao nível da su-
pervisão e da forma de governação das mutualidades. Es-
tas mudanças implicam a adequação dos seus estatutos 
às normas do novo Código, até 1 de setembro de 2019, 
prazo para o qual chamou a atenção das Mutualidades, 
no sentido de acautelarem esses mecanismos e evitarem 
a perda do estatuto de utilidade pública.
“Pelo impacto que terá no futuro, vamos dedicar o Encon-
tro Nacional de Dirigentes Mutualistas, que vai acontecer, 
em 25 de outubro, na Covilhã, ao debate e ao esclareci-
mento sobre o novo Código das Associações Mutualistas”, 
acrescentou.

Luís Alberto Silva aproveitou ainda para dar nota de uma 
reunião com o Secretário Geral da UGT, Carlos Silva, onde 
se deu o pontapé de saída num processo negocial com 
vista à criação de Instrumento de Regulação Coletiva de 
Trabalho, específico para as Mutualidades.
As Jornadas Mutualistas Regionais realizaram-se a 24 de 
setembro em Esmoriz, na sede da Mutualidade Santa Ma-
ria, e em Lisboa, a 28 de setembro com o mesmo pro-
grama. Um dia inteiro para ouvir especialistas em instru-
mentos de financiamento de operações de reabilitação 
urbana, de organizações como a Estrutura de Gestão do 
IFRRU2020, do Instituto da Habitação e Reabilitação Urba-
na (IHRU) e da Fundiestamo S.A. e no novo Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (RGPD), matéria que tantas 
dúvidas tem suscitado nas associações e empresas.
Os trabalhos, marcados por uma grande interatividade 
entre oradores e participantes, serviram ainda para apre-
sentação dos novos protocolos institucionais celebrados 
pela União das Mutualidades Portuguesas e entidades 
públicas e privadas.

Mutualidade Santa Maria recebeu sessão a Norte
Na sessão de Esmoriz, em que marcou presença o pres-
idente da Junta local, António Bebiano, intervieram Sér-

gio Lessa e Tiago Maia, da “Farma +”, que apresentaram 
soluções inovadoras na área das farmácias; Rui Galvão, da 
Orbis; Alberto Souto, da Fundiestamo., Abel Mascarenhas, da 
Estrutura de Gestão do IFRRU2020, Ana Cruz, do IHRU, que 
esclareceram a plateia sobre os diferentes instrumentos de 
financiamento disponíveis para a reabilitação urbana e do 
edificado; e Henrique Necho e Joana Montenegro, da Necho 
& Associados, que esmiuçaram o RGPD.
Jani Silva, Vice-Presidente do Conselho de Administração da 
UMP, encerrou aos trabalhos.

“Porvir” acolheu sessão em Lisboa
A sessão destinada aos mutualistas do Sul do País decor-
reu em Lisboa, na sede da mais recente Associação Mutu-
alista filiada na UMP António Soares, Presidente do Porvir 
da Família Telégrafo Postal, para além das boas vindas aos 
participantes de um espaço geográfico entre a Covilhã e o 
Algarve, agradeceu o apoio da União das Mutualidades Por-
tuguesas no seu processo de constituição.
Os instrumentos de financiamento de operações de reabili-
tação urbana foram matérias desenvolvidas por Teresa Fer-
reira, da Estrutura de Gestão do IFRRU2020;  Rui Estríbio, do 
Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana; e Eduardo Júlio, 
da Fundiestamo. A implicação do RGPD nas Associações Mu-
tualistas foi o assunto tratado novamente tratado por Hen-
rique Necho.
Em representação da “Farma +” esteve Sérgio Lessa e a 
apresentação da Orbis foi 
efetuada por Rui Galvão.
O Vice-Presidente do 
Conselho de Adminis-
tração da UMP José Car-
valho encerrou a sessão 
reiterando a disponibi-
lidade da UMP em con-
tinuar a contribuir para 
a capacitação das Asso-
ciações Mutualistas.

António Soares, Presidente d’O Porvir. 
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Novo CAM em foco no Encontro Nacional de Dirigentes 
Mutualistas a realizar a 25 de outubro na Covilhã

O novo Código das As-
sociações Mutualistas 
(CAM), publicado em 
Diário da República em 
agosto, entrou em vigor 
a 2 de setembro, e, pelo 
seu caráter estruturante 
para o Movimento Mu-
tualista português, será 
o tema central do Encon-
tro Nacional de Dirigen-
tes Mutualistas (ENDM), 
agendado para 25 de 
outubro, na sede da Mu-
tualista Covilhanense.

Esmiuçar as principais 
alterações ao Código e 
perspetivar os caminhos 
para o futuro do Mutua-
lismo serão os objetivos 
deste ENDM, um dos 

eventos mais importantes que a União das Mutualidades 
Portuguesas organiza anualmente.
O programa final será divulgado oportunamente e poderá 
ser consultado no site https://endm.mutualismo.pt. Pode 
inscrever-se em https://endm.mutualismo.pt/#/inscricao 

Código obriga a alterações estatutárias nas Associa-
ções Mutualistas
A revisão do Código das Associações Mutualistas, segundo 
o próprio preâmbulo, decorre da “nova realidade social e 
organizacional” e das “crescentes exigências técnicas e fi-
nanceiras” e tem em vista “dotar o movimento mutualista 
português de um suporte jurídico que permita a sua mo-
dernização e desenvolvimento”.

O Decreto-Lei estabelece o prazo de um ano – que termina 
a 1 de setembro de 2019 – para que todas as Associações 
Mutualistas alterem os seus estatutos, em conformidade 
com as normas deste novo Código.

Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Administra-
ção da União das Mutualidades Portuguesas (UMP), exorta 
as Associações Mutualistas a “desencadearem, desde já, os 
mecanismos de adequação dos seus estatutos”, de forma 
a evitarem constrangimentos futuros, e manifesta a “total 
disponibilidade da UMP para as apoiar nesse processo”.
O diploma que entrou em vigor prevê, entre outras alte-
rações, a introdução de novos requisitos de elegibilidade 
dos titulares dos órgãos associativos e novidades quanto 
às regras para “a concretização da autonomia financeira e 
orçamental das modalidades associativas e demais ativi-
dades, a garantia do seu equilíbrio técnico e financeiro e a 
aplicação de valores e gestão de ativos”.

UMP participa em reunião nacional que avaliou 
preocupações com os Protocolos RSI

A União das Mutualidades Portuguesas participou na re-
união nacional das instituições sociais com Protocolos RSI 
(Rendimento Social de Inserção), promovida pela CNIS, em 
Fátima, em que marcaram presença ainda a União das Mi-
sericórdias Portuguesas, a CONFECOOP e cerca de 75 enti-
dades protocoladas.

O modelo de financiamento - nomeadamente dos encar-
gos com os recursos humanos e com o funcionamento – é 
a maior preocupação expressa pelas instituições, num in-
quérito desenvolvido pela CNIS sobre o desenvolvimento 
dos 81 Protocolos RSI, cujos resultados foram apresenta-
dos neste encontro.

Os 81 protocolos envol-
vem um universo de 
100 equipas e de 602 
trabalhadores e a taxa 
de respostas ao inqué-
rito foi de 70 por cento.

As conclusões desta re-
união serão remetidas 
pela CNIS ao Presidente 
da República, ao Minis-
tério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social e à Co-
missão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social.

ATIVIDADES

https://endm.mutualismo.pt
https://endm.mutualismo.pt/#/inscricao
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Novo CAM em foco no Encontro Nacional de Dirigentes 
Mutualistas a realizar a 25 de outubro na Covilhã

Presidente da UMP entronizado pela Federação das 
Confrarias Báquicas de Portugal

Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da União 
das Mutualidades Portuguesas (UMP), foi entronizado pela Federa-
ção das Confrarias Báquicas de Portugal, numa cerimónia em que 
também receberam as insígnias de confrades personalidades como 
o ministro da Cultura, Luís Castro Mendes e a Secretária de Estado do 
Turismo, Ana Mendes Godinho. A cerimónia decorreu na Igreja de Vila 
Nova de Foz Coa, depois de uma missa presidida pelo bispo de Aveiro, 
António Moiteiro, também ele entronizado. 

“É com grande orgulho e sentido de responsabilidade que a UMP, que 
representa mais de dois milhões e meio de beneficiários, se associa  
a esta jornada carregada de simbolismo”, sublinhou Luís Alberto Silva, 
na intervenção que proferiu no final.

Estabelecendo uma ponte entre o Mutualismo e a atividade vitiviní-
cola, lembrou, a título de curiosidade, que o Movimento Mutualista 
português tem 721 anos de História e que “a primeira Associação Mu-
tualista foi fundada no Alentejo, em 1297, e a sua ação estava ligada 
precisamente à agricultura, em que se enquadram a Vinha e o Vinho”.

Perante dezenas de representantes das diferentes confrarias portu-
guesas ligadas ao Vinho, novos confrades e convidados, Luís Alberto 
Silva, assumiu o compromisso de “contribuir, ainda que de forma sin-
gela, no mundo do Mutualismo, em Portugal e além-fronteiras nas 
organizações internacionais em que estamos representados, para a 
divulgação e promoção deste produto de características inigualáveis”.

A cerimónia de entronização de novos confrades fazia parte do pro-
grama da Festa da Vindima, que resulta de uma parceria da Quinta 
da Boeira, Ponto Urbano e União das Mutualidades Portuguesas. O 
programa começou com uma receção na Câmara Municipal de Meda 
e prosseguiu no centro de vinificação de Cancelos de Baixo, naquele 
concelho, onde estudantes do programa “Erasmus +” que frequentam 
a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) pisaram uvas 
no lagar, com animação musical assegurada por grupos locais.
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Propostas da UMP para o “Portugal 2030” 
apresentadas em audição promovida 

pela Assembleia da República

O presidente do Conselho de Administração da União das 
Mutualidades Portuguesas (UMP), Luís Alberto Silva, de-
fendeu “um maior equilíbrio entre as verbas destinadas a 
financiar os setores privado (lucrativo) e público e aquelas 
destinadas ao setor da economia social” no quadro finan-
ceiro Portugal 2030 em preparação.

Falando numa Audição Pública realizada pela Assembleia 
da República, através da Comissão Eventual de Acompa-
nhamento do Processo de Definição da Estratégia «Portu-
gal 2030», na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, 
Luís Alberto Silva advogou que o novo quadro financeiro 
plurianual deverá prever financiamento destinado à requa-
lificação infraestrutural das Instituições de modo a permitir 
a especialização, diversificação ou ampliação das áreas em 
que operam.

Na sua perspetiva, também deverão ser contempladas 
medidas de incentivo à empregabilidade, específicas para 
o universo da economia social e solidária, considerando “o 
potencial de recrutamento destas Instituições, onde o fator 
humano não pode ser substituído por maquinaria”.

Entre outras propostas, o Presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração da UMP chamou a atenção 
para a necessidade de o novo 
quadro financeiro acautelar ver-
bas para financiar projetos que 
aproximem as instituições de 
ensino superior das entidades 
da economia social e solidária e 
de diversificar linhas de financia-
mento e alargar elegibilidades, 
quer em matéria de ações e ati-
vidades, quer em tipologias de 
beneficiários, para permitir que 
estas instituições se ajustem e 
respondam, de modo mais flexí-
vel e ágil, às necessidades pon-
tuais dos territórios que servem.

Luís Alberto Silva integrou um painel em que participaram também Constantino Mendes Rei, Presidente do Instituto 
Politécnico da Guarda; António Fernandes, Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco; Lino Maia, Presidente da 
Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade; e Francisco Rodrigues Araújo, presidente do Secretáriado Distri-
tal de Viana do Castelo da União das Misericórdias Portuguesas.
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Delegação da UMP reúne com UGT 
para iniciar processo negocial 

de um contrato coletivo para o setor

O presidente do Conselho de Administração da União das 
Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, reuniu-se a 
5 de setembro, com o Secretário-Geral da UGT, Carlos Silva, 
para definir as linhas orientadoras de um processo negocial 
para a criação de um instrumento de regulamentação cole-
tiva de trabalho especialmente aplicável às Mutualidades. 
“Estamos a dar mais um passo para que seja criado um 

UMP reúne com Centro Distrital 
da Segurança Social de Aveiro

Luís Alberto Silva e Jani Silva, respetivamente 
Presidente e Vice-Presidente do Conselho de 
Administração da União das Mutualidades Por-
tuguesas, reuniram a 2 de agosto, com o novo 
Diretor do Centro Distrital da Segurança Social 
de Aveiro, Dr. Fernando Mendonça, numa au-
diência que ficou marcada pelo aprofundamen-
to das relações institucionais entre as duas en-
tidades.

Além de endereçarem os cumprimentos oficiais 
do Movimento Mutualista ao novo Diretor do 
Centro Distrital de Aveiro, os elementos do Con-
selho de Administração da UMP apresentaram 
também o trabalho efetuado pela UMP e pelas 
Associações Mutualistas, nomeadamente no 
âmbito das Comissões Distritais de Cooperação 
da Segurança Social, assim como nas Platafor-
mas Supraconcelhias da Segurança Social.

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho apli-
cável direta e exclusivamente às Associações Mutualistas, 
que em Portugal constituem um importante setor gerador 
de emprego, já que representa um milhão de Associados 
e mais dois milhões e meio de beneficiários”, sublinhou 
Luís Alberto Silva, no final desta reunião que teve lugar em 
Lisboa, na sede da UGT.
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A União das Mutualidades Portuguesas (UMP), representa-
da pelo seu Vice-Presidente do Conselho de Administração, 
José Carvalho, marcou presença na conferência sobre “Saú-
de, o Estado e o futuro do SNS”, que se realizou em Lisboa, 
pelo Conselho Económico e Social (CES).

Encontrar as causas para a “fadiga” do modelo inicial do 
SNS ao fim de quase 40 anos da sua criação e apontar ca-
minhos para o futuro foi a missão que reuniu, no Fórum 
Lisboa, vários especialistas em saúde, parceiros sociais e 
membros do CES.

UMP presente em conferência do CES  
que discutiu o presente e o 

futuro do Serviço Nacional de Saúde

Conselho de Administração da UMP 
reuniu em Lisboa 

Os membros do Conselho de Administração da União das Mutualida-
des Portuguesas estiveram reunidos no dia 27 de setembro, em Lisboa, 
para, entre outros assuntos, fazerem o balanço da primeira sessão das 
Jornadas Mutualistas Regionais realizada, no dia 24 de setembro, em 
Esmoriz, e perspetivarem a segunda sessão, que teve lugar no dia 28, 
em Lisboa.

Em cima da mesa, esteve também a preparação do VII Encontro Nacio-
nal de Dirigentes Mutualistas, agendado para 25 de outubro, na Covilhã.

Na sessão de encerramento, António Correia de Campos, 
presidente do CES, preconizou reformas no sistema, refe-
rindo que o SNS tem sido marcado por “longos períodos 
de espera por consultas e cirurgias (…) acolhimento de-
morado e nem sempre qualificado das urgências hospita-
lares”, e, entre outras, por falhas na cobertura de médicos 
de família. 

O ex-ministro da Saúde considerou que, apesar desse qua-
dro, o SNS “está longe da decadência e muito distante de 
uma crise grave”.
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UMP celebra acordo de cooperação com 
“Necho & Associados” no âmbito do RGPD 

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) acaba de 
celebrar um protocolo de cooperação com a “Necho & 
Associados” no âmbito das medidas de implementação 
e cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Da-
dos (RGPD).
Este protocolo de cooperação possibilita às Associadas da 
UMP acederem a um serviço de qualidade, beneficiando 
de preços inferiores aos habitualmente praticados.
Desta parceria estabelecida depois de um estudo de mer-
cado, resulta ainda a realização de duas sessões públicas 
de informação e esclarecimento por ano.

Chama Mutualista “ilumina” 
Moreira da Maia, Sandim e Glória Portuguesa

UMP participa na reunião alargada do Conselho 
Nacional da CNPDPCJ

A União das Mutualidades Portuguesas participou na reunião alargada do Conselho Nacional 
da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), 
no dia 17 de setembro. A apresentação das linhas gerais do relatório anual de atividades das 
CPCJ, o Encontro Anual, Membros Cooptados e a aprovação de recomendações foram alguns 
dos assuntos abordados nesta reunião, em que participaram os membros deste Conselho 
Nacional, do qual a UMP faz parte.

Setembro marcou o início de um novo ano letivo no Centro 
Infantil Dr. António Costa Leal (CIDACL). Na primeira reunião 
geral de pais e encarregados de educação foi distribuído 
um “kit família”, composto por ingredientes para fazer as 
crianças cada vez mais felizes, como o Bombom, Sorriso, 
Massa de Modelar, Cartões, Calendário, Chá e Coração.

A Chama Mutualista continua a percorrer o País fortale-
cendo os laços entre a comunidade mutualista. Durante 
o mês de setembro, este símbolo criado pela União das 
Mutualidades Portuguesas para representar a força e a vi-
talidade do Movimento Mutualista português, esteve nas 
instalações da Associação Mutualista de Moreira da Maia e 
Freguesias Circunvizinhas, por ocasião do seu aniversário, 
da Associação de Socorros Mútuos Nossa Senhora da Es-
perança de Sandim e Freguesias Circunvizinhas e da Glória 
Portuguesa – Associação de Socorros Mútuos.

CIDACL distribui “kit família” 
aos pais no início do ano letivo
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121 anos da Associação Mutualista  
de Moreira da Maia celebrados com os Associados

MUTUALIDADES

O presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, 
Luís Alberto Silva, destacou “o importante papel” que a Associação Mutualista de 
Moreira da Maia e Freguesias Circunvizinhas tem desenvolvido ao longo dos anos 
junto da comunidade e no seio do Movimento Mutualista.

Durante a sessão comemorativa do 121.º Aniversário da Associação, realizada no dia 
8 de setembro, na sede da Associação e na presença de mais de duas dezenas de 
Associados que foram presenteados pela Direção com uma lembrança, ficou vincada 
a necessidade de rejuvenescimento do mutualismo. “É uma alegria ver esta sala tão 
bem composta. Que para o próximo ano, aqui estejamos todos reunidos, trazendo 
mais jovens para o nosso seio”, afirmou Manuel Dias, dirigente da Associação Mu-
tualista.

Luís Alberto Silva acentuaria essa tónica durante a intervenção que proferiu, onde 
apelou aos dirigentes locais para que “envolvam os jovens nas iniciativas e projetos 
da instituição” e os incluam nos órgãos associativos, pois “só assim o mutualismo 
será verdadeiramente compreendido e reconhecido pelas gerações mais novas”.

Numa alusão, à entrada em vigor do novo Código das Associações Mutualistas, Luís 
Alberto Silva chamou a atenção para a necessidade de Moreira da Maia e todas as 
outras Mutualidades acelerarem os mecanismos de alteração dos seus estatutos, em 
conformidade com as normas deste novo Código, disponibilizando, para o efeito, o 
apoio da União das Mutualidades Portuguesas nesse complexo processo.
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Mutualidade de Anta homenageia Associados na 
comemoração do 113.º Aniversário da instituição

A Associação de Socorros Mútuos de São Francisco de 
Assis de Anta homenageou os seus Associados com 55 
e 56 anos de ligação à instituição, no decorrer da ses-
são comemorativa do seu 113.º Aniversário, realizada na 
sede desta Associação Mutualista do concelho de Espi-
nho.

A entrega de uma medalha alusiva foi um dos momen-
tos altos do evento no qual a União das Mutualidades 
Portuguesas se fez representar pelo Vice-Presidente do 
Conselho de Administração, José Almeida, e em que 
marcaram presença, entre outras entidades o Centro Re-
gional de Segurança Social de Aveiro, através do seu Di-

retor, Fernando Mendonça, o Município de Espinho, através do Vice-Presidente da Câmara, Vicente Pinto, e da Presidente 
da Assembleia Municipal, Filomena Maia Gomes, e do Presidente da Junta de Freguesia de Anta e Guetim, Nuno Almeida.

Na intervenção que proferiu, o presidente da Direção da Associação, Manuel Pereira, realçou cada uma das valências 
dinamizadas pela instituição que tem registado um forte crescimento nos últimos anos.

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), que em agosto assinalou um ano de funcionamento, foi uma das res-
postas mais recentes proporcionadas pela Associação, estando já a atingir o número limite de vagas, numa demonstração 
da qualidade das suas instalações e dos serviços que presta aos seus utentes e famílias.

Além da ERPI, esta Associação Mutualista dinamiza uma creche, um centro lúdico e um centro de convívio, a que se jun-
tam as modalidades de clínica médica e subsídio de funeral.

Restauradora de Ramalde organiza 
passeio para os seus Associados

Reforçar os laços entre os seus Associados e proporcionar momentos de convívio e confraternização foram os objetivos 
do passeio convívio em Aveiro, realizado no dia 15 de setembro, pela Associação de Socorros Mútuos A Restauradora de 
Ramalde.

Depois de um passeio para conhecer a “Veneza” portuguesa, os 54 Associados participantes rumaram a Águeda para 
almoço, seguido de um animado baile, que terminou com um lanche, antes do regresso a casa. “Foi um dia de grande 
confraternização que serviu para que alguns Associados se ficassem a conhecer”, descreve o presidente da Direção d’A 
Restauradora de Ramalde, Manuel Valentim.
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Ano letivo da Universidade Sénior Mutualista 
da Beneficência Familiar começou a 1 de outubro

As atividades da Universidade Sénior Mutualista referentes ao ano letivo 2018/2019 come-
çou a 1 de outubro. Cidadania, Cozinha e Alimentação Saudável, Ginástica Adaptada, são 
algumas das disciplinas ministradas.
Os interessados podem obter mais informações através do 222 087 520 ou do email 
geral@abfamiliar.pt.
Entretanto, A Beneficiência Familiar promove no dia 10 de outubro, pelas 16h00, na sua 
sede, na Rua Formosa, 325, 1º, Porto, um workshop sobre “Os Direitos dos Consumidores 
Seniores”, no âmbito de uma parceria com a associação de defesa do consumidor Deco.
A iniciativa tem um cariz solidário, revertendo os bens alimentares recolhidos a favor dos 
associados em situação de carência.

ASMAB celebra contrato de empreitada para 
construção de Casa Abrigo para 
Vítimas de Violência Doméstica

A Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança 
(ASMAB) celebrou, a 2 de agosto, o contrato administra-
tivo da empreitada de “Construção do Edifício para Casa 
Abrigo – Apoio à Vítima de Violência”, numa sessão públi-
ca em que marcaram presença várias entidades parceiras, 
públicas e privadas, com responsabilidade na assistência e 
proteção às vítimas de violência doméstica.

A ASMAB, enquanto instituição gestora do Núcleo de 
Atendimento às vítimas de Violência Doméstica do distrito 
de Bragança, disponibilizará, com a construção deste edi-
fício, um total de 30 vagas para acolhimento de vítimas e 
respetivos dependentes, que integrará a Rede Nacional de 
Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, de que fazem 
parte mais 36 estruturas.
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Candidaturas ao segundo concurso  
“Capacitação para o Investimento Social” 

decorrem até 4 de dezembro
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Estão abertas até 4 de dezembro as candidaturas ao segun-
do concurso no âmbito do financiamento “Capacitação para 
o Investimento Social”, da iniciativa pública Portugal Inova-
ção Social.

Através deste concurso, que disponibiliza sete milhões de 
euros ao abrigo do POISE (Programa Operacional Inclusão 
Social e Emprego) do Portugal 2020, entidades, como as mu-
tualidades, que desenvolvem iniciativas de inovação e em-

Liga das Associações de Socorro Mútuo do Porto 
dinamiza stand na Feira do Livro

A Liga das Associações de Socorro Mútuo do Porto marcou 
presença na Feira do Livro do Porto, que decorreu entre 7 e 
23 de setembro, nos Jardins do Palácio de Cristal, dinami-
zando um stand com várias atividades no campo da saúde.

Durante o evento, a Liga assegurou a prestação de primei-
ros socorros aos visitantes, rastreios de glicemia e colesterol, 
medição da tensão arterial e registou inscrições para a reali-
zação de um check-up dentário, a agendar posteriormente.
A Feira do Livro do Porto, que regista uma média de 250 mil 
visitantes por ano, constituiu uma oportunidade para a Liga 

OUTRAS INFORMAÇÕES

preendedorismo social podem obter financiamento para 
reforçar competências de gestão e comunicação.
Podem candidatar-se os projetos já em funcionamento à 
data da candidatura, incluindo aqueles que tenham um 
piloto ou prova de conceito realizados, e que sejam de-
senvolvidos por entidades da economia social.

A implementação dos planos de capacitação deve ser lo-
calizada nas regiões Norte, Centro e Alentejo.

divulgar quer os serviços da instituição, quer de todas as 
suas Associadas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o 
Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, visitaram o 
stand no primeiro dia do evento.

Durante o evento, o stand da Liga foi também palco 
de uma entrevista à Rádio Manobras, concedida pelo 
dirigente Sérgio Manuel Meira e pela enfermeira Ana  
Martins.
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Novidades Legislativas
Lei n.º 60/2018 - Diário da República n.º 160/2018, Série I de 2018-08-21
Aprova medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho 
igual ou de igual valor e procede à primeira alteração à Lei n.º 10/2001 , de 21 de maio, que institui um 
relatório anual sobre a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, à Lei n.º 105/2009 , de 
14 de setembro, que regulamenta e altera o Código do Trabalho, e ao Decreto-Lei n.º 76/2012 , de 26 
de março, que aprova a orgânica da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego

Decreto-Lei n.º 73/2018 - Diário da República n.º 179/2018, Série I de 2018-09-17
Alarga o âmbito pessoal do regime especial de acesso antecipado à pensão de velhice para os bene-
ficiários do regime geral de segurança social e do regime de proteção social convergente com muito 
longas carreiras contributivas aos beneficiários que iniciaram a carreira contributiva com 16 anos ou 
em idade inferior.

Portaria n.º 232/2018 - Diário da República n.º 159/2018, Série I de 2018-08-20
Portaria que procede à segunda alteração ao regulamento geral do Fundo de Auxílio Europeu às Pes-
soas Mais Carenciadas (FEAC) e à regulamentação específica do Programa Operacional de Apoio às 
Pessoas Mais Carenciadas em Portugal (POAPMC), para o período compreendido entre 1 de janeiro de 
2014 e 31 de dezembro de 2020, aprovados pela Portaria n.º 190-B/2015 , de 26 de junho, e alterados 
pela Portaria n.º 51/2017 , de 2 de fevereiro

Portaria n.º 235/2018 - Diário da República n.º 162/2018, Série I de 2018-08-23 
Quarta alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em 
anexo à Portaria n.º 97-A/2015 , de 30 de março

Portaria n.º 249/2018 - Diário da República n.º 172/2018, Série I de 2018-09-06
Portaria procede à terceira alteração à Portaria n.º 174/2014 , de 10 de setembro, alterada pela Por-
taria n.º 289-A/2015 , de 17 de setembro, e pela Portaria n.º 50/2017 , de 2 de fevereiro, que define 
as condições de instalação e funcionamento a que devem obedecer as unidades de internamento e de 
ambulatório, bem como as condições de funcionamento a que devem obedecer as equipas de gestão 
de altas e as equipas de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados (RNCCI)

Portaria n.º 259/2018 - Diário da República n.º 177/2018, Série I de 2018-09-13 
Disponibiliza o acesso à informação, em suporte eletrónico de identificação das entidades previstas 
nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 do artigo 4.º do regime do Registo Nacional de Pessoas Coletivas - Cer-
tidão online de inscrição de pessoa coletiva.

Portaria n.º 389/2018, de 31 de julho
Portaria que cria a medida Apoio ao Voluntariado, adiante designada por medida, que consiste na con-
cessão de um apoio financeiro, às organizações promotoras de voluntariado inscritas e acreditadas 
na Plataforma de Voluntariado, que desenvolvam ações de voluntariado de continuidade, no domínio 
da ação social

Aviso n.º 13745/2018 - Diário da República n.º 186/2018, Série II de 2018-09-26
Coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento urbano e rural, a vigorar no ano civil 
de 2019

O boletim digital Info é cofinanciado por:

http://mkt6.mutualismo.pt/go/d293c18ae75399b2c278a2366034b0-1254--41-4ee1e1qQce1e6e1ayWS
http://mkt6.mutualismo.pt/go/d293c18ae75399b2c278a2366034b0-1254--41-4ee1e1qQce1e6e17k13
http://mkt6.mutualismo.pt/go/d293c18ae75399b2c278a2366034b0-1254--41-4ee1e1qQce1e6e17k14
http://mkt6.mutualismo.pt/go/d293c18ae75399b2c278a2366034b0-1254--41-4ee1e1qQce1e6e17k15
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116417932/details/maximized
http://mkt6.mutualismo.pt/go/d293c18ae75399b2c278a2366034b0-1254--41-4ee1e1qQce1e6e1ayWT
http://mkt6.mutualismo.pt/go/d293c18ae75399b2c278a2366034b0-1254--41-4ee1e1qQce1e6e17k17
http://mkt6.mutualismo.pt/go/d293c18ae75399b2c278a2366034b0-1254--41-4ee1e1qQce1e6e17k18
http://mkt6.mutualismo.pt/go/d293c18ae75399b2c278a2366034b0-1254--41-4ee1e1qQce1e6e17k1a
http://mkt6.mutualismo.pt/go/d293c18ae75399b2c278a2366034b0-1254--41-4ee1e1qQce1e6e17k1b
http://mkt6.mutualismo.pt/go/d293c18ae75399b2c278a2366034b0-1254--41-4ee1e1qQce1e6e17k1c
http://mkt6.mutualismo.pt/go/d293c18ae75399b2c278a2366034b0-1254--41-4ee1e1qQce1e6e17k1d
http://mkt6.mutualismo.pt/go/d293c18ae75399b2c278a2366034b0-1254--41-4ee1e1qQce1e6e17k1f
http://mkt6.mutualismo.pt/go/d293c18ae75399b2c278a2366034b0-1254--41-4ee1e1qQce1e6e17k1f
http://mkt6.mutualismo.pt/go/d293c18ae75399b2c278a2366034b0-1254--41-4ee1e1qQce1e6e17k1g
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116387662/details/maximized
http://mkt6.mutualismo.pt/go/d293c18ae75399b2c278a2366034b0-1254--41-4ee1e1qQce1e6e17k1h
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116506186/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-09-26&date=2018-09-01&dreId=116506175
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agenda info
IV FORUM ECONOMIA SOCIAL: “OS JOVENS NA ECONOMIA SOCIAL” 
16 de outubro

Local: Hotel Baía, em Cascais
Hora: 09:00 às 17:30
Promotor: Unitate - Associação de Desenvolvimento da Economia Social

LANÇAMENTO DO ESTUDO DA OIT: “TRABALHO DIGNO EM PORTUGAL 
2008-2018: DA CRISE À RECUPERAÇÃO”
16 de outubro

Local: Palácio Foz, Lisboa
Hora: 14:30
Promotor: OIT - Organização Internacional do Trabalho 

ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES MUTUALISTAS 
25 de outubro

Local: Instalações da Mutualista Covilhanense, na Covilhã
Hora: 9:00 às 13:00
Promotor: União das Mutualidades Portuguesas

»

»

»

Aniversários
2 outubro A Familiar de Grijó - Associação Mutualista 126.º aniversário

4 outubro Associação de Socorros Mútuos Marítima e Terrestre da Vila de Sesimbra 124.º aniversário

5 outubro Mutuália - Federação Mutualista 13.º aniversário

13 outubro A Restauradora de Ramalde - Associação Mutualista 141.º aniversário

15 outubro O Legado Caixeiro Alentejano – Associação Mutualista 92.º aniversário

20 outubro Associação de Socorros Mútuos Fúnebre Familiar Bracarense 126.º aniversário

23 outubro Liga das Associações de Socorros Mútuos do Porto 113.º aniversário

23 outubro A.S.M. de Serzedo 113.º aniversário
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Foi há um ano...
agosto e setembro de 2017

A estratégia para o futuro quadro de apoios à Economia Social esteve em 
debate no Conselho Nacional para a Economia Social.

O papel das Mutualidades no quadro da Economia 
Social esteve em análise à mesa  Ministro da Soli-

dariedade e Segurança Social, Vieira da Silva.  

O Movimento Mutualista Jovem realizou o seu pri-
meiro evento.  “Um Rabisco e uma Tripa” decorreu 

em Esmoriz, com 150 jovens.

https://endm.mutualismo.pt/#/home

