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Editorial
Temos que agir!

Foi um início de ano auspicioso, elevando a fasquia da responsabilidade na preparação dos próximos eventos que, sendo diferentes, convergem
no objetivo de capacitar o Movimento e dar-lhe
visibilidade.
Este Info é um veículo privilegiado de informação sobre o Mutualismo e as Associações Mutualistas. Nesta primeira edição de 2019, introduzimos alguns novos conteúdos, que procuram
abrir espaço à opinião, à entrevista, à análise dos
dossiês e das principais preocupações do Movimento. Estes novos espaços fazem sentido se
pudermos contar com a colaboração e a participação dos diferentes atores do Mutualismo.

Fortalecemos laços. Fizemos diagnósticos. Partilhámos experiências que podem ser replicadas.
Estabelecemos metas. Brotaram ideias. Estivemos juntos. A Reunião Anual de Presidentes Mutualistas foi tudo isto, um espaço de diálogo em
que as Associações Mutualistas pensam e analisam o presente e o futuro do Mutualismo, pela
sua cabeça, através da sua voz.
Falámos do que importa. Da imperiosa necessidade de cuidarmos do rejuvenescimento do
Movimento, de tornar as Associações Mutualistas mais atrativas aos jovens e às mulheres, de
criarmos novas respostas para os problemas das
pessoas e, assim, ganharmos dimensão, de comunicarmos mais e melhor com os nossos Associados, com as nossas comunidades, com o País.

Neste número, desenvolvemos a importância de
um Instrumento de Regulação Coletiva de Trabalho para as Mutualidades. Armando França,
advogado e ex-eurodeputado, escreve sobre o
tema. Entrevistamos António Martins de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração d’
A Previdência Portuguesa, que nos fala do 90º
Aniversário da instituição e dos muitos projetos
em carteira. Orlando Coutinho, Presidente da
Assembleia Geral da Familiar Vimaranense assina um interessante artigo sobre o Mutualismo
em Guimarães.

Estamos todos de acordo quanto ao diagnóstico,
mas não podemos ficar pelas palavras. Temos
que agir. Sem medos e sem amarras!
A Reunião Anual de Presidentes foi um sucesso.
Mais de meia centena de participantes, superando o nível de adesão da primeira edição há um ano
e com uma representatividade geográfica que
saudamos: Associações Mutualistas do Minho ao
Algarve, de Trás-Os-Montes ao Alentejo.

Estamos de portas abertas. Entre, participe,
partilhe as suas ideias!
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EM FOCO

UMP propõe
“pacto em nome do rejuvenescimento”
na Reunião Anual de Presidentes Mutualistas

centro de dia, lar ou centro de apoio a vítimas de violência
doméstica. Na sua intervenção, Luís Alberto Silva deixou
ainda um desafio à Câmara Municipal da Mealhada, que se
fez representar na sessão de abertura pelo Vice-Presidente
Guilherme Duarte, para incentivar a criação de uma marca
mutualista no Município, replicando os exemplos dos trabalhadores das Câmaras de Gondomar e de São Pedro do
Sul, que constituíram Mutualidades.

que mais centrou as atenções ao longo dos trabalhos foi
a preocupação em tornar as Associações Mutualistas mais
atrativas aos jovens, para inverter a curva descendente do
número de associados e o envelhecimento do tecido associativo.
Durante o evento foi apresentado um vídeo que resume a
atividade da UMP e do Movimento Mutualista em 2018 e
que está disponível na página de Facebook da UMP, e apresentada a lista de eventos para 2019, na qual sobressai o
Dia Nacional do Mutualismo a 8 de julho.

Espaço de partilha de experiências

O Encontro Nacional das Mulheres Mutualistas e o Encontro
Nacional de Jovens Mutualistas são as novidades no leque
de iniciativas propostas para este ano, em que continuam
a figurar as Jornadas Mutualistas Regionais e o Encontro
Nacional de Dirigentes Mutualistas.

A Reunião Anual de Presidentes Mutualistas, enquanto espaço de fortalecimento de laços entre líderes e de partilha de experiências e boas práticas, produziu reflexões
valiosas sobre os problemas com que as Mutualidades se
debatem e a forma como os procuram contornar. E um dos

misso da UMP e das Associações Mutualistas em alcançarem o objetivo de chegarem ao ano de 2023 com, pelo
menos, um terço dos seus órgãos associativos constituídos
por mulheres e jovens.

“Mais de meia centena de
participantes, nível de adesão
que superou o registado
na primeira edição”.

No plano das ideias, Luís Alberto Silva sustentou que o
Movimento precisa de “comunicar mais e melhor” e “ganhar dimensão, pela sua ação, pela interação com as comunidades, pela visibilidade, mas sobretudo pelo leque
de respostas que for capaz de dinamizar para resolver os
problemas das pessoas”.

O presidente do Conselho de Administração da União das
Mutualidades Portuguesas (UMP), Luís Alberto Silva, aproveitou a Reunião Anual de Presidentes Mutualistas, que se
realizou dia 26 de janeiro, na Mealhada, para propor “um
pacto em nome do rejuvenescimento do Movimento Mutualista” pelas vias da idade e das ideias.

“O Mutualismo tem que ganhar
dimensão, pela sua ação, pela
interação com as comunidades, pela
visibilidade, mas sobretudo pelo
leque de respostas que for capaz de
dinamizar para resolver os problemas
das pessoas”.

A esse nível afirmou que as Mutualidades não podem
continuar amarradas à resposta tradicional do subsídio de
funeral, exortando-as a lançar um olhar atento às necessidades das regiões onde estão inseridas e em dinamizarem
novas respostas, que podem passar por uma farmácia social, clínica médica, centro de convívio, universidade sénior, ou serviços de apoio domiciliário e de saúde mental,

Na sessão de abertura dos trabalhos da cimeira dos presidentes, que reuniu mais de meia centena de participantes
de todo o País, superando o nível de participação da primeira edição em 2018, o dirigente defendeu um compro-
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As 10 conclusões a reter da edição 2019

Um desafio e um compromisso
a germinar na Mealhada
A Mealhada acolheu a Reunião Anual de Presidentes Mutualistas. O Município, com cerca de 20 mil habitantes,
fez-se representar no evento pelo Vice-Presidente da
Câmara, Guilherme Duarte, que deu as boas-vindas aos
participantes, chegados de vários pontos do País.

cimento do Movimento;
6. Com igual propósito, recorrer às novas tecnologias para
cativar os mais jovens.
7. A par do rejuvenescimento etário, reveste-se de particular
importância o rejuvenescimento das ideias mutualistas.

O autarca realçou a hospitalidade e as belezas naturais
do território e aquelas que são as “4 Maravilhas da Mesa
da Mealhada”: “Água – Pão – Vinho – Leitão”. São quatro
produtos de referência da oferta gastronómica do concelho que se transformaram numa marca criada e registada pelo Município em 2007. A água do Luso, o pão cozido
em forno a lenha, o vinho dos produtores do concelho e
o tradicional leitão assado refletem o que de melhor o
concelho tem para oferecer.

8. A igualdade de género e o rejuvenescimento inserem-se
num duplo contexto de sobrevivência e sustentabilidade do
movimento mutualista.

Cerca de três dezenas de intervenções foram produzidas
durante a manhã dos trabalhos da 2ª Reunião Anual de
Presidentes. Identificaram-se constrangimentos, partilharam-se ideias, possíveis soluções e foram apontados
caminhos para o reforço do papel do Mutualismo na sociedade portuguesa. O documento final, apresentado aos
participantes, sistematiza as intervenções em 10 conclusões.

Guilherme Duarte, Vice-Presidente da Câmara da Mealhada

9. Necessidade de reforçar a comunicação das associações
mutualistas, dando visibilidade às suas atividades, às suas
diversas modalidades, serviços e valências, e contrariando a
perceção generalizada de que as associações mutualistas se
reduzem ao subsídio funeral;

Guilherme Duarte sublinhou a importância do Mutualismo
num contexto económico e social marcado por muitos constrangimentos como aquele em que vivemos e valorizou o
facto de o Movimento se reunir para refletir e discutir o seu
presente e o seu futuro.

10. Apostar nas parcerias estratégicas e no trabalho em
rede, como forma de desenvolvimento e capacitação das
Associações Mutualistas.

O Mutualismo não está representado na Mealhada e, aproveitando o ensejo, o Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto Silva, deixou o desafio de o Município incentivar os seus funcionários a criarem uma Associação
Mutualista, replicando os casos de Gondomar e São Pedro do
Sul, e o compromisso de colaborar no processo.

1. Importante fomentar a aproximação das Associações
Mutualistas aos seus Associados, mas também à comunidade, ao tecido associativo, empresarial e às instituições
de ensino.

Essa foi também a tónica das declarações que prestou ao
jornal Bairrada Informação que reportou os trabalhos.

2. Recurso à partilha de experiências entre Associações
Mutualistas, como forma de se criarem sinergias e ultrapassarem obstáculos comuns.

Conselho de
Administração
reúne-se para tratar
dossiês estratégicos
e próximos eventos

3. Relevância da diversificação das modalidades de subsídio e dos serviços prestados, como forma de aumentar os
benefícios concedidos aos Associados;
4. Necessidade de serem encontrados novos meios de
pagamento de quotas e inovação nos procedimentos de
gestão das Associações.

O Conselho de Administração da União das Mutualidades
Portuguesas (UMP) reuniu-se na Mealhada, após a realização da Reunião Anual de Presidentes Mutualistas, para
fazer um balanço provisório da iniciativa e preparar vários

5. É importante encontrar novas formas de envolver e
integrar jovens nas Associações Mutualistas, apostando,
por exemplo, em estágios como meio de atrair jovens
para as instituições e, desse modo, fomentar o rejuvenes-
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dossiês estratégicos e do quotidiano do Movimento nesta
fase inicial de 2019. Em cima da mesa estiveram, também,
os preparativos para os próximos eventos organizados pela
UMP.
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OPINIÃO

ORLANDO COUTINHO
Presidente da Assembleia Geral
Associação de Socorros Mútuos Familiar Vimaranense

Mutualismo:
o caso de Guimarães
A chegada da máquina a vapor, mola propulsora da “Revolução Industrial”, empurrou o século XIX para adaptações
sociais transversais: desde a mecanização da agricultura,
a mobilidade de pessoas e bens - com o comboio - e também na forma de relacionamento dos Homens entre si. Na
verdade, com a dita Revolução, nasceu também o conceito
de capitalismo. A ideia do Homem burguês, endinheirado, detentor do capital e consequentemente investidor
de diversos meios de produção, desenvolveu a teoria de
acumulação de riqueza através do recuso assalariado de
outros Homens que – empurrados no êxodo rural – procuravam novas formas de subsistência. Rápido se percebeu
que os excessos capitalistas, sobretudo na indústria, postergaram várias gerações à exploração voraz e desumana:
muitas horas de trabalho, salários miseráveis, privação de
alimentação, pouca higiene, falta de cuidados de saúde,
mortes prematuras.
As respostas teórico-políticas a esta confrangedora realidade, fizeram-se sentir. Marx e Engels com o Manifesto
Comunista, a Igreja Católica, pelo Papa Leão XIII com o que
viria a ser o marco fundador da sua doutrina social – a Encíclica Rerum Novarum, o anarquismo através de Proudhon
e nos interstícios do comunismo e do anarquismo, o mutualismo. Este último, sem que se lhe atribua uma paternidade definitiva, teve pensadores de relevo que deram o
mote à travagem do darwinismo social que sustentava a
mente dos opulentos donos do capital.
O geógrafo Russo Piotr Kropotkin com a sua obra “Mutualismo: Um Fator de Evolução”, escrita em finais do século
XIX, que certamente bebeu das ideias Proudhonianas, acabou por elencar o quadro teórico conceptual do que viria a
ser o Mutualismo: um pré-comunitarismo que não via o Estado como proprietário, nem mesmo um ou dois Senhores
a deter os meios de produção; antes, uma frente alargada
e comum que pudesse responder de forma cooperativa às
várias carestias da sociedade.
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Não é, por isso, difícil de adivinhar que o socialismo libertário se tenha apropriado do mutualismo, como modo de
assegurar um “estado social” secular já que em muitos países, a ação católica das Misericórdias ia atendendo – pela
caridade – ao mínimo do “bem-comum”.

hoje perto dos 18.000. A isto não é estranha a continuidade
do fio condutor genealógico das respostas sociais.

“O desejo de uma Farmácia Social, a projeção
de um Centro de Reabilitação, Centros de Dia e
outras respostas no âmbito do terceiro setor, são
horizontes que estão em construção diária”.

Portugal não foi diferente. Um regime monárquico incapaz
de atender às transformações sociais em curso, deu força aos movimentos republicanos que em 31 de janeiro de
1891 deram o tiro de partida à Implantação da República
em 1910. Nos meios republicanos, desde meados do século XIX discutia-se a necessidade de criação de respostas
sociais e o primeiro “boom” mutualista deu-se.

De facto, o mutualismo, embora sofresse algum revés no
Estado Novo - que não esquecera a marca fundadora deste
movimento - em favor das designadas “Casas do Povo”,
não se tolheu nos propósitos “genéticos” e foi, paulatinamente, alargando o seu leque de respostas sociais.

“A Associação Familiar Vimaranense teve
– em pouco mais de cem anos – um crescimento
assinalável de associados, estando hoje perto dos
18.000. A isto não é estranha a continuidade do
fio condutor genealógico das respostas sociais”.

À previdência lutuosa inicial, juntou-se – no caso da Associação Familiar – preocupações de resposta nos campos da
saúde, da habitação e hoje com respostas protocoladas a
muitos outros serviços que os associados podem dispor.
Os desafios mantêm-se e as aspirações de proporcionar
mais e melhores condições a quem recorre a esta mútua,
conservam-se intactos. O desejo de uma Farmácia Social,
a projeção de um Centro de Reabilitação, Centros de Dia e
outras respostas no âmbito do terceiro setor, são horizontes que estão em construção diária.

Em Guimarães, a Associação de Socorros Mútuos Artística
Vimaranense – Artística dos Artífices e comungando muito
das ideias que atrás referi – iniciou o movimento mutualista no terreno. E depois a Associação Fúnebre Familiar Operária Vimaranense. Em ambos os casos, o mesmo propósito: a entreajuda de artífices e operários que – das parcas
condições de vida – se iriam quotizar para atender à mortalidade infantil em massa e às demais carências que as
famílias enfrentavam. E em ambas se pode inferir, quanto
mais não seja pelos símbolos que as emblemam, ligações
a fraternidades filantrópicas, humanistas e com ligações ao
operariado.
Aquela que viria a tornar-se hoje, por designação, Associação Familiar Vimaranense, teve – em pouco mais de cem
anos – um crescimento assinalável de associados, estando

Um aprofundamento do mutualismo em Guimarães, não
dispensa a leitura da obra “Associação Familiar Vimaranense um Século de Mutualismo”, (2009) coordenada por António Rocha e Costa, com textos de Maria de Belém Roseira, Américo Fernando da Silva Costa e Maria José Meireles.
Embora o mundo, dito globalizado, tenda a constranger por meio de legislações pró-libertárias que favorecem o
lucro – as iniciativas sociais protagonizadas pelas mútuas,
as representantes deste movimento, em Guimarães, fervilham, cada uma em sua área, a vontade de continuar a
liberdade do povo.
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DOSSIÊ

ARMANDO FRANÇA
Advogado

O Mutualismo e as relações
de trabalho no seu seio

Reunião entre UMP e UGT que deu início às negociações de um contrato coletivo de trabalho para as Mutualidades

tiva de Trabalho, que consolide, dignifique e singularize as
relações de trabalho, a prestação de trabalho, as categorias
profissionais, o contrato individual de trabalho, a comissão
de serviço, o teletrabalho, os direitos, deveres e garantias
Trabalhadores estes que, por sua vez, prestam relevantes dos trabalhadores das Associações Mutualistas, a prestaserviços de natureza e fim último social, a milhares e mi- ção, o local, os tempos do trabalho, os feriados, férias e
lhares de pessoas de todas as idades e condição social, faltas, a suspensão do contrato de trabalho, a retribuição e
com destaque para muitas que são marginalizadas, deser- outras atribuições patrimoniais, a proteção da maternidade
dadas da fortuna ou que se encontram em condições de e da paternidade, o trabalho de menores, o trabalhador
estudante e formação, a segurança, hidebilidade e fragilidade económica e
giene e saúde no trabalho, a segurança
social.
“Esta específica
social, a comissão paritária, a comissão
realidade urge que seja
de trabalhadores e o exercício da ativiOutrossim, importa relevar que as Asregulamentada com um
dade sindical.
sociações Mutualistas no seu conjunto
instrumento legal
têm mais de 1200 dirigentes mutualaboral, uma Convenção
Sinal de empenho, de atenção à realilistas que se dedicam e trabalham,
dade e à atualidade do mutualismo e
diariamente, com verdadeiro espírito
Coletiva de Trabalho, que
de grande sentido de responsabilidade
associativo, solidário e em cooperação,
consolide, dignifique e
foi a proposta de um Contrato Coletivo
na organização e nas tarefas eminentesingularize as
de Trabalho entre a Federação Nacional
mente sociais desenvolvidas pelas suas
relações de trabalho”.
de Educação e a União das MutualidaAssociações junto das populações deste
des Portuguesas, recentemente aprepaís.
sentada por esta àquela organização
Tudo isto configura uma incontornável realidade que, por sindical. Proposta que se espera e deseja ponderada e conum lado, espelha uma complexa organização onde se es- sensualizada pelos responsáveis destas entidades, assim
tabelece um vasto conjunto de relações eminentemente se regulamentando as relações de trabalho entre as Aslaborais e por outro lado a reconhecida importância econó- sociações Mutualistas que sejam ou venham a ser filiadas
mica e social do Movimento Mutualista em todo o território na União das Mutualidades Portuguesas e os trabalhadores
ao seu serviço que sejam ou venham a ser membros das
nacional.
organizações sindicais daquela Federação.
Esta específica realidade urge que seja regulamentada
com um instrumento legal laboral, uma Convenção Cole- A necessidade obriga. O tempo urge.
nomeadamente quadros superiores, médios, técnicos, chefias, administrativos, profissionais qualificados e de produção.

Nos termos do regime jurídico da Economia Social em
vigor, as Mutualidades são entidades da Economia Social, estão representadas no Conselho Nacional para a

“As Associações Mutualistas no seu
conjunto têm milhares de trabalhadores,
distribuídos por 129 categorias profissionais,
enquadrados em 18 níveis de qualificação...”
Economia Social e são associações com muitas e qualificadas respostas sociais e com um vasto e variado leque
de prestação de serviços ao dispor da população portuguesa.
A Lei de Bases da Economia Social, Lei nº 30/2013 de 8
de maio e o Decreto-Lei nº 120/2015 de 30 de junho que
define os princípios orientadores e o enquadramento a

que deve obedecer a cooperação entre o Estado e as entidades do setor social e solidário são os instrumentos legais que
hoje regulamentam todo este importante setor de atividade.
As Associações Mutualistas estão distribuídas por todo o território nacional e a grande maioria delas integra a União das
Mutualidades Portuguesas que, por sua vez, é uma entidade
mutualista que tem por missão essencial o fomento, promoção e organização do mutualismo a nível nacional e, bem
assim, a representação das Associações Mutualistas suas associadas junto das entidades públicas, privadas e sociais em
geral, nacionais e estrangeiras.
Para se ter uma ideia mais concreta, real e atual, das Mutualidades no que à Economia Social respeita, é necessário dizer
e sublinhar que as Associações Mutualistas no seu conjunto
têm milhares de trabalhadores, distribuídos por 129 categorias profissionais, enquadrados em 18 níveis de qualificação,
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ATIVIDADES UMP

UMP reúne-se com Ministra da Cultura
para aprofundar cooperação institucional
O Presidente do Conselho de Administração da
União das Mutualidades
Portuguesas (UMP), Luís
Alberto Silva, reuniu a
10 de janeiro, com a Ministra da Cultura, Graça
Fonseca, para aprofundar a cooperação institucional entre a UMP e
o Ministério, reforçando
o protocolo celebrado com o anterior titular da pasta.
O documento prevê apoio técnico na valorização, recuperação e conservação de edifícios das Associações Mutualistas e no inventário do seu património imóvel, móvel e
museográfico.
O protocolo abrange ainda o diagnóstico e o apoio técnico

para melhoria dos arquivos das Associações Mutualistas e
conservação e restauro de documentos, assim como a cedência de espaços sob alçada do Ministério da Cultura para
a realização de iniciativas da UMP.
O documento abre caminho, também, ao diálogo entre as
partes tendo em vista a possibilidade da instalação da sede
social da UMP, do Museu do Mutualismo e eventualmente
de alguma resposta, num equipamento devoluto à responsabilidade do Ministério da Cultura.
No encontro, foi analisado ainda um eventual apoio à edição de um livro que aborda a História do Mutualismo, que
em 2019, celebra 722 anos.
Luís Alberto Silva aproveitou a oportunidade para convidar
Graça Fonseca a marcar presença no Dia Nacional do Mutualismo, eventos que integram o Programa de Ação da
UMP para 2019.

Conselho de Administração da UMP sugere Gaia
para acolher Dia Nacional do Mutualismo
- referiu-se àquele município como “um aliado importante do Mutualismo, demonstrando, na prática, uma grande
proximidade com as Associações Mutualistas aqui sediadas”.
Vila Nova de Gaia é o concelho do país com mais Associações Mutualistas em atividade e, também por isso, o Conselho de Administração da UMP considera que “é de toda a
pertinência, que tudo façamos para que o Dia Nacional do
Mutualismo de 2019 se celebre neste território”.
O Dia Nacional do Mutualismo, que anualmente conta com
a presença de representantes do setor de vários pontos do
mundo, assinala-se a 8 de julho. Em 2019, comemoram-se
722 anos do Movimento Mutualista em Portugal.

O Conselho de Administração da União das Mutualidades
Portuguesas (UMP) sugere que a cerimónia de comemoração do Dia Nacional do Mutualismo de 2019 venha a ter
lugar em Vila Nova de Gaia.
Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração da UMP, na sua intervenção durante a inauguração
das novas instalações da Associação de Socorros Mútuos
Restauradora de Avintes, que contaram com a colaboração
direta da autarquia de Gaia - representada nesta cerimónia pelo Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues,
pelo Vice-presidente Patrocínio Azevedo, pela Vereadora
da Ação Social, Economia Social e IPSS, Marina Ascensão, e
pelo Presidente da Assembleia Municipal, Albino Almeida
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Famílias da Economia Social concordam com
criação de entidade reguladora independente
para fiscalizar Acordos de Cooperação

Créditos: Misericórdia do Porto
Os representantes das principais famílias da Economia Social estão de acordo quanto à necessidade de uma entidade reguladora externa que assegure a independência da
fiscalização dos Acordos de Cooperação celebrados entre o
Estado e as instituições sociais.
A proposta de criação de uma entidade reguladora independente partiu de Marco António Costa, deputado social-democrata e ex-secretário de Estado da Segurança Social,
no decurso de uma conferência sobre o financiamento e a
sustentabilidade da Economia Social, promovida pelo Instituto Francisco Sá Carneiro, a 14 de janeiro, na Misericórdia
do Porto.
Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas; Lino Maia,
Presidente da CNIS; Manuel de Lemos, Presidente da União
das Misericórdias e Rogério Cação, responsável máximo da
Confederação das Cooperativas; que participaram na Conferência, manifestaram o seu apoio à proposta, por entre
críticas à fiscalização que a Segurança Social exerce sobre
as instituições sociais. No entendimento destas organizações de cúpula, é desejável que o seu trabalho seja mo-

nitorizado, mas não fará sentido que uma das partes que
coopera seja simultaneamente a entidade que fiscaliza.
A sustentabilidade é uma das principais preocupações das
instituições sociais que, entre os Acordos de Cooperação e
as comparticipações dos seus utentes, têm cerca de 22 por
cento dos seus orçamentos a descoberto, razão pela qual
mais de 40 por cento delas apresentam resultados negativos.
Nesse contexto, Luís Alberto Silva reiterou que o Código
das Associações Mutualistas em vigor desde setembro último não correspondeu às pretensões das Mutualidades, reduzindo o leque das atividades meramente instrumentais
que podem prosseguir, tendo em vista a sua autossustentabilidade. Referiu-se ainda aos muitos constrangimentos
que estas organizações enfrentam na abertura de novas
farmácias sociais.
Com a negociação do Compromisso de Cooperação para o
biénio 2019/2020 à porta, as entidades da Economia Social
consideram imperioso que o valor das comparticipações
estatais acompanhem os aumentos do salário mínimo, as
progressões das carreiras profissionais e a atualização dos
preços de bens e serviços essenciais.
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Luís Alberto Silva participa na primeira reunião
do Comité Intercontinental da UMM

UMP na entrega
do Prémio António Sérgio

Neste encontro, participaram, também, Alfredo Sigliano,
Presidente do Comité Intercontinental, na Argentina; Abdelmoula Abdelmoumni, de Marrocos, em representação
da União Africana das Mutualidades; José Francisco Lira
Fernández, Secretário Executivo do Comité Executivo, do
Chile; e a diretora dos serviços administrativos Norma
Roulin, na Suíça.

A UMP marcou presença na cerimónia de
entrega do Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio, que decorreu no
dia 24 de janeiro, na Sociedade Portuguesa de Autores, em Lisboa.

jornalísticos (Marta Gonçalves
e Nuno Botelho, do Expresso, pelo artigo “Gente bonita
come fruta feia: as virtudes
da imperfeição”; e Isabel Osório por reportagem televisiva
na SIC sobre os 25 anos da
Associação Abraço), estudos
e investigação (Vítor Manuel
Figueiredo, com tese de Doutoramento em Gestão da Universidade da Beira Interior) e
personalidades com carreira
relevante (Francisco Silva, secretário-geral da Confagri) e capacidade
empreendedora (Ivone Félix, Coordenadora Executiva da CerciOeiras) no âmbito
da Economia Social.

Instituído pela CASES, o Prémio, relativo
ao ano 2018, distinguiu entidades com
projetos na área da inovação e sustentabilidade (Coolabora e U.Dream), trabalhos de âmbito escolar (Agrupamento
de Escolas Conde de Ourém), trabalhos

O programa do Tributo a António Sérgio,
escritor, pensador e pedagogo, prossegue no dia 31 de janeiro, com a apresentação do livro Código Cooperativo Anotado, fruto da iniciativa das Professoras
Deolinda Meira e Elisabete Ramos.

A União das Mutualidades Portuguesas decidiu a sua adesão à UMM no dia 24 de novembro, na Assembleia Geral
realizada na cidade de Espinho.
O Presidente do Conselho de Administração da União das
Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, participou
na primeira reunião do Comité Intercontinental da União
Mundial das Mutualidades (UMM), realizada no dia 20 de
dezembro em sistema de videoconferência, a partir da Argentina, Chile, Marrocos, Portugal e Suíça.

Esta organização internacional de cúpula reúne Mutualidades da América, África e Europa e propõe-se representar as Associações Mutualistas de todo o Mundo, das
diferentes áreas, atividades e serviços, junto dos governos
e organismos internacionais, universidades, fundações e
ONG.

Indicado para representar a Europa nesta organização
mundial, Luís Alberto Silva integrou esta primeira reunião
de trabalho que visou discutir a organização e funcionamento da UMM, a planificação do trabalho para 2019, a
preparação da Assembleia Geral e da reunião presencial do
Comité Internacional e o convite do Gabinete para a Cooperação Sul-Sul da ONU (Organização das Nações Unidas).

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.

Movimento Mutualista disponivel para projetospiloto no âmbito da Saúde na Região Centro
O Presidente do Conselho de Administração da União das
Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, manifestou o
interesse do Movimento Mutualista para participar no desenvolvimento de projetos-piloto, no âmbito da Saúde, na
região centro do País.
Numa reunião com a Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Centro, Rosa Marques,
e com o Vogal Mário Ruivo, o dirigente abordou outras matérias que representam constrangimentos à atividade das
Associações Mutualistas, como a prescrição de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, entre outros.
“Estes encontros com responsáveis regionais, que estão
mais próximos da população e dos problemas, são importantes para sensibilizarmos as entidades da Saúde para os
múltiplos constrangimentos que, ainda hoje, se colocam à
ação das mutualidades no campo da assistência médica e
medicamentosa”, disse Luís Alberto Silva, após esta reunião de trabalho.

Já com a primeira edição do Encontro Nacional das Mulheres Mutualistas no horizonte –agendado para 8 de março,
Dia Internacional da Mulher, no concelho de Ovar – a UMP
convidou Rosa Marques a marcar presença na sessão de
abertura do evento.
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O “terreno fértil” do Mutualismo
em cooperação destacado num
encontro da Segurança Social
“Os tempos que correm confrontam-nos,
diariamente, com novos desafios no terreno, novos fenómenos sociais a que
importa dar resposta” e que “exigem do
Estado e dos Atores Sociais um comprometimento e um espírito de cooperação e
parceria ainda mais profundo”, defendeu
a União das Mutualidades Portuguesas,
representada pelo seu Vice-Presidente do
Conselho de Administração, José Carvalho, no Encontro “Cooperação: Uma História de Parceria”, promovido a 7 de dezembro, em Tomar, pelo Centro Distrital
de Santarém da Segurança Social.
Num painel sobre os Desafios das Instituições de Economia Social, em que participaram também representantes da União

das Misericórdias Portuguesas e da CNIS,
a União das Mutualidades Portuguesas
advogou ainda a criação de mecanismos e abordagens mais flexíveis, porque
“muitas das soluções que os problemas
reais das pessoas exigem, não se enquadram no catálogo de respostas tipificadas
que norteiam o processo de cooperação
entre o Estado e as Entidades da Economia Social”.
Considerando o Mutualismo “um terreno fértil” em exemplos de cooperação,
realçou os muitos casos de sucesso nas
parcerias entre Associações Mutualistas e
entre estas e outras entidades que não
apenas do Estado e da Economia Social.

15

UMP e Liga do
Porto abordam
constrangimentos com
Presidente da ARS Norte

O Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto
Silva, e uma representação da
Liga das Associações de Socorros
Mútuos do Porto, reuniram-se, no
dia 12 de dezembro, com a Administração Regional de Saúde
(ARS) do Norte.
A delegação de Mutualistas foi
recebida pelo Presidente do
Conselho Diretivo da ARS Norte, Pimenta Marinho, com quem
abordou os diversos constrangimentos sentidos pela Liga das
Associações de Socorros Mútuos
do Porto no que concerne à área
da saúde.

Assembleia Geral da UMP
reuniu em Sandim

A Assembleia Geral da UMP aprovou a proposta de remuneração
do Presidente do Conselho de Administração, na reunião extraordinária que decorreu a 15 de dezembro, na sede da A.S.M. Nossa
Senhora da Esperança de Sandim
e Freguesias Circunvizinhas.
Mário Sousa, em representação
da Associação anfitriã, abriu a
sessão com uma intervenção,
onde deu a conhecer as múltiplas frentes em que desenvolve
a sua atividade, desde a assistência médica e medicamentosa, ao
centro de dia e apoio domiciliário,
e atividades tão diversas como o
ballet, dança contemporânea e
de salão, Inglês, coro, gabinete
de inserção profissional e equipas RSI.
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União das Mutualidades Portuguesas na Gala
de Reconhecimento Social da Inatel

Chama Mutualista faz percurso
por Associações da Grande Lisboa
A MUDIP – Associação Mutualista Diplomática Portuguesa
acolhe a Chama Mutualista até ao dia 6 de fevereiro, dando seguimento à terceira edição deste projeto que procura
simbolizar a vitalidade e a coesão do Movimento Mutualista.
Antes de rumar à sede da MUDIP, em Lisboa, a Chama Mutualista tinha “iluminado” as sedes do Montepio Comer-

A União das Mutualidades Portuguesas esteve representada na “Reconhecer – Gala de Reconhecimento Social”,
através da qual, a Fundação Inatel realça a importância do
trabalho desenvolvido no campo da intervenção social, reunindo os principais intervenientes em iniciativas promovidas pela fundação e por outras entidades, assim como os
representantes de organizações com um papel relevante
no campo das políticas sociais.
O evento decorreu no dia 22 de janeiro, no Teatro da Trindade, em Lisboa, e contou com a apresentação de José Carlos
Malato e a participação de Carlos Alberto Moniz e Roncos
do Diabo.
A gala reuniu os principais intervenientes de atividades
organizadas durante o ano de 2018, quer da iniciativa da
Inatel, como a “Aldeia dos Sonhos” e “Conversa Amiga”,
quer de iniciativas de indivíduos e entidades que desenvolvem o seu trabalho no seio das comunidades que integram
(“Ajudar” e “Prémio CCD”).
O programa Aldeia dos Sonhos é direcionado para os habitantes de aldeias portuguesas isoladas geográfica e
socialmente, onde vivem menos de 100 pessoas, com o
objetivo de proporcionar experiências turísticas, culturais e
desportivas, tendo-se centrada, em 2018, em Penhaforte,
no concelho de Pinhel.

cial e Industrial, O Porvir da Família Telegrafo Postal e das
aniversariantes Associação de Socorros Mútuos de São Mamede de Infesta, A Previdência Portuguesa e Beneficência
Familiar – Associação de Socorros Mútuos.
Depois da MUDIP, a Chama atravessará o rio Tejo para ir
ao encontro da Associação de Socorros Mútuos Marítima e
Terrestre da Vila de Sesimbra.

A iniciativa “Ajudar” reconhece o mérito do trabalho desenvolvido por entidades no âmbito da ação social, formal e informal, em benefício de outros. A Casa do Povo
de Abrunheira (Montemor-O-Velho) e a Associação Coração
Amarelo (Delegação de Oeiras) foram as entidades reconhecidas.
O Prémio CCD, atribuído aos Centros de Cultura e Desporto
- parceiros da Fundação Inatel, pelo trabalho desenvolvido
ao longo ano, especialmente no contexto da economia e
da responsabilidade social -, contemplou: a Associação de
Moradores das Lameiras (Famalicão), a Casa do Povo de
Vila Franca do Campo (São Miguel, Açores) e o Orfeão de
Leiria.
Foram, ainda, distinguidos os Centros de Cultura e Desporto que, em 2018, assinalaram 100 anos de atividade,
designadamente: a Associação Cristã Mocidade Portuguesa (Coimbra), o Grupo Dramático e Musical Flor de Infesta
(Matosinhos) e o Lisboa Ginásio Clube (Lisboa).
Além da distinção do Voluntário de 2018 no projeto “Conversa Amiga”, uma linha de atendimento telefónico que
ouve os problemas de quem precisa, foi atribuído o Prémio
de Mérito Inatel à Associação Portuguesa de Portadores de
Trissomia 21.

Primeiro Acordo de Empresa para a Fundação
Inatel assinado pelos sindicatos da UGT e CGTP
A União das Mutualidades Portuguesas esteve representada na cerimónia oficial de apresentação e assinatura do
Acordo de Empresa para a Fundação Inatel, que juntou as
estruturas sindicais da CGTP e da UGT e a administração da
fundação.

O inverno e o Dia de Reis
inspiram trabalhos no CIDACL
O CICACL (Centro Infantil Dr. António Costa Leal) iniciou o
novo ano com criatividade e alegria. Por ocasião da celebração dos Reis, as crianças foram presenteadas com a
atuação do Canto Coral do Centro de Desenvolvimento Comunitário da Charneca.
O inverno, que apesar do frio e da chuva, tem os seus encantos, foi o mote para os mais novos darem asas à imaginação, concebendo trabalhos notáveis que partilhamos
com os leitores.

Este Acordo, assinado na última segunda-feira, dia 14 de
novembro, culmina um processo de quase duas décadas
de negociações inconclusivas e vem renovar as carreiras
profissionais do Inatel e regularizar as especificidades da
própria fundação, relativamente a acordos que regulam o
mercado de trabalho.
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ENTREVISTA

“O foco essencial da atividade
d’ A Previdência Portuguesa é o Associado”

ANTÓNIO MARTINS DE OLIVEIRA
Presidente Conselho de Administração d’ A Previdência Portuguesa

A Previdência Portuguesa está a comemorar 90 anos
de vida e tem muitos motivos para celebrar um percurso já longo mas sempre em crescendo e de afirmação
no seio do Movimento Mutualista?
A Previdência Portuguesa foi criada em 1929, ano difícil
para a Economia Mundial com falências nos sectores industrial e financeiro da Europa e da América. Foram as dificuldades que motivaram profissionais liberais, militares,
comerciantes e outros cidadãos a constituir esta Associação
Mutualista. De notar que em Coimbra foram criadas, desde
1849, outras doze associações de cariz mutualista mas que
não tiveram futuro.
As várias direções, em especial até 1987, trabalharam no
sentido de engrandecer a APP tendo o esforço desenvolvido resultado na posse de um património imobiliário de
valor superior a treze milhões de euros.
A APP criou um Jardim de Infância com as respostas sociais
de creche e pré- escolar e instalou serviços médicos que
funcionam durante todos os dias úteis.
E, até 2014, foram criadas dez modalidades.

A Previdência Portuguesa (APP) assinalou, a
11 de janeiro, o seu 90.º Aniversário, com uma
sessão carregada de simbolismo, onde foram
anunciados os vários projetos a desenvolver em
2019 e o programa comemorativo que se entenderá ao longo do ano.
Em entrevista ao Info da UMP, António Martins
de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração d’ APP fala do percurso da Associação
Mutualista e de um ano em que o investimento será a palavra de ordem. A aquisição de um
prédio destinado a lar residencial sénior e de
um terreno para uma Estrutura Residencial Para
Idosos e a execução das obras de adaptação
para instalação da delegação em Santa Maria
da Feira.
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de trabalho, e a execução das obras de adaptação para
instalação da delegação em Santa Maria da Feira.
Temos em vista a aquisição de um estabelecimento de farmácia caso seja demorada a decisão sobre o pedido formulado ao Infarmed e a criação de um centro de explicações
para os filhos dos Associados.

A sessão evocativa do 90º Aniversário, no dia 11 de
janeiro, em Coimbra, abriu o programa comemorativo que vai desenvolver-se ao longo de todo o ano.
Quais serão os principais momentos dessas comemorações?
A APP realizou a comemoração do 90.º aniversário na
Casa da Mutualidade (sala Dr. Mário Nunes), onde foram apresentadas as iniciativas para 2019: Gala solidária em Coimbra, concurso “jovem mutualista”, torneio
de futebol APP, passeio de bicicleta, exposição dos
trabalhos do Jardim de Infância e dos Jovens Mutualistas, Caminhada Mutualista, Abertura da Delegação em
Santa Maria da Feira, Encontro geracional do Jardim de
Infância, concerto solidário em Santa Maria da Feira,
Concurso de fotografia, Jantar Solidário de Natal, Seminário sobre Mutualismo (Presente e Futuro) no ISCAC,
lançamento do Livro dos 90 anos d`APP e rastreios diversos promovidos pela Clínica. As datas destas realizações ficarão definidas no princípio de Fevereiro.

Há, também, a intenção de criar uma rede de promotores
mutualistas, em especial nas zonas onde não existam mutualidades, com vista a aumentar o número de Associados,
e estabelecer parcerias e protocolos com serviços médicos,
entidades de ensino, empresas, IPSS e outras entidades de
Economia Social a nível nacional, sempre tendo em vista os
benefícios para o Associado.
Importa salientar, igualmente os objetivos de criar um sistema de informação e de gestão de qualidade que, com os
funcionários com mais competências, seja atingida a excelência organizacional d`APP, e criar uma imagem diferenciada d`APP que permita transmitir confiança, segurança e
ação de excelência junto dos cidadãos ficando estes mais
cometidos com o Mutualismo.
Queremos, ainda, crescer em património imobiliário para
arrendamento que, no presente, é a melhor garantia para
suportar a responsabilidade financeira d`APP perante os
seus Associados.

Quais são os principais focos de atividade d’ A Previdência Portuguesa?
O foco essencial da atividade d’ APP é o Associado. Sabemos que as parcerias e protocolos celebrados vão de
encontros às necessidades dos Associados pois estes
obtêm vantagens inclusive financeiras. Havendo vantagens o cidadão comum sente o benefício que existe em
pertencer à família Mutualista.
Assim, o foco das nossas atividades centra-se na Educação (Jardim de Infância), nos Serviços Médicos, nas
parcerias e protocolos com empresas e instituições diversas, através dos quais os Associados têm acesso a
serviços e produtos a preços reduzidos. E não esquecendo que todos nós temos que preparar o futuro agora
e não mais tarde, escolhendo uma ou mais modalidades mutualistas.

A Previdência Portuguesa propõe-se criar uma delegação em Santa Maria da Feira. Como surgiu essa oportunidade e que papel estará destinado a esta nova
estrutura?
Nos concelhos de Ovar, Santa Maria da Feira, S. João da
Madeira e Gondomar residem mais de 2.400 Associados d’
APP que estão distantes de Coimbra em cerca de 100 km.
Para tratar dos seus assuntos associativos aquela distância
é um obstáculo no relacionamento Associação/Associado,
facto que pretendemos ultrapassar com abertura de delegação em Santa Maria da Feira. O nosso foco é estarmos
próximo dos Associados. A escolha da Feira foi feita por
motivos estratégicos dado que a delegação se situa em
zona próxima da saída da autoestrada, podendo igualmente apoiar os nossos promotores mutualistas do norte.

Foi aprovado muito recentemente o Programa de
Ação para 2019, que contempla novas valências e
grandes investimentos. Que planos estão na forja
para este ano?
O Conselho de Administração aprovou o Plano Estratégico para 2018-2020 que engloba cinco objetivos estratégicos: crescer em massa associativa e quotização,
manter a rentabilização do património, desenvolver
novas valências, atingir a excelência organizacional e
reforçar a imagem d`APP.
Foram dados os primeiros passos em 2018, sendo o
presente ano o do arranque efetivo de vários projetos,
como a aquisição de um prédio destinado a lar residencial sénior, dentro da cidade de Coimbra. Este prédio
situa-se junto da nossa Sede e dos Serviços Médicos.
Nos planos, estão também a aquisição de terreno para
uma Estrutura Residencial Para Idosos com diversos
equipamentos de apoio e criando mais de 100 postos

São novas valências e novas estruturas que contribuirão para aumentar o número de associados, outro dos
grandes objetivos do Conselho de Administração d’ A
Previdência Portuguesa?
Como referi atrás há que ir junto dos cidadãos e trazê-los
para a família Mutualista. Para se atingir este objetivo, há
que desenvolver esforços, indo para o terreno equipado
com ferramentas. Estas devem incorporar bons produtos
mutualistas que salvaguardem o presente e o futuro dos
cidadãos e suas famílias, disponibilizar bons serviços médicos e acesso a vantagens resultantes de parcerias e protocolos com diversas entidades.
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Restauradora de Avintes inaugura novas
instalações já com outros planos para o futuro

A Beneficência Familiar completa 142 anos
com grande investimento em perspetiva
Aos 142 anos, completados no primeiro dia de janeiro, A
Beneficência Familiar, do Porto, está concluir a requalificação do edifício da sua secção funerária e tem em mãos
o projeto de reabilitação da sede, com frentes para o Mercado de Bolhão e para a Rua Dr. António Emílio de Magalhães, que representará um investimento superior a cinco
milhões de euros.
Para além dos atuais serviços, contemplará espaços para
farmácia social, meios complementares de diagnóstico,
cantina social, sala de informática para a Universidade Sénior Mutualista, gabinetes para diversas finalidades, fisioterapia, SPA e ginásio.

sendo disponibilizado parque de estacionamento gratuito
no número 290 da mesma rua (antes do posto da Repsol).
A participação está sujeita a inscrição, para o endereço eletrónico coloquio@abfamiliar.pt, até 19 de fevereiro.

Colóquio sobre “Viver com a Diabetes”
no Porto
“A Associação de Socorros Mútuos Restauradora de Avintes
está a desenvolver um trabalho que orgulha o Movimento
Mutualista e o investimento na nova sede é um exemplo
que se vem juntar aos serviços de saúde de excelência que
presta diariamente e abrir novas portas para o futuro”, disse o Presidente do Conselho de Administração da União das
Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, na inauguração das novas instalações desta Associação Mutualista, no
dia 15 de dezembro.
Recorrendo à célebre frase de Fernando Pessoa “Deus
quer, o Homem sonha e a obra nasce”, Luís Alberto Silva
acrescentaria que é “com pessoas e dirigentes com esta
visão e esta coragem – e que, depois de sonhar sabem
fazer acontecer – que o Mutualismo e a própria sociedade evoluem (…) Ser Mutualista é isto! É saber preparar o
futuro. Investir agora, para ter o retorno mais à frente e
gerar valor para as Associações, seus Associados e demais
comunidade”, defendeu.
Com 125 anos de existência, são as primeiras instalações
próprias da Associação de Socorros Mútuos Restauradora
de Avintes (A.S.M. Restauradora de Avintes) e resultam de
um investimento, concretizado através de fundos próprios,
de aproximadamente 500 mil euros, sem contabilizar o valor da aquisição do terreno e a colaboração da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia nos trabalhos da obra.
O auditório da nova sede foi pequeno para acolher autarcas, dirigentes, Associados e representantes das associações/coletividades de Avintes que marcaram presença na
cerimónia, onde também foram homenageados os antigos
dirigentes da A.S.M. Restauradora de Avintes e vários Associados com 75 anos de vida associativa.
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António Sousa, Presidente da Direção, aproveitou a ocasião
para agradecer à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
pela colaboração na elaboração do projeto e nos arranjos
exteriores, e, entre outros, à própria União das Mutualidades Portuguesas, pelo apoio no processo de criação da
farmácia social.
“A construção da sede era um sonho de antanho, pelo menos desde os anos 40 do século passado”, disse o dirigente,
sublinhando que “todas as faturas da obra estão pagas”.
O novo edifício é apenas “metade do sonho”, porque, segundo António Sousa, a pretensão, depois da abertura da
farmácia social, será a construção, de raiz, de uma clínica.
“Restaurar significa um novo recomeço, uma nova dinâmica e uma porta aberta para continuar a sonhar”, acrescentou o Presidente da Restauradora de Avintes, que, com 12
mil Associados, ainda tem no horizonte a prossecução de
valências de apoio aos idosos.
Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Gaia, que prometeu apoiar a próxima pretensão da ASM Restauradora de Avintes, sublinhou a importância deste investimento para a zona antiga de Avintes
e o papel das entidades da Economia Social, como as Mutualidades e as Misericórdias, que disponibilizam os seus
serviços, criam emprego e ficam próximas das populações,
ao contrário de muitas grandes multinacionais que apenas
se instalam temporariamente.
O Município de Vila Nova de Gaia esteve representado ao
mais alto nível, através do Presidente da Câmara, Eduardo
Vítor Rodrigues, do Vice-presidente, Patrocínio Azevedo, da
Vereadora da Ação Social, Economia Social e IPSS, Marina
Ascensão, e do Presidente da Assembleia Municipal, Albino
Almeida.

O programa contempla três intervenções e um debate final
moderado por Eduarda Ferreira (ACES Oriental). José Manuel Boavida falará sobre “Diabetes – doença silenciosa”;
José Luís Medina abordará “O impacto da diabetes na família” e Ana Barbosa (projeto Sweet-Football) intervirá sobre
“A prática desportiva e a diabetes”.

A Beneficência Familiar, em conjunto com a Associação
Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), promove a 21
de fevereiro, no Porto, um colóquio subordinado ao tema
“Viver com a diabetes”, que contará com intervenções de
José Manuel Boavida, José Luís Medina e Ana Barbosa.

A iniciativa conta com os apoios da Caixa Económica do
Porto, Liga das Associações de Socorro Mútuo do Porto e
ACES Porto Oriental.

O evento, com início às 17h00, terá lugar no auditório 2 do
Espaço Atmosfera M, na Rua Júlio Dinis, 158/160, no Porto,

A.S.M. de São Mamede de Infesta celebra
129.º Aniversário com várias iniciativas
O dia 15 de janeiro foi marcante para
a Associação de Socorros Mútuos de
São Mamede de Infesta, que tem
na sua clínica – Climútua – um dos
seus principais focos de atividade. A
celebração do seu 129.º Aniversário
englobou vários momentos, como o
hastear da bandeira, uma romagem
ao cemitério, Assembleia com várias iniciativas: hastear da bandeira,
romagem ao cemitério, Assembleia
Comemorativa,
reconhecimento
aos seus profissionais de saúde e
uma exposição de quadros.
Aos 129 anos, a ASM São Mamede
de Infesta afirma-se como uma referência na Assistência Médica e no
atendimento social, perspetivando
a ampliação das suas instalações e
o reforço das suas valências.
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Mutualista Covilhanense propõe-se avançar com
obras do hostel social no primeiro trimestre

Eleitos Órgãos Associativos
d’ A Mutualidade Santa Maria para 2019-2021

DR

haverá uma piscina, com balneários de apoio.
Para concretizar o investimento, a Mutualista Covilhanense
recorrerá a um financiamento de 500 mil euros, dos quais
300 mil através da iniciativa Jessica (um instrumento financeiro da Comissão Europeia desenvolvido pelo Banco Europeu de Investimento, sem taxa de juro) e 100 mil euros
através de instituição bancária nacional ligada à iniciativa.
O público-alvo deste hostel social será constituído por famílias, jovens e seniores com baixos recursos financeiros
e os associados da Mutualista Covilhanense e da rede da
União das Mutualidades Portuguesas, que abrange mais de
2,5 milhões de beneficiários.

Um hostel social, com 38 camas, distribuídas por 14 quartos, é um dos próximos investimentos da Mutualista Covilhanense, a materializar a partir deste primeiro trimestre
do ano. O equipamento resultará da reabilitação de um
imóvel da Associação, construído nos anos 30, localizado
na zona histórica da Covilhã, e representará um investimento superior a 500 mil euros.
O edifício, que será servido por um elevador panorâmico,
tem três pisos e manterá a sua traça original após a intervenção a que será sujeito. O projeto contempla uma sala
com kitchnet por piso e uma área comum no piso 1 com
lareira, copa e bar de apoio e zonas de estar. No exterior,

Descentralizar serviços e novas respostas sociais
nos planos da A.S.M. Setubalense
Fernando Paulino foi reeleito, em lista única, para a liderança da Associação de Socorros Mútuos Setubalense por
mais três anos, assumindo como objetivos a descentralização de alguns serviços e valências para áreas mais periféricas do Município e a aposta na criação de novas respostas
na área social.
Citado pelo Diário da Região de Setúbal, Fernando Paulino
destaca ainda a “continuidade das prestações de cuidados
de saúde nas diversas especialidades e valências sociais,
centro de dia e apoio domiciliário” como outro vetor importante da estratégia para o mandato.

Promover a dinâmica associativa assente na proximidade com os seus Associados, seus familiares e seus beneficiários, fomentar o aumento do número de Associados,
estudar a criação de ofertas mutualistas inovadoras e diferenciadoras, desenvolver iniciativas de capacitação institucional e do potencial humano e disponibilizar e difundir
os serviços de saúde são algumas das ações consagradas
no documento aprovado.

Luís Alberto Silva foi reeleito presidente do Conselho de
Administração d´ A Mutualidade Santa Maria – Associação Mutualista nas eleições dos Órgãos Associativos para
o mandato 2019/2021, realizadas a 18 de dezembro, no
auditório desta Associação Mutualista, com sede em Esmoriz.
Na mesma Assembleia Geral, foi aprovado, por unanimidade, o Programa de Ação e Orçamento para 2019.

Conferência e sessão solene assinalam
aniversário d’ A Familiar de Espinho
“O papel das Mutualidades enquanto resposta
complementar na Segurança Social e na Saúde”
é o tema de uma conferência que A Familiar de
Espinho – Associação Mutualista promove na manhã do dia 23 de fevereiro, no Hotel PraiaGolfe,
em Espinho, no âmbito das comemorações do seu
125.º Aniversário.
Uma Missa de Homenagem aos Associados, no
dia 21 de fevereiro, às 19h00, na Igreja Matriz de
Espinho, assinala o início do programa comemorativo que tem o seu ponto alto no dia 23, a partir
das 9h30, no referido hotel, com uma Sessão Solene, em que se integra uma homenagem aos Associados com mais de 70 anos de vida associativa,
a conferência e momentos musicais. As comemorações terminam com um almoço.

Na Direção da ASM Setubalense, faz-se acompanhar por
Dália Vale Rego (Secretária), Ricardo Bárbara (Tesoureiro),
Rogério Almeida (1º Vogal) e Joaquim Panóias Henriques
(2º Vogal).
A Mesa da Assembleia-Geral é presidida por David Martins, que é secretariado por Fernando Avelino e Margarida
Barros.
O Conselho Fiscal é constituído por José João Esteves (Presidente), Rogério Gonçalves (Secretário) e Rui Salas (relator).

DR

AMUT anuncia Encontros de Sabedoria
A AMUT apresenta os Encontros de Sabedoria para fevereiro, que cruzam áreas como a Saúde e o Bem-Estar, sob a
forma de cursos, palestras e workshops.
Meditação, Yôga, Pilates, Danças Circulares Sagradas, Práti-

22

23

ca do Qi, Auto Massagem na Medicina Tradicional Chinesa,
Técnicas de Relaxamento, Primeiros Socorros, AMUT’Chef
Cozinhar com Amor, Reiki, Inglês, são as propostas lançadas.
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ECONOMIA SOCIAL
POISE: abertas
candidaturas para
Estágios Profissionais

Estão abertas até 28 de fevereiro as candidaturas para Estágios,
medida no âmbito do POISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego) que tem como
objetivo a integração de jovens e
adultos no mercado laboral.
Pode consultar as condições e os
procedimentos a efetuar no Aviso
POISE

Campanha “70 Já!” ajuda
jovens a exercer os seus
direitos consagrados na
Constituição

Inspirada no Artigo 70.º da Constituição da República, a Campanha “70 Já!”, dinamizada pelo
Instituto Português do Desporto
e Juventude (IPDJ), pretende proporcionar aos jovens informação
necessária ao exercício pleno dos
seus direitos e mobilizar os diversos agentes públicos e privados e
da Economia Social para responder às suas preocupações.
O referido Artigo 70.º da Constituição consagra direitos que
abrangem áreas como o ensino e
formação profissional; a cultura;
o acesso ao primeiro emprego,
trabalho e segurança social; a habitação, o desporto e os tempos
livres.
A campanha está a ser comunicada nas escolas, universidades,
movimento associativo juvenil
e meios de comunicação social,
tendo sido já criada uma plataforma online exclusiva para o projeto, que pode ser consultada em:
http://70ja.gov.pt/
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Conselho Nacional de Saúde
debate participação dos cidadãos
nas políticas de saúde
O Conselho Nacional de Saúde (CNS)
promove o Seminário “Participação
em Saúde – A Experiência dos Conselhos Nacionais de Saúde”, a 7 de fevereiro na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, com o objetivo de
debater, com especialistas nacionais
e internacionais, estratégias e ações
para promover a participação dos cidadãos na definição das políticas de

saúde em Portugal.
O seminário apresentará uma visão internacional do tema da participação dos cidadãos,
através das perspetivas de especialistas da
Organização Mundial de Saúde-Europa, European AIDS Treatment Group e do European
Patients’ Forum.
Serão ainda conhecidas as experiências de
outros conselhos de saúde, ou estruturas similares, do Brasil, Reino Unido e Itália.

Prémios Caixa Social com
candidaturas abertas
Os Prémios Caixa Social são uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos,
que têm como missão financiar e desenvolver projetos sociais, com caráter inovador, replicáveis e orientados
para a mitigação da pobreza, favorecer a inclusão, nas suas mais variadas
vertentes e das mais diversas formas
e promover iniciativas empreendidas
por entidades do terceiro setor, nomeadamente Instituições particulares de solidariedade social, Organizações não-governamentais (ONG’s) ou

outras instituições sem fins lucrativos.
As instituições podem candidatar-se até ao
dia 28 de fevereiro, apresentando projetos
em áreas de intervenção como a criação de
emprego, inclusão social, inclusão digital e
financeira, e educação e conhecimento.
É disponibilizado o montante global de 500
mil euros para atribuição aos projetos selecionados e com valores que se situem entre 10
mil e 50 mil euros.
Informações complementares e candidaturas
aqui.

Marca Entidade Empregadora
Inclusiva: Candidaturas
até 28 de fevereiro no site do IEFP
O Instituto de Emprego e Formação
Profissional tem abertas, até 28 de
fevereiro, as candidaturas à distinção
como Marca Entidade Empregadora Inclusiva, que é atribuída de dois
em dois anos aos empregadores que
contribuam para a implementação
de um mercado de trabalho aberto
e inclusivo e que se evidenciem por
práticas de referência, relativamente
às pessoas com deficiência e inca-
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pacidade. Esta distinção é atribuída de dois
em dois anos, por decisão de um júri, às entidades empregadoras que se distingam por
práticas de referência em pelo menos um de
quatro domínios: recrutamento, desenvolvimento e progressão profissional; manutenção
e retoma do emprego; acessibilidades; e serviço e relação com a comunidade.
Saiba mais em: https://www.iefp.pt/reabilitacao-profissional

NOVIDADES LEGISLATIVAS
Lei n.º 4/2019 - Diário da República n.º 7/2019, Série I de 2019-01-10
Estabelece o sistema de quotas de emprego para pessoas com deficiência, com um grau de incapacidade igual
ou superior a 60 %
Decreto-Lei n.º 123/2018 - Diário da República n.º 250/2018, Série I de 2018-12-28
Define o modelo de governação para a implementação da faturação eletrónica nos contratos públicos
Decreto-Lei N.º 120/2018, de 27.12
Estabelece regras uniformes para a verificação da situação de insuficiência económica a ter em conta no reconhecimento do direito à atribuição e manutenção dos apoios sociais ou subsídios sujeitos a condição de recursos
Decreto-Lei N.º 119/2018, de 27/12
Cria o novo regime de flexibilização da idade de acesso à pensão de velhice
Decreto-lei N.º 118/2018, de 27/12
Cria o complemento extraordinário para pensões de mínimos
Decreto-Lei n.º 117/2018 - Diário da República n.º 249/2018, Série I de 2018-12-27
Fixa o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2019
Decreto-Lei N.º 99/2018, de 28.11
Concretiza o quadro de transferência de competências para as entidades intermunicipais no domínio da promoção turística
Decreto-Lei N.º 88/2018, de 06/11
Revê as condições de elegibilidade dos pagamentos em numerário em candidaturas aos fundos europeus estruturais e de investimento
Decreto Regulamentar N.º 12/2018, de 27.12
Define e regulamenta a atualização extraordinária das pensões em 2019
Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2019 - Diário da República n.º 15/2019, Série I de 2019-01-22
Autoriza o conselho diretivo do Instituto da Segurança Social, I. P., a realizar a despesa relativa à aquisição de
bens alimentares com recurso ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 177/2018- Diário da República n.º 243/2018, Série I de 2018-12-18
Altera a Estrutura de Missão Portugal Inovação Social
Resolução do Conselho de Ministros n.º 175/2018 - Diário da República n.º 242/2018, Série I de 2018-12-17
Designa o presidente do Conselho Nacional de Saúde
Portaria n.º 30-A/2019 - Diário da República n.º 16/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019- 01-23
Aprova as instruções de preenchimento da declaração mensal de remunerações (DMR), aprovada pela Portaria
n.º 40/2018, de 31 de janeiro
Portaria n.º 31/2019 - Diário da República n.º 17/2019, Série I de 2019-01-24
Aprova os termos a que deve obedecer o envio da Informação Empresarial Simplificada/Declaração Anual de
Informação Contabilística e Fiscal (IES/DA)
Portaria n.º 32/2019 - Diário da República n.º 17/2019, Série I de 2019-01-24
Aprova o modelo de impresso relativo ao Anexo R do modelo declarativo da IES
Portaria n.º 24/2019 - Diário da República n.º 12/2019, Série I de 2019-01-17
Portaria que procede à atualização anual do valor do indexante dos apoios sociais (IAS). (O valor do IAS para
o ano de 2019 é de (euro) 435,76)
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agenda
APRESENTAÇÃO DO CÓDIGO COOPERATIVO ANOTADO
Portaria n.º 21/2019 - Diário da República n.º 12/2019, Série I de 2019-01-17
Portaria que atualiza o valor de referência do complemento solidário para idosos, bem como o complemento
solidário para idosos atribuído
Portaria n.º 20/2019 - Diário da República n.º 12/2019, Série I de 2019-01-17
Portaria que atualiza o valor de referência anual da componente base e do complemento da prestação social
para a inclusão e o limite máximo anual de acumulação da componente base com rendimentos de trabalho
Portaria n.º 17/2019 - Diário da República n.º 10/2019, Série I de 2019-01-15
Portaria que estabelece os preços dos cuidados de saúde e de apoio social prestados nas unidades de internamento e de ambulatório da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)
Portaria N.º 332/2018, de 24/12
Sexta alteração do Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (
Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro )
Portaria N.º 314-A/2018, de 07.12
Procede à definição dos países de referência, a considerar em 2019, para a autorização dos preços dos novos
medicamentos e para efeitos de revisão anual de preços dos medicamentos do mercado hospitalar e do mercado de ambulatório, bem como mantém, para o mesmo ano, o critério excecional a aplicar no regime de revisão
de preços
Portaria N.º 302/2018, de 26.11
Procede à primeira alteração da portª que estabelece o regime excecional de comparticipação nos medicamentos destinados ao tratamento de doentes com Esclerose Múltipla
Despacho n.º 791-A/2019 - Diário da República n.º 13/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-01-18
Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões
auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem durante o ano de 2019
Despacho n.º 616/2019 - Diário da República n.º 9/2019, Série II de 2019-01-14
Aprova as alterações da declaração periódica de rendimentos Modelo 22, respetivos anexos e instruções de
preenchimento
Despacho n.º 599/2019 - Diário da República n.º 8/2019, Série II de 2019-01-11
Despacho que determina os valores mínimos em regime jurídico de segurança social dos trabalhadores independentes
Despacho n.º 590/2019 - Diário da República n.º 8/2019, Série II de 2019-01-11
A extinção dos Centros Qualifica, cuja criação foi autorizada nos termos dos Despachos n.º 1971/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 8 de março, e n.º 7534/2017, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 164, de 25 de agosto
Despacho n.º 12541-B/2018 - Diário da República n.º 250/2018, 1º Suplemento, Série II de 2018-12-28
Autoriza o Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), e as Administrações Regionais de Saúde, I. P. (ARS,
I. P.), a assumir os compromissos plurianuais no âmbito dos contratos-programa a celebrar durante o ano de
2018, com as entidades integradas ou a integrar a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)

6 de fevereiro

Local: Biblioteca da Assembleia da República (Tributo a António Sérgio)
Hora: 18h00
Promotor: CASES
XIII CONGRESSO NACIONAL DAS MISERICÓRDIAS

7,8, 9 e 10 de fevereiro

Local: Albufeira, Palácio de Congressos do Algarve
Hora: 18h00
Promotor: União das Misericórdias Portuguesas
I ENCONTRO FEAC – FUNDO EUROPEU DE APOIOS AOS MAIS
CARENCIADOS

11 de fevereiro

Local: Santarém, Cnema
Hora: 09h30
Promotor: Instituto da Segurança Social
1.º ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES MUTUALISTAS

8 de março

Local: Pólo de Capacitação e Inovação Social de São João de Ovar, Ovar
Hora: 09h30
Promotor: União das Mutualidades Portuguesas

Aniversários
16 fevereiro

Associação de Socorros Mútuos Benaventense

132.º aniversário

25 fevereiro

A Familiar de Espinho – Associação Mutualista

125.º aniversário

Deliberação n.º 1392/2018 - Diário da República n.º 242/2018, Série II de 2018-12-17
Delegação de competências no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de
Sem-Abrigo 2017-2023

O boletim digital Info é cofinanciado por:
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Foi há um ano...
Boletim Informativo n.º 112 | fevereiro 2019

dezembro de 2017 e janeiro de 2018

Presidentes mutualistas debateram presente e futuro do Mutualismo em Portugal

Luís Alberto Silva reeleito como presidente do Conselho
de Administração da União das Mutualidades Portuguesas

Conselho Económico e Social nomeia UMP como membro efetivo
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