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Editorial
A adesão da União das Mutualidades Portuguesas à União Mundial das Mutualidades aprovada
na Assembleia Geral da UMP que se realizou em
Espinho é um passo importante na afirmação do
Mutualismo português no mundo.

está a ver como temos estado a trabalhar, entre
nós, o edifício do Mutualismo e a projetá-lo para
lá das nossas fronteiras, especialmente para
essa vasta comunidade a que estamos ligados
por fortes laços históricos e afetivos: a CPLP.

A União Mundial das Mutualidades, pela sua
abrangência e pelos princípios democráticos que
enformam as suas normas estatutárias e os seus
regulamentos, será, estamos certos, a principal
representante do Mutualismo no Mundo e a sua
grande interlocutora junto dos diversos organismos e autoridades internacionais.

Esta decisão das Mutualidades Portuguesas fica
a marcar um ano em que conferimos bases ainda mais sólidas ao edifício do Mutualismo português, formulámos objetivos ainda mais ambiciosos e abrimos novos horizontes no quadro da
Economia Social.
Ao longo de 2018, acelerámos processos de
capacitação, demos visibilidade ao Movimento
e prosseguimos o esforço no sentido do seu rejuvenescimento, com o envolvimento de jovens
e mulheres. O 1.º Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas que vamos realizar no dia 12 de
dezembro em Ovar é disso um exemplo e aproveitamos este ensejo para convidar e desafiar
as presidentes, demais dirigentes e associadas
das mutualidades a participarem e a reverem-se
nesta ação, fazendo dela um momento de afirmação, de reflexão e de esperança num movimento onde a igualdade de género se incentiva
e pratica.
Com a quadra natalícia à porta, desejo a todos
Festas Felizes, exaltando os valores da família e
do Mutualismo e formulando votos de que, todos
juntos, possamos construir um próspero ano de
2019.

Vimos assumindo, desde longa data, a emergência de uma organização com essas características, aberta a todas as realidades do Mutualismo
no mundo e fundada segundo o princípio mais democrático da representatividade: uma organização, um voto.
Tendo em conta os pontos de partida, encaramos
com grande otimismo o futuro da União Mundial
das Mutualidades e o seu papel na difusão do Mutualismo como um modelo que responde às necessidades dos cidadãos dos tempos modernos,
e na necessária capacitação de todos os seus
agentes à escala global.
A indigitação de Portugal para a Vice-Presidência
do Comité Intercontinental é também um sinal
que devemos registar, da forma como o mundo

Saudações mutualistas,

Luís Alberto Silva
Presidente do CA da UMP
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EM FOCO

Assembleia Geral aprova Programa de Ação
e Orçamento da União das Mutualidades
Portuguesas para 2019

O Programa de Ação e Orçamento para 2019, proposto pelo
Conselho de Administração da União das Mutualidades
Portuguesas para 2019 foi aprovado na Assembleia Geral
realizada no dia 24 de novembro, no Hotel PraiaGolfe, em
Espinho, que juntou cerca de meia centena de Associações
Mutualistas filiadas na UMP.

O documento aprovado faz referência a alguns dossiês
como a negociação com a UGT para a criação de um contrato coletivo de trabalho para o setor das mutualidades, a
preparação do próximo quadro comunitário de apoio, em
sede do qual a UMP pugnará pelo reforço do apoio ao Mutualismo e à Economia Social e a adesão à União das Mundial das Mutualidades (ver notícia na página seguinte).

O documento consagra as ações e objetivos a prosseguir
em 2019, suportados num orçamento que o Presidente do
Conselho de Administração, Luís Alberto Silva, catalogou
como “responsável”, apesar de “curto para a dimensão dos
desafios”.

No vetor da internacionalização e do envolvimento dos
jovens, sobressai, também, o projeto de mobilidade internacional - Erasmus Mais -, que se encontra em preparação
e que permitirá acolher, durante uma semana, em 2019,
dezenas de jovens refugiados.

Não tendo a conjuntura do Movimento Mutualista sofrido
significativas alterações estratégicas que obriguem a ruturas, o Programa de Ação para 2019 mantém, na essência,
aqueles que têm sido os principais eixos estratégicos da
UMP: o rejuvenescimento do Movimento, a sua capacitação,
a visibilidade e afirmação e a sua internacionalização.

“Queremos, ainda, consolidar o leque de eventos que promovemos anualmente, desde as Jornadas Mutualistas, ao
Encontro Nacional de Dirigentes e de Mulheres Mutualistas, ao Dia Nacional do Mutualismo, à Reunião Anual de
Presidentes e a outras ações de capacitação, tendo sempre
presente uma política de descentralização” – referiu Luís
Alberto Silva, na apresentação do documento.

Na apresentação do Programa de Ação e Orçamento, o dirigente referiu que a entrada em vigor do novo Código das
Associações Mutualistas coloca “o desafio coletivo de, por
um lado, debelar, no plano político e institucional, as barreiras a que o documento não deu resposta e aquelas que
acabou por introduzir e, por outro, adequar o nosso edifício
estatutário e regulamentar ao normativo legal em vigor”.

No plano associativo, reiterou a intenção de “continuar, em
qualquer circunstância, ao lado das Associações Mutualistas, seja na prossecução das suas atividades no campo da
Proteção Social e da Assistência na Saúde, seja na defesa
das tão ferozmente atacadas Farmácias Sociais”.
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Aprovada adesão à União Mundial das
Mutualidades onde a UMP assumirá a
vice-presidência em representação da Europa
A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) vai aderir à
recém-constituída União Mundial das Mutualidades, onde
deverá ocupar, a partir de março de 2019, a Vice-Presidência do Comité Intercontinental em representação das Mutualidades do continente europeu.
A adesão à UMM foi aprovada pela Assembleia Geral da
UMP, correspondendo ao convite formulado pelos seus impulsionadores na sequência da Assembleia Geral Constituinte, realizada a 5 de junho, em Genebra, na Suíça, que
contou com a participação de Mutualistas da América, África e Europa e representantes de vários organismos internacionais.
Esta decisão antecede a reunião magna da União Mundial
das Mutualidades prevista para março de 2019, que formalizará esta integração e elegerá os primeiros órgãos associativos da organização.
Para Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da UMP, a adesão à União Mundial das Mutualidades
“fortalecerá a presença e o papel da UMP na Europa e no
Mundo” e permitirá “o contacto com outras realidades e
experiências e assim acrescentar valor ao modelo de Mutualista português”.
Já a sua indigitação para a Vice-Presidência do Comité
Intercontinental da UMM é encarada como “um reconhecimento do trabalho desenvolvido pela UMP em prol do
rejuvenescimento, da capacitação e internacionalização do
Movimento Mutualista português”.
Na estratégia da UMP, para além da representação neste
órgão de cúpula do Mutualismo Mundial, surge como prioritária uma aproximação aos PALOP, nomeadamente a São
Tomé e Príncipe e Cabo Verde, com quem já estabeleceu
contactos, no sentido de emprestar o seu know-how na
introdução de soluções mutualistas nesses países.
A União Mundial das Mutualidades propõe-se representar
as Associações Mutualistas de todo o Mundo, das diferentes áreas, atividades, modalidades e serviços, junto dos
governos e organismos internacionais, universidades, fundações e ONG.
Promover a capacitação das Mutualidades no sentido de
poderem proporcionar serviços que respondam às necessidades das populações e ajudar a combater a exclusão e
a pobreza são propósitos da UMM que tem no seu leque
de objetivos a difusão dos valores, princípios e ideias do
Mutualismo, de modo a consolidar o seu papel como pilar
da Economia Social em todo o mundo.
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Membros da Mesa da Assembleia Geral da União das Mutualidades Portuguesas (UMP) - Carlos Saul Oliveira, Carla Sofia Silva e António
Martins de Oliveira - que conduziram os trabalhos das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da UMP.

Conselho de Administração da União das
Mutualidades Portuguesas reuniu-se em Espinho
O Conselho de Administração da União das Mutualidades
Portuguesas (UMP) esteve reunido em Espinho, nas instalações d’ A Familiar de Espinho, na sexta-feira, dia 23 de
novembro, para preparar as Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária do dia seguinte.
Em cima da mesa, entre outros assuntos, esteve também a
preparação do 1.º Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas, agendado para o dia 12 de dezembro, em Ovar, no Polo
de Inovação e Capacitação Social de São João de Ovar.

Assembleia Geral Extraordinária
Convocatória
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea e) do artigo 19.º, do n.º 1 do artigo 22.º e do n.º 2 do artigo 44.º
dos Estatutos desta União, convocam-se as Associadas da União das Mutualidades Portuguesas (UMP) a reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar no próximo dia 15 de dezembro de 2018, às 09h00, no Auditório da Sede
da Associação de Socorros Mútuos Nossa Senhora da Esperança de Sandim e Freguesias Circunvizinhas, sito na Rua do
Calvário, n.º 673, na freguesia de Sandim, concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, com a seguinte ordem de
trabalhos:
ÚNICO: Apreciação, discussão e votação da Proposta do Conselho de Administração de Remuneração do Presidente do
Conselho de Administração da UMP.
Nos termos do número 2 do artigo 23.º dos Estatutos da UMP, a Assembleia Geral reúne à hora marcada na convocatória se estiverem presentes mais de metade dos Associados com direito de voto ou meia hora depois de qualquer
número de presenças.
Nos termos do n.º 4 do artigo 12.º do Regulamento de Funcionamento da Assembleia Geral da UMP, todos os documentos aludidos na presente convocatória são enviados por correio eletrónico a todas as Associadas na data do envio postal
desta Convocatória e, desde esta data, estão disponíveis para consulta na sede da UMP e no seu sítio institucional da
internet, em www.mutualismo.pt.
Lisboa, 30 de novembro de 2018
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Carla Sofia Oliveira Silva
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ATIVIDADES

Tomada de posição da UMP sobre artigo
”Mutualistas – Uma Morte Anunciada?”
publicado em suplemento do JN
O Jornal de Notícias publicou, no passado dia 1 de novembro, um suplemento “Especial – Dia de Todos os Santos –
Agências Funerárias” onde, na sua página 3, inseriu um
texto de opinião sem rosto ou assinatura, intitulado “Mutualistas – Uma Morte Anunciada?” que atinge insidiosamente o Movimento Mutualista português, de que a União
das Mutualidades Portuguesas é legítima representante.
Trata-se de um texto que, objetivamente, manifesta um
desconhecimento absoluto da realidade e da dimensão
do Movimento Mutualista português, que alegoricamente
pretende transformar “a árvore na floresta” e, mais grave
do que isso, insinuar uma suposta “morte anunciada” do
associativismo mutualista.
Nesse contexto, a União das Mutualidades Portuguesas
requereu ao Diretor do Jornal de Notícias a publicação do
seguinte esclarecimento:

ESCLARECIMENTO
caixas económicas, turismo e lazer, apoio jurídico, transporte de doentes, secções fúnebres, óticas, parafarmácias,
artes e cultura, entre outros.

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP), organização
de grau superior que representa o Movimento Mutualista
português, manifesta o seu público repúdio pelas insinuações inverosímeis de que foi alvo o universo mutualista
português, que é um caso ímpar de longevidade, de resistência às adversidades e de proximidade com os seus
Associados e a sociedade portuguesa no seu todo.

Com enorme respeito pelo seu passado, as Associações
Mutualistas, parceiras ativas na definição das políticas sociais e no desenvolvimento da Economia Social, prosseguem, no presente, uma atividade multifacetada, de que
muito se orgulham, complementando e, em muitos casos,
substituindo aquele que é o papel do próprio Estado. São
instituições fundadas nos princípios e valores da entreajuda, da democraticidade, da independência, da liberdade,
da (cor)responsabilidade, da autonomia e da solidariedade.

Sobressai do texto publicado pelo JN que o associativismo
mutualista se reduz e se confina à concessão do subsídio
de funeral e que tem o seu futuro ameaçado. Nada mais
errado! É uma visão retrógrada e completamente desajustada da realidade.
O Movimento Mutualista português, com 721 anos de história, representa mais de 2,5 milhões de beneficiários e a
sua ação estende-se a múltiplas áreas, desde a proteção
social (com produtos tão diversos como complementos de
reforma, invalidez, sobrevivência e, entre outros, o referido
subsídio de funeral), à saúde (dinamizando hospitais, clínicas, farmácias sociais, …), passando pela ação social e educação (lares residenciais, centros de dia, apoio domiciliário,
jardins-de-infância, creches,…), à formação profissional,

Acresce sublinhar, ainda, que o Movimento Mutualista tem
vindo, de forma continuada e consistente, a rejuvenescer-se e a modernizar-se com o envolvimento de jovens e
mulheres nos seus órgãos associativos e nas suas atividades/valências/modalidades e, com sentido estratégico,
a capacitar os seus dirigentes, técnicos e colaboradores,
para dar resposta aos desafios da sustentabilidade e do
futuro.
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1.º Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas
vai decorrer em Ovar a 12 de dezembro
flexão em torno da participação feminina no Movimento
Mutualista e da necessidade de reforçar a presença da Mulher nos Órgãos Associativos e no quotidiano mutualista.
Uma terceira vertente será a mostra de produtos e serviços
mutualistas e de parceiros das mutualidades direcionados
para a Mulher, complementada com a realização de rastreios de saúde e workshops de beleza entre outros.

O que podem trazer as mulheres ao Mutualismo? Onde
podem fazer a diferença no Movimento Mutualista? Como
pode o Mutualismo ajudar as mulheres? São questões lançadas à partida para o 1.º Encontro Nacional de Mulheres
Mutualistas que a União das Mutualidades Portuguesas vai
promover no dia 12 de dezembro, em Ovar, no Pólo de
Inovação e Capacitação Social de São João de Ovar.
“Esta primeira edição do Encontro Nacional de Mulheres
Mutualistas insere-se na estratégia de rejuvenescimento
do Mutualismo português, prosseguida pela União das Mutualidades Portuguesas (UMP), na dimensão do reforço do
envolvimento e da participação feminina, no sentido de
promover a igualdade de género no seio do Movimento
Mutualista”, explica, Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da UMP.

As inscrições para o 1.º Encontro Nacional de Mulheres
Mutualistas podem ser efetuadas aqui.
O programa
12h30 - Boas-vindas
13h00 - Almoço
14h00 - Conversa de Mulheres - “Desafios Mutualistas no
Feminino”
15h30 - Conclusões
15h45 - Workshops e Rastreios no feminino

O evento contempla três vertentes, por um lado a confraternização entre as Mulheres Mutualista, por outro, a re-
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UMP presente em
reunião do CES que
aprovou parecer sobre as
Grandes Opções do Plano
para 2019

Assuntos do Mutualismo
e do “Norte 2020” dominam
reunião entre UMP e Presidente
da CCDR Norte

A União das Mutualidades Portuguesas participou, no dia 12 de
novembro, na reunião do Plenário do Conselho Económico e Social (CES) que aprovou um parecer
sobre as Grandes Opções do Plano para 2019.
O CES, que reuniu na Sala do Senado na Assembleia da República, aprovou, ainda, o parecer sobre a Conta Geral do Estado.

UMP representada na
sessão de abertura
do 39.º Congresso de
Geriatria e Gerontologia

A União das Mutualidades Portuguesas esteve representada na
sessão de abertura do 39.º Congresso Português de Geriatria e
Gerontologia, que decorreu entre
21 e 23 de novembro, no Centro
Ismailli, em Lisboa.
Manuel Carrageta, Presidente do
Congresso e da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, explicou que o objetivo
desta edição se centrou numa
revisão compreensiva e inovadora dos últimos desenvolvimentos
da medicina geriátrica, em áreas
como a patologia do sono, a sexualidade, a nutrição e diabetes,
a DPOC, a insuficiência cardíaca,
a medicação, as demências, entre
outras.

O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte, Fernando Freire de Sousa, e a
União das Mutualidades Portuguesas,
representada pelo Presidente do Conselho de Administração, Luís Alberto

Silva, estiveram reunidos, no dia 12 de
novembro, para tratar de vários dossiês relacionados com o Mutualismo.
O encontro serviu, ainda, para abordar
várias matérias relacionadas com o Norte
2020.

UMP marca presença no Evento
Anual do IFRRU 2020 em Gaia

O presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, representou
a UMP no Evento Anual do IFRRU 2020,
que se realizou, em 6 de novembro, no
Auditório Municipal de Gaia.
O volume de investimento na reabilitação urbana, ao abrigo do programa,
ronda os 184 milhões de euros, em 42
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contratos assinados para projetos em 15
concelhos: Águeda, Lousã, Silves, Aveiro,
Trofa, Braga, Odemira, Matosinhos, Vila
Nova de Gaia, Porto, Coimbra, Lisboa, Elvas, Faro e Funchal.
A maioria destes projetos tem como finalidade a reabilitação de prédios para
negócios.
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Chama Mutualista vai seguir
da ASM 1.º de Dezembro para o Alentejo
ao encontro d’ O Legado Operário de Évora
A Chama Mutualista estará nas instalações da Associação
de Socorros Mútuos 1.º de Dezembro, Almada, até ao dia
7 de dezembro, data em que seguirá para o Alentejo, ao
encontro d’ O Legado Operário de Évora – Associação Mutualista, que, seguidamente, passará o “testemunho” ao
Monte-Pio Artístico Tavirense, em pleno Algarve.
O símbolo do vigor e da coesão do Movimento Mutualista
chegou a Almada para “iluminar” o 135.º Aniversário da
ASM 1.º de Dezembro. Antes disso, tinha estado no norte,
nomeadamente n’ A Restauradora de Ramalde – Associação Mutualista, que a recebeu da Liga das Associações de
Socorros Mútuos do Porto.

São Martinho e Dia Nacional do Pijama
comemorados no CIDACL
O Centro Infantil Dr. António Costa Leal (CIDACL) comemorou o São Martinho, com uma animada festa que juntou
educadoras, crianças e pais. Como se impunha, não faltaram as castanhas e os trabalhos alusivos ao tema a decorar
as salas.
No Dia Nacional do Pijama (ver imagens na página 16) não
faltaram abraços, música, alegria e conforto. A comunidade educativa do CIDACL envolveu-se na Missão Pijama
2018, aliando a solidariedade à diversão.

Aniversários
20 dezembro

Monte-Pio Artístico Tavirense – Associação de Socorros Mútuos

161.º aniversário

31 dezembro

Associação Socorros Mútuos Fraternal dos Artistas Vilafranquenses

165.º aniversário

1 janeiro de 2019

A Beneficência Familiar – Associação de Socorros Mútuos

142.º aniversário

11 janeiro de 2019
15 janeiro de 2019

A Previdência Portuguesa – Associação Mutualista

Associação de Socorros11
Mútuos de S. Mamede de Infesta

90.º aniversário
129.º aniversário
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MUTUALIDADES

Unidade Móvel de Saúde da Mutualista
Covilhanense distinguida com
Prémio de Boas Práticas da CCDRC
Práticas em Envelhecimento Ativo e Saudável na categoria “Saúde +” da CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro).
A distinção foi entregue pela Presidente da CCDRC,
Ana Abrunhosa, durante o 6.º Congresso de Envelhecimento Ativo e Saudável, realizado em Coimbra,
onde o Presidente da Direção da Mutualista Covilhanense participou como orador num painel sobre “Novas Abordagens, Visões e Soluções Inovadoras nos
Cuidados de Saúde para o Envelhecimento”, moderado por Jaime Ramos, da Fundação ADFP (Assistência,
Desenvolvimento e Formação Profissional).
Esta Unidade Móvel de Saúde leva, regularmente,
Com dois anos de caminho percorrido e com várias distinções co- médicos e serviços de saúde e enfermagem à polecionadas, o projeto da Unidade Móvel de Saúde da Mutualista pulação dos lugares mais isolados do Município da
Covilhanense venceu, no dia 20 de novembro, o Prémio de Boas Covilhã.

A Beneficência Familiar promove
colóquio sobre “Mutualismo na Saúde”
no Grémio Literário em Lisboa

A Beneficência Familiar – Associação de Socorros Mútuos, em conjunto com
a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, vai reunir um conjunto
de especialistas num colóquio sobre “Mutualismo na Saúde”, que vai ter
lugar no dia 3 de dezembro, às 18h00, no Grémio Literário, em Lisboa.
A organização sublinha que vão estar em destaque abordagens inovadoras
que impulsionam o mutualismo na saúde e a importância das Associações
Mutualistas como resposta aos problemas sociais em contexto de escassez
de recursos, e a sua articulação com os objetivos do milénio para o desenvolvimento sustentável.
Enquanto organização portuguesa membro consultivo da Organização das
Nações Unidas (ONU), a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal
realçará a importância de Portugal na partilha do conhecimento e das
experiências, de maneira a minimizar o impacto negativo deste tipo de
doenças para as famílias, comunidades e a economia.
Participam, como oradores neste colóquio: o Professor José Boavida, Presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal; Carlos Jorge,
Mestre em Economia Social e Presidente d’ A Beneficência Familiar - Associação de Socorros Mútuos; Luiza Palma, especialista em Economia Social
e Políticas de Género e Coordenadora Geral para Lisboa d’ A Beneficência
Familiar - Associação de Socorros Mútuos e Luís Pereira, Diretor Geral da
Medtronic em Portugal e membro da Direção do Healthcluster Portugal.
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Criação de espaço de saúde é o próximo desafio
da ASM 1.º de Dezembro que acaba
de celebrar o 135.º Aniversário
Não podendo estar presente na sessão, em virtude da realização das Assembleias Gerais que
tiveram lugar na mesma data em Espinho, o
Presidente do Conselho de Administração da
União das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, dirigiu uma mensagem que foi lida
na sessão comemorativa, na qual saudou “efusivamente” todos os Associados, membros dos
Órgãos Associativos e demais convidados.
A Associação de Socorros Mútuos 1.º de Dezembro, de Almada, está apostada na criação de um espaço de saúde
e a comemoração do seu 135.º Aniversário, numa sessão
realizada no dia 24 de novembro, trouxe novidades.
Aproveitando a presença de representantes da autarquia
de Almada e de outras associações locais, o Presidente da
Direção, Jorge Cordeiro, lançou um pedido de ajuda à Câmara Municipal, no sentido de encontrar um espaço para
instalar serviços de saúde. Um pedido que foi correspondido pela autarquia com o agendamento de uma reunião
para breve, com o objetivo de tratar do assunto.

“Fiel aos princípios e valores que levaram um conjunto de
operários a juntarem-se para responder aos desafios e problemas emergentes há 135 anos, a Associação de Socorros
Mútuos 1.º de Dezembro é um exemplo vivo de uma Mutualidade que soube ler os diferentes momentos da história, soube adaptar-se e renovar-se, e continua, em pleno
século XXI, a contribuir para a afirmação do Mutualismo
como um modelo de proteção social moderno, dinâmico e
indispensável”, salientava o dirigente na mensagem dirigida à Associação Mutualista aniversariante.

A Restauradora de Avintes vai inaugurar
novas instalações que representam
meio milhão de euros de investimento
segundo contempla espaços administrativos, para a Direção e três gabinetes de atendimento, dois consultórios e
um posto de enfermagem.
“Adquirimos este espaço há cinco anos e a obra é integralmente paga com fundos da Associação, tendo contado com
o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que
colaborou na elaboração do projeto, na demolição e terraplanagem do terreno”, explica António Sousa, Presidente
da Direção, sublinhando o esforço desenvolvido, desde que
iniciou funções em 2011, com o objetivo de concretizar esta
aspiração da Associação, que ocupava instalações arrendadas.
Com este investimento praticamente concretizado, A Restauradora de Avintes já tem em mente mais um desafio,
“a médio prazo”: construir uma clínica de raiz num espaço
contíguo às novas instalações.
Na cerimónia anunciada para o próximo dia 15 de dezembro, ocorrerá ainda uma homenagem a antigos dirigentes
e aos Associados com mais de 75 anos de filiação.

No próximo dia 15 de dezembro vai ser dia de festa em
Avintes. A Restauradora de Avintes fez coincidir a comemoração do seu 125.º Aniversário com a inauguração das
novas instalações, que representam um investimento de
500 mil euros, integralmente suportado por fundos próprios desta Associação Mutualista.
Trata-se de um edifício com dois pisos, o primeiro dos
quais será afeto à Farmácia Social que a instituição se propõe criar e cujo processo burocrático está a decorrer, e o

13

Boletim Informativo n.º 111 | dezembro 2018

ASM de São Mamede de Infesta em destaque
na revista Business Portugal de novembro
A edição de novembro da revista Business
Portugal, distribuída com o jornal Público,
dá destaque à atividade e aos planos para o
futuro da Associação de Socorros Mútuos de
São Mamede de Infesta.
“Pluralidade de serviços aliada à responsabilidade social” é o título de uma reportagem
que aborda o papel relevante desta Associação Mutualista na área da saúde e na concessão do subsídio de funeral aos seus Associados.
Manuel Correia da Silva, Presidente do Conselho de Administração, e Olga Silva, Secretária do Conselho de Administração destacam,
ainda, os planos desta instituição para futuro, que passam por um espaço destinado ao
apoio continuado e fisioterapia.

Requalificar piso superior para
complementar os serviços clínicos é objetivo
d’A Familiar de Espinho
“Queremos requalificar a parte de cima do nosso edifício, para complementar os serviços clínicos,
principalmente nas áreas de fisioterapia, osteopatia
e de ortopedia” afirmou o Presidente da Direção d’A
Familiar de Espinho, José Almeida, à revista Business
Portugal, que dedicou uma página da sua edição de
novembro ao trabalho desenvolvido pela Associação
Mutualista em prol da comunidade de Espinho e da
região.
Nessa reportagem, publicada por aquela revista
mensal distribuída com o Público, o dirigente faz um
balanço positivo da aposta realizada em 2012 na disponibilização de serviços clínicos e farmacêuticos e
projeta o futuro, nomeadamente com a ambição da
requalificação do piso superior do edifício da Associação.
“Estamos aqui para servir a comunidade, queremos
que a comunidade entenda a nossa mensagem e
com isso angariar mais Associados”, diz José Almeida.
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A Restauradora de Ramalde
assinala Dia Mundial da Diabetes
com rastreios e informação
à população

Exposição “Vem Comigo
Ver Guimarães”
na Associação
Familiar Vimaranense

Estará patente, até 10 de dezembro, na Associação Familiar
Vimaranense, a segunda parte
da Exposição de pintura “Vem
comigo Ver Guimarães”, do artista Joaquim Piairo Pantaleão,
inserida nas comemorações do
110.º Aniversário desta Associação Mutualista.

A Restauradora de Ramalde – Associação Mutualista assinalou, a 14 de novembro, o Dia Mundial da Diabetes,
com um conjunto de ações que também
serviram de pretexto para desenvolver
uma campanha de angariação de Associados.

A comemoração decorreu no Largo de
Pereiro e consistiu na distribuição de material informativo, na realização de um
rastreio da diabetes e em ações de esclarecimento e informação sobre o risco
de ser diabético e sugestões de receitas
fáceis e saudáveis.

AMUT - Associação Mutualista de
Gondomar fecha temporada do
AMUT’ Caminhando no Porto
A temporada de caminhadas da AMUT
– Associação Mutualista de Gondomar termina no dia 8 de dezembro,
com o programa AMUT’ Porto de Histórias, cujo percurso começa na Rua
do Ouro, aos pés da Ponte da Arrábida.
A caminhada pelas vielas e vielinhas do
Porto contempla, ainda, visitas ao Jardim
Botânico e à Galeria da Biodiversidade,
terminando com um convívio em Gondomar.
Conheça o percurso, os lugares a descobrir, as condições de participação e os detalhes da iniciativa aqui.
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A exposição pode ser apreciada
de segunda a sexta-feira, das
9h00 às 12h00 e das 14h00 às
18h00.

A Previdência Portuguesa
inaugura exposição de
pintura a 6 de dezembro
na Casa da Mutualidade
em Coimbra

“Coimbra, Encantos e Recantos”
é o título da exposição, da autoria da pintora Maria do Céu Relvas, que a Associação Mutualista “A Previdência Portuguesa”
inaugura no dia 6 de dezembro,
pelas 18h30, na Casa da Mutualidade.
Maria do Céu Relvas nasceu em
1943 na freguesia da Velosa,
concelho de Celorico da Beira.
Participou em inúmeras exposições coletivas e individuais.
A mostra vai estar patente até
31 de dezembro.

Boletim Informativo n.º 111 | dezembro 2018

Dia Nacional do Pijama inspira
atividades nos centros infantis…
O Dia Nacional do Pijama, que se assinala a 20 de novembro
de cada ano e coincide com o dia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, continua a inspirar as crianças
e as comunidades dos centros infantis. É um dia solidário e
educativo em que crianças ajudam outras crianças.

Da Associação de Socorros Mútuos Freamundense...

Vão vestidas de pijama para a escola onde passam o dia em
atividades, depois de o tema ter sido desenvolvido nas salas.
A data pretende sublinhar, ainda, a ideia de que uma criança
tem direito a crescer numa família.

No CIDACL...

Do Centro Infantil da Feira, da Mutualidade Santa Maria…

Da Associação de Socorros Mútuos São Francisco de Assis de Anta...
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E do Centro Infantil de Lourosa, da Mutualidade Santa Maria
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ECONOMIA SOCIAL

Pós-graduação em
Economia Social
Cooperativismo,
Mutualismo e
Solidariedade na
FEUC: candidaturas até
6 de janeiro
Estão abertas até 6 de janeiro as candidaturas online para
a 10.ª Edição da Pós-graduação em Economia Social – Cooperativismo, Mutualismo e Solidariedade, organizada pelo
CECES – Centro de Estudos Cooperativos e da Economia Social da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
(FEUC).
Mais detalhes aqui.

Aberto período de candidaturas para Trabalho
Socialmente Necessário (CEI e CEI+)
Está aberto, até 7 de dezembro, o período para candidaturas, no âmbito do Norte 2020, para o concurso “Trabalho
Socialmente Necessário (Contrato de Emprego e Inserção e
Emprego Inserção +).
O Aviso, com todas as condições, pode ser consultado aqui

Estudo sobre “A Importância Económica e Social
das IPSS em Portugal é apresentado
a 4 de dezembro no Museu do Dinheiro
Está agendada para 4 de dezembro, às 15h00, no auditório
do Museu do Dinheiro, do Banco de Portugal, no Largo de
São Julião, em Lisboa, a sessão de apresentação do estudo
“A Importância Económica e Social das IPSS em Portugal”.

A sessão de abertura contará com intervenções do Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e do Presidente da
Direção da CNIS, Lino Maia, seguindo-se uma intervenção
sobre “O que podemos esperar de uma central de balanços?

O estudo será apresentado pelo Prof. Dr. Américo Carvalho A experiência do Banco de Portugal”, por Paula Casimiro,
Mendes, Coordenador da ATES – Área Transversal da Econo- Coordenadora da Área da Central de Balanços do Departamia Social da Universidade Católica do Porto.
mento de Estatística do Banco de Portugal.
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Novidades Legislativas
Lei n.º 64/2018 - Diário da República n.º 208/2018, Série I de 2018-10-29
Garante o exercício do direito de preferência pelos arrendatários (altera o Código Civil, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 47 344 , de 25 de novembro de 1966).
Lei n.º 63/2018, de 10.10
Remoção de amianto em edifícios, instalações e equipamentos de empresas.
Decreto-Lei n.º 87/2018 - Diário da República n.º 210/2018, Série I de 2018-10-31
Simplifica o preenchimento dos anexos A e I da Informação Empresarial Simplificada
Decreto-Lei N.º 80/2018, de 15.10
Estabelece os princípios e regras aplicáveis às comissões de ética que funcionam nas instituições de
saúde, nas instituições de ensino superior e em centros de investigação biomédica que desenvolvam
investigação clínica.
Decreto-Lei N.º79/2018, de 15.10
Permite a disponibilização diretamente ao público dos dispositivos de autodiagnóstico das infeções
por VIH, VHC e VHB.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 151/2018 - Diário da República n.º 225/2018, Série I de
2018-11-22
Procede à renovação do Programa Escolhas, para o período de 2019 a 2020, que compreende uma
geração, integrando-o no Alto Comissariado para as Migrações, I. P.
Portaria N.º 255/2018, de 07.09
Estabelece os medicamentos destinados aos doentes insuficientes renais crónicos e transplantados
renais que beneficiam do regime excecional de comparticipação.
Portaria Nº 254/2018, de 07.09
Altera a portaria que aprova os Regulamentos e as Tabelas de Preços das Instituições e Serviços
Integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS), procede à regulamentação do Sistema Integrado
de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), que passa a integrar o Sistema Integrado de Gestão
do Acesso ao SNS (SIGA SNS), e define os preços e as condições em que se pode efetuar a remuneração da produção adicional realizada pelas equipas (Portaria n.º 207/2017, de 11 de julho).
Portaria N.º 249/2018, de 06.09
Portaria procede à terceira alteração à portaria 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 174/2014 , de 10 de setembro, alterada pela Portaria n.º 289-A/2015, de 17 de setembro, e pela
Portaria n.º 50/2017, de 2 de fevereiro).
Portaria Nº 245/2018, de 03.09
Aprova o regulamento que estabelece as condições de acesso de doentes e entidades, bem como
os preços e as prestações de saúde a realizar, no âmbito do Programa de Tratamento Cirúrgico da
Obesidade (PTCO).
Despacho Nº 9816/2018, de 19/10
Despacho de nomeação dos representantes que integram o Conselho Consultivo da Fundação INATEL.
Despacho N.º 8861-A/2018, de 18.09
Define os objetivos para a promoção da saúde oral nos cuidados de saúde primários, no quadro da
revisão do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral.

O boletim digital Info é cofinanciado por:
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agenda
COLÓQUIO “MUTUALISMO NA SAÚDE”

3 de dezembro

Local: Grémio Literário, Lisboa
Hora: 18h00
Promotor: A Beneficência Familiar – Associação de Socorros Mútuos
e Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal
OFICINA DE PARTILHA DE PRÁTICAS NO DOMÍNIO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E DO TRABALHO EM REDE

3 de dezembro

Local: Grândola, Edifício dos Paços do Concelho
Hora: 11h00-13h00
Promotor: RIVDAL – Rede Integrada de Resposta à Violência Doméstica do
Alentejo Litoral e Animar – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
Local.
II FÓRUM SOCIEDADE INCLUSIVA

3 de dezembro

Local: Centro de Recursos para a Juventude de Pinhal Novo
Hora: 9h30-12h30
Promotor: CLDS-3G Palmela
ENCONTRO COOPERAÇÃO – UMA HISTÓRIA DE PARCERIA

7 de dezembro

Local: Tomar, Convento de Cristo
Hora: 9h15-13h00
Promotor: Centro Distrital de Santarém do Instituto da Segurança Social
ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES MUTUALISTAS

12 de Dezembro

Local: Polo de Inovação e Capacitação Social
Hora: 12h30
Promotor: União das Mutualidades Portuguesas
PROGRAMA EVOCATIVO DOS 70 ANOS DA ASSINATURA DECLARAÇÃO
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

14 de dezembro

Local: Centro de Congressos do Estoril
Hora: 9h30-14h45
Promotor: CPLP
19
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Foi há um ano...
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novembro de 2017

Congresso Nacional da Economia Social reafirmou importância do setor

Conselho de Administração da UMP
debateu estratégia na Covilhã

Mutualismo ganha voz
com o podcast Mutual XXI

O novo espaço de Consulta de Atendimento
Prolongado em São Mamede de Infesta

Previdência Portuguesa reforça
oferta de saúde com nova clínica
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