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Eventos

Atividades

Opinião
“Queremos reabilitar 
sede para ter mais 
serviços de saúde”

“A nova Lei de Bases 
da Saúde conflitua com 
a da Economia Social”

Familiar de Espinho 
celebra 125 anos com 
planos para crescer

Encontro Nacional de 
Mulheres Mutualistas 
em Ovar

UMP apoia Associações 
Mutualistas na revisão 
de estatutos

Reabilitar a sede é o grande ob-
jetivo da ASM Benaventense, que 
acaba de perfazer 132 anos. A 
Presidente da Direção, Celeste Di-
nis, fala do momento e dos planos 
da Associação.  p14/15

Luís Alberto Silva, Presidente do 
Conselho de Administração da 
UMP acompanha com natural 
preocupação esta Lei que reser-
va à Economia Social um papel 
“meramente residual”. p9

Dois ex-Secretários de Estado 
falaram sobre o papel das 
Mutualidades na Saúde e na 
Segurança Social em conferên-
cia que assinalou os 125 anos 
da Familiar de Espinho. p16/17

Levando à risca o seu compro-
misso de introduzir o conceito 
de igualdade de género no 
Movimento Mutualista, a UMP 
organiza o 1.º Encontro Nacio-
nal de Mulheres Mutualistas. É 
já no dia 8 de março, no Polo 
de Capacitação e Inovação 
Social, em Ovar. Conheça o 
programa.  p4/5

O Presidente do Conselho de 
Administração da UMP iniciou 
uma ronda de reuniões com 
as Mutualidades que visam 
acompanhar o processo de 
revisão dos estatutos à luz do 
novo Código das Associações 
Mutualistas.  p12/13

ALCÍDIO 
CASTANHEIRA
Presidente  
da Direção da ASMAB

“Estimular o movimento 
mutualista”

Gaia recebe comemorações  
do Dia Nacional do Mutualismo

A comemoração do Dia Nacional do Mutualismo, a 8 de julho, vai ter lugar em Gaia. A decisão foi 
tomada após uma reunião entre a União das Mutualidades Portuguesas e o Presidente da Câmara 
de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, que manifestou disponibilidade para apoiar o evento. p8

p6/7
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Opinião
ALCÍDIO CASTANHEIRA
Presidente da Direção da ASMAB
“Estimular  
o movimento mutualista”

6/7

O 1.º Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas 
é uma forma de a União das Mutualidades Portu-
guesas sublinhar a sua aposta declarada de, pro-
gressivamente, introduzir o conceito de igualdade 
de género neste Movimento ainda predominante-
mente masculino.

Esta é uma das vias do processo de rejuvenesci-
mento que encetámos e que pretende transportar 
para o Mutualismo a mundividência feminina que, 
estamos certos, ajudará a trazer novas ideias, no-
vas abordagens e novos temas para o nosso seio. 
É importante que as Mulheres Mutualistas, sejam 
elas dirigentes, técnicas, colaboradoras, simples 
associadas encarem este 1º Encontro Nacional de 
Mulheres Mutualistas como um espaço de conhe-
cimento mútuo, de aprofundamento de laços e de 
reflexão sobre o seu papel na sociedade e, parti- 
cularmente, no Movimento.

Estamos seguros de que este evento será uma  
semente que germinará e dará frutos que ajudarão 
a consolidar o Mutualismo como um movimento 
forte, moderno, ainda mais abrangente e capaz de, 
respeitando o seu passado, responder às exigências 

do nosso tempo e aos desafios do futuro.
Aproveitamos o ensejo para lançar o repto às 
Mulheres Mutualistas, a quem revela interesse 
na temática da igualdade de género e aos Mutu-
alistas em geral que se associem a este evento 
e nele participem ativamente.   

Nesta edição do Info, anunciamos que Vila Nova 
de Gaia vai acolher, em 8 de julho de 2019, as 
comemorações do Dia Nacional do Mutualis-
mo. É o maior momento do ano para todos os 
Mutualistas e a escolha do cenário recaiu num 
dos maiores Municípios do País, com forte re- 
presentação e grandes tradições no Mutualis-
mo. Apraz-nos registar e agradecer à Câmara 
Municipal e ao seu Presidente, Eduardo Vítor 
Rodrigues, a disponibilidade manifestada para 
apoiar esta realização da União das Mutuali-
dades Portuguesas.

Temos pela frente o desafio de elaborar um pro-
grama que reflita aquelas que são as principais 
linhas estratégicas do Movimento e reúna um 
conjunto de personalidades e saberes que en-
riqueçam o pensamento e a ação mutualistas.

Uma semente  
que germinará e dará 

frutos no futuro

Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho de Administração da UMP

EDITORIAL

Entrevista

UMP

CELESTE DINIS
Presidente da Direção 
ASM Benaventense
 “Com a sede devidamente 
requalificada, a nossa ideia 
será alugar ou contratar 
mais serviços de saúde”

14/15
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A igualdade de género trazida ao debate  
no 1.º Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas

A igualdade de género como prática indutora do rejuvenes-
cimento do Movimento Mutualista, os múltiplos papéis da 
mulher e o que pode ela acrescentar ao Mutualismo, são 
questões a debater no 1.º Encontro Nacional de Mulheres 
Mutualistas, que a União das Mutualidades Portuguesas 
(UMP) promove, a 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 
no Pólo de Inovação e Capacitação Social de São João de 
Ovar.
O evento contempla dois momentos de debate. O painel da 
parte da manhã privilegiará a reflexão em torno dos “Ca-
minhos da Igualdade”, procurando percecionar o percurso 
já efetuado e o que ainda falta desbravar para a consolida-
ção dos princípios da igualdade de género nos diferentes 
espaços sociais. O painel da tarde, seguindo o modelo de 
mesa redonda, será centrado nos múltiplos papéis que a 
mulher desempenha no quotidiano, onde as participantes 
partilharão experiências pessoais, ideias e estratégias para 
uma intervenção mais ativa no associativismo, em especial 
no movimento mutualista.
“Estamos a constituir um painel diversificado com perso-
nalidades da política, do empreendedorismo, das forças 

de segurança e de outras áreas, de forma a enriquecer a 
reflexão sobre a igualdade de género, um conceito que de-
sejamos seja levado à prática no seio do Movimento Mu-
tualista”, refere Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho 
de Administração da UMP.
Prosseguindo uma estratégia de rejuvenescimento do 
Movimento Mutualista, a UMP lançou, na recente Reunião 
Anual de Presidentes Mutualistas, que decorreu na Mea-
lhada, um repto para que, até 2023, todas as Mutualidades 
tenham pelo menos um terço de mulheres e jovens nos 
seus órgãos associativos.
O Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas decorrerá 
entre as 9h30 e as 16h30, no Pólo de Inovação e Capacita-
ção Social de São João de Ovar, contemplando, em paralelo 
a realização de uma mostra de serviços e produtos relacio-
nados com o universo feminino.
A iniciativa, dirigida a todas as mulheres, mutualistas ou 
não, e a todos os interessados na temática da igualdade 
de género, é de participação gratuita e inclui um almoço 
de confraternização.
As inscrições podem ser efetuadas AQUI.

O 1.º Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas realiza-
-se no Dia Internacional da Mulher, que se celebra a 8 de 
março. O programa começa a desenrolar-se a partir das 
9h30, no Polo de Inovação e Capacitação Social de Ovar, 
com a sessão de abertura, em que intervirão o Presidente 
do Conselho de Administração da União das Mutualidades 
Portuguesas, Luís Alberto Silva, o Presidente da Câmara de 
Ovar, Salvador Malheiro.

Para a parte da manhã, está agendada a conferência “Ca-
minhos de Igualdade”, que contará com a participação de 
Carla Rodrigues, presidente do Conselho Nacional de Pro-
criação Medicamente Assistida; Cristina Almeida (Diretora 
da Yasaky Saltano); Patrícia Vasconcelos (empreendedora); 
Rosa Maria Gomes (Comissária PSP Ovar); e Rosa Venâncio 
(Departamento de Mulheres Socialistas de Aveiro).

Uma conferência e uma mesa redonda  
a dominar os trabalhos

A moderação deste painel estará a cargo de Carla Silva, 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da União das Mu-
tualidades Portuguesas.
Após o almoço de confraternização entre todas e todos os 
participantes, no próprio edifício onde decorre o evento, 
seguir-se-á uma Mesa Redonda - “Conversa de Mulheres: 
Sobra tempo para ser Mulher?” - moderada por Mafalda 
Rodrigues, e que juntará seis mulheres Presidentes Mutua-
listas: Ângela Pereira (AMUT Associação Mutualista de Gon-
domar), Armanda Fernandez (Associação de Socorros Mú-
tuos Freamundense), Elza Ferreira (Presidente da Direção 
d’O Legado do Operário de Évora - Associação Mutualista), 
Jani Silva (Presidente da Direção d’A Familiar - Associação 
de Socorros Mútuos da Póvoa de Varzim) e Ricardina Ribei-
ro (Presidente da Direção da Glória Portuguesa Associação 
de Socorros Mútuos).

https://bit.ly/2Epb0CB
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OPINIÃO

ALCÍDIO CASTANHEIRA
Presidente da Direção  
da Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança

Estimular  
o movimento mutualista

“Torna-se 
necessário termos 
a capacidade de 
compreendermos 
as questões sociais 
emergentes,  
interpretar as  
necessidades das  
comunidades em  
que nos  
encontramos  
inseridos,  
divulgando os  
valores do  
mutualismo e 
captando para o 
movimento toda a  
sociedade e em  
especial os jovens  
e as mulheres”.
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Falar do movimento mutualista em Portugal, remete-nos 
desde logo para 1297, ano em que por iniciativa do rei 
D. Dinis, foi fundada a primeira confraria laica em Beja e 
que se considera ser o primeiro passo do mutualismo em 
Portugal. Por toda a idade média proliferaram as confrarias 
medievais a que se seguiu o aparecimento das confrarias 
gerais, grémios e guildas. Já na segunda metade do século 
XVI nascem irmandades de socorro muito semelhantes às 
mutualidades modernas que existiram até ao século XVIII. 
Por questões políticas, os liberais opuseram-se aos gré-
mios, irmandades e confrarias retirando-as da esfera ecle-
siástica limitando as suas competências e obrigando-as 
a transformar-se em montepios. Por iniciativa do Estado 
começaram a criar-se montepios oficiais que protegiam os 
funcionários e suas famílias com pensões de viuvez e or-
fandade, de velhice e invalidez. Em meados do século XIX 
desaparecem a maioria dos montepios oficiais. Os operá-
rios da indústria, os artesãos e outros em plena revolução 
industrial, associam-se num novo tipo de associação, de-

nominada de socorros mútuos, montepio ou mutualidade 
instituições essas que perduraram até aos dias de hoje.
A ideia de entreajuda, de auxílio mútuo, de proteção e o 
socorrismo como forma espontânea de resposta a catás-
trofes ou acidentes foram as ideias fortes que motivaram a 
criação e consolidação destas instituições.

As associações mutualistas assumiam assim o papel de 
uma espécie de seguro social cujos princípios se fundavam 
no voluntarismo e no associativismo com a finalidade de 
cobrir um conjunto de riscos de doença, incapacidade para 
o trabalho, velhice, morte ou sobrevivência.

Foi neste contexto que em 1870 foi fundada em Bragança a 
Associação de Socorros Mútuos pela iniciativa de um grupo 
de artistas (artesãos) que confrontados precisamente com 
estas questões sociais, enveredaram por este modelo para 
se protegerem mutuamente. Porém, a sua atividade cedo se 
direcionou para o exterior, interagindo com a comunidade 

em que se encontrava inserida e assumindo responsabili-
dades sociais com a realização de iniciativas recreativas e 
culturais de forma permanente que estimularam o dina-
mismo local.

Destacam-se neste caso diversas festas comunitárias em 
consonância com as tradições locais e de forma particular 
a sua responsabilidade pela divulgação do cinema, tendo 
sido a única instituição que durante décadas teve este en-
cargo na cidade de Bragança.

A partir de 1991, a associação iniciou a sua atividade como 
IPSS, assumindo atividades no apoio à infância e terceira 
idade. Em cooperação com a Segurança Social, passou a 
disponibilizar à comunidade, refeitório social, cantina so-
cial, centro de convívio, centro de dia, creche familiar e 
Centro de atendimento à vítima. De forma geral, a ASMAB 
tem acompanhado o esforço coletivo de todas as institui-
ções mutualistas e da nossa União no sentido de reforçar-
mos o movimento mutualista. 

Para tal torna-se necessário termos a capacidade de com-
preendermos as questões sociais emergentes, interpretar 
as necessidades das comunidades em que nos encontra-
mos inseridos, divulgando os valores do mutualismo e cap-
tando para o movimento toda a sociedade e em especial 
os jovens e as mulheres.

Realçamos de primordial importância as iniciativas que a 
União tem tomado conducentes à formação do movimento 
dos jovens e mulheres mutualistas, esforço esse, verifica-
do também pelas associações incluindo-os nos seus cor-
pos sociais, nos postos de trabalho e de uma forma geral 
na sua massa associativa, o que, para além de tornar o 
movimento mais democrático e participativo, proporciona 
também a sua sustentabilidade e dinamismo.

Deveremos ser empreendedores identificando os proble-
mas sociais, focando-nos neles e providenciando caminhos 
que permitam solucionar as situações em que a comunida-
de está negligenciada ou desfavorecida.

Os problemas são cada vez mais complexos. Cada institui-
ção só por si não tem a capacidade para enfrentar estes 
problemas. O estabelecimento de plataformas de atuação, 
o trabalho cooperativo, as parcerias estratégicas e o tra-
balho em rede tornam-se cada vez mais essenciais para a 
resolução destes problemas. 

Decorridos mais de sete séculos da primeira iniciativa mu-
tualista, mantém-se a sua pertinência. Saibamos nós mu-
tualistas dinamizar e fortalecer o movimento, unindo-nos 
internamente e tendo a capacidade de mobilizar toda a 
sociedade incluindo as instituições públicas e privadas.
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ATIVIDADES UMP

Vila Nova de Gaia vai receber comemorações  
do Dia Nacional do Mutualismo

“A nova Lei de Bases da Saúde não se coaduna 
com a Lei de Bases da Economia Social”

Vila Nova de Gaia vai acolher as comemorações do Dia Na-
cional do Mutualismo em 2019, que se celebra a 8 de julho, 
anunciou a União das Mutualidades Portuguesas, depois de 
uma reunião com o Presidente da Câmara gaiense, Eduardo 
Vítor Rodrigues.
“Escolhemos Vila Nova de Gaia, porque se trata de um Mu-
nicípio com uma forte presença do Mutualismo e encon-
tramos na Câmara Municipal, através do seu Presidente, 
uma total disponibilidade para apoiar este evento”, referiu 
o Presidente do Conselho de Administração da União das 
Mutualidades Portuguesas.
O Dia Nacional do Mutualismo é o momento mais significa-
tivo do Movimento Mutualista em cada ano e que promo-
ve a reflexão sobre a agenda estratégica do Mutualismo e 

Gestão de Pessoas e Motivação é a área de formação que 
as Associações Mutualistas identificam como sendo mais 
necessária para os seus dirigentes, técnicos e colaborado-
res. 
A conclusão é extraída dos resultados do inquérito distri-
buído aos participantes, por ocasião da Reunião Anual de 
Presidentes Mutualistas, realizada na Mealhada, que tinha 
como objetivo avaliar as principais necessidades do Movi-
mento em matéria de formação.

da Economia Social com personalidades relevantes desses 
campos, assim como da política, da comunicação e da uni-
versidade.
É também neste evento que são distinguidas as individuali-
dades que mais se notabilizaram nas áreas do Mutualismo 
e da Solidariedade em 2018 e é atribuído o Prémio Inovar 
Para Melhorar” referente a 2019 à Associação Mutualista 
que tenha implementado um projeto inovador que consti-
tua uma boa prática a replicar.
O evento, que no ano de 2018 se realizou na Fundação 
Portuguesa das Comunicações, em Lisboa, reúne não só o 
Movimento Mutualista Português, como figuras internacio-
nais do setor e da Economia Social, e assinala os 722 anos 
do Mutualismo em Portugal.

O Presidente do Conselho de Administração da União das 
Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, considera 
que a proposta de nova Lei de Bases da Saúde aprovada 
pelo Governo “não se coaduna, para não dizer que confli-
tua com a Lei de Bases da Economia Social aprovada por 
unanimidade na Assembleia da República”.

Intervindo na sessão comemorativa dos 125 anos da Fa-
miliar de Espinho (ver pág 16/17), o responsável máximo 
da UMP disse acompanhar com “natural preocupação” um 
documento que “considera um Estado omnipresente e re-
serva à Economia Social um papel meramente residual” na 
prestação de cuidados de saúde.
“A Lei de Bases dos últimos 28 anos não correspondia aos 
nossos anseios e seria expectável que a sua revisão viesse 

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, con-
sidera que o setor social não pode ser esquecido na revisão 
da Lei de Bases da Saúde.
Intervindo na sessão de encerramento do XXIII Congres-
so Nacional das Misericórdias Portuguesas, em Albufeira, 
o Chefe de Estado sublinhou que, num país envelhecido, 
vai ser preciso ter condições de acolhimento de uma popu-
lação idosa cada vez mais numerosa, em que os hospitais 
públicos e o setor privado não vão servir para isso na maio-
ria dos casos, pelo que o setor social assume aí um papel 
“insubstituível”.
A União das Mutualidades Portuguesas, que esteve repre-
sentada no evento, saúda esta posição do Presidente da 

no sentido certo, mas não é isso que nos é dado ver”, ex-
plicou.
No aniversário de uma Associação Mutualista com um pa-
pel relevante na área da Saúde, Luís Alberto Silva focou 
outras preocupações com constrangimentos para os quais 
tem chamado a atenção do Governo e que “importa so-
lucionar”. Referia-se “às barreiras que se têm erguido” à 
concessão de alvarás para a abertura de novas farmácias 
sociais e para permitir às clínicas das Mutualidades a pres-
crição de meios complementares de diagnóstico e terapêu-
tica e convenções para novas especialidades médicas. 
“Continuamos a acreditar que, através do diálogo e per-
severança, conseguiremos eliminar estes obstáculos e dar 
resposta às necessidades dos nossos Associados e dos Por-
tugueses”, rematou o dirigente.

República, com a qual 
“concorda inteiramente 
e que vai defender nos 
locais próprios”.
“As Mutualidades foram, 
durante muitos anos, até à criação do Serviço Nacional de 
Saúde e da Segurança Social, a única resposta que os Por-
tugueses dispunham nas áreas da saúde e da proteção so-
cial. Desempenharam e desempenham um papel relevan-
tíssimo e o Estado não pode ignorar um Movimento com 
esta história e remetê-lo para um plano meramente resi-
dual”, sublinha o Presidente do Conselho de Administração 
da União das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva.

Inquérito revela áreas de formação mais 
procuradas pelas Associações Mutualistas

Presidente da República diz que 
setor social não pode ser esquecido

A Gestão de Entidades da Economia Social e Planeamen-
to Estratégico completam o leque das áreas de formação 
identificadas pelas Associações Mutualistas de entre as 14 
mencionadas naquele inquérito como mais necessárias no 
seio do Movimento.
Para a União das Mutualidades Portuguesas, é fundamental 
que as Associações se modernizem e, para isso, precisam 
de investir e apostar na formação e capacitação não só dos 
seus dirigentes, como dos seus técnicos e colaboradores.

Foto: Presidência da República Portuguesa
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Mariana Vieira da Silva: das funções  
na UMP a Ministra da Presidência 

Mariana Vieira da Silva, que em 2003 começou a trabalhar 
na União das Mutualidades Portuguesas (UMP), foi empos-
sada no dia 18 de fevereiro como Ministra da Presidência 
e da Modernização Administrativa, substituindo Maria Ma-
nuel Leitão Marques que deixou o cargo para se candidatar 
na lista do PS ao Parlamento Europeu.

Licenciada em sociologia e com a parte curricular do dou-
toramento em Políticas Públicas concluída, foi requisitada à 
UMP em 2005 para integrar, como Adjunta, o gabinete da 

UMP representada em seminário  
do Conselho Nacional de Saúde
O Presidente do Conselho de Administração da União das 
Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, participou no 
1º Seminário sobre Participação em Saúde – A experiência 
dos Conselhos Nacionais de Saúde, realizado a 7 de feve-
reiro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
Organizado pelo Conselho Nacional de Saúde, este semi-
nário serviu para debater, com especialistas nacionais e 
internacionais, estratégias e ações para promover a par-
ticipação dos cidadãos na definição das políticas de saúde 
em Portugal.
Especialistas da Organização Mundial de Saúde-Europa, do 
European AIDS Treatment Group e do European Patients’ 
Forum deram um contributo para uma visão internacional 
sobre a participação dos cidadãos.
A participação de representantes de outros conselhos de 
saúde do Brasil, Reino Unido e da região italiana de Emilia-
-Romagna permitiu conhecer experiências de outros con-
selhos de saúde.

Ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues, transitan-
do no governo seguinte, de José Sócrates, para Adjunta do 
Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Almei-
da Ribeiro, onde permaneceu até 2011.
Em 2012, pediu licença sem vencimento para prosseguir 
os estudos de doutoramento, posteriormente prorrogada, 
tendo passado entretanto a desempenhar funções gover-
nativas.
Tida como “braço direito” de António Costa, Mariana Viei-
ra da Silva integrou a equipa organizadora do Fórum das 
Políticas Públicas do ISCTE e foi membro do Conselho Con-
sultivo do Descobrir - Programa Gulbenkian para Cultura e 
Ciência, da Fundação Calouste Gulbenkian.
Nesta remodelação governamental operada pelo Primei-
ro-Ministro, António Costa, Pedro Nuno Santos, que era 
Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, assumiu 
o Ministério das Infraestruturas e Habitação, enquanto Nel-
son de Souza deixa a Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento e Coesão para liderar o Ministério do Planeamento.
Alberto Souto que, em setembro de 2018, participou nas 
Jornadas Mutualistas Regionais em setembro de 2018 en-
quanto Presidente do Conselho de Administração da Fun-
diestamo S.A., é o novo Secretário de Estado Adjunto e das 
Comunicações, que trabalhará com o Ministro Pedro Nuno 
Santos.

A participação dos cidadãos é atualmente um tema recor-
rente nas agendas nacionais e na legislação que estrutura 
os sistemas de saúde de vários países europeus.
Criado em 2016, o Conselho Nacional de Saúde tem por 
missão proporcionar a participação de várias entidades 
científicas, sociais, culturais e económicas, na procura de 
consensos alargados relativamente à política de saúde.

Registo de frequência dos utentes e implicação 
nas comparticipações da Segurança Social
Caras Associadas,
Divulga-se informação disponibilizada pelo Instituto de Se-
gurança Social, I.P., particularmente relevante para as As-
sociações Mutualistas que desenvolvem respostas sociais 
com Acordos de Cooperação.
«De acordo com o disposto na Orientação Técnica - Circular 
n.º 5, da Direção-Geral da Segurança Social, de 23 de de-
zembro de 2014, “para efeito de verificação das alterações 
da frequência do número de utentes, as frequências são 
comunicadas mensalmente aos serviços do ISS, IP através 
da aplicação informática existente para o efeito no site da 
Segurança Social Direta, até ao dia 5 de cada mês, relativa-
mente à frequência registada no mês anterior.”
Uma vez que se têm verificado situações de incumprimen-
to por parte de algumas IPSS com acordo de cooperação 
celebrado com a Segurança Social, vimos reforçar a obriga-
toriedade de comunicação de frequências, dentro do prazo 
estabelecido para o efeito, através da plataforma informá-
tica da Segurança Social Direta (SSD).
Conforme disposto no n.º 3 do artigo 17.º da Portaria n.º 
196-A/2015, de 1 de julho, conjugado com o n.º 6.1. da 
Circular n.º 5, supra referida, a não comunicação da fre-
quência de utentes no prazo indicado implica a suspensão 

do pagamento no segundo mês a partir da ocorrência do 
incumprimento, sendo imediatamente reposto após a sua 
regularização.
Caso o incumprimento se verifique devido a algum cons-
trangimento aplicacional, deverá ser comunicado com a 
maior brevidade possível para o seguinte endereço:
ISS-SuporteAplicacional-COOP@Seg-Social.pt
Relembra-se, ainda, que o pagamento da comparticipação 
financeira da Segurança Social é feito mediante o contro-
lo das frequências mensais, tendo por base o Número de 
Identificação da Segurança Social (NISS). Também o registo 
do movimento de utentes - datas de admissão, saídas e au-
sências transitórias – deverá estar em conformidade com a 
informação constante nos respetivos processos individuais. 
Somente em situações excepcionais, no caso de utentes 
que se encontram em processo de legalização, poderá ser 
registado o nº de processo na SSD até se verificar a atribui-
ção de NISS.

Anexos:
Orientação Técnica - Circular n.º 5, de 23/12/2014
FAQ’s  Circular n.º 5
Portaria n.º 196-A/2015 de 01 de julho»

AVISO

Chama Mutualista 
segue de Espinho para 
São Pedro do Sul
Depois de um roteiro por Associações Mutualistas da Gran-
de Lisboa, a Chama Mutualista viajou até Espinho, para 
“iluminar” o 125º Aniversário da Familiar de Espinho, onde 
permanecerá até 4 de março. 
Nessa data, o símbolo da força e vitalidade do Movimento 
Mutualista rumará a São Pedro do Sul, ao encontro da As-
sociação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Munici-
pal local, que assinala a 8 de março o seu 17º Aniversário.
No último mês, a Chama Mutualista passou pelas instala-
ções do Montepio Comercial e Industrial, Mudip, ASM Ma-
rítima e Terrestre da Vila de Sesimbra e ASM Setubalense.

O Dia dos Afetos  
inspira crianças  
e equipa do CIDACL 

O Dia dos Afetos e de São Valentim, que se celebrou a 
14 de fevereiro, foi o mote para inspirados trabalhos das 
crianças e da equipa do Centro Infantil António Costa Leal, 
da União das Mutualidades Portuguesas.
Corações, palavras, fotografias e objetos concebidos com 
afeto do tamanho do Mundo.

Foto: PA Familiar de Espinho
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http://mkt2.mutualismo.pt/go/c939a25aecc4028d61a0429cf3-dd653cb-4165bcee9e16LLe1e1Re5UWb0
http://mkt2.mutualismo.pt/go/c939a25aecc4028d61a0429cf3-dd653cb-4165bcee9e16LLe1e1Re5UWb1
http://mkt2.mutualismo.pt/go/c939a25aecc4028d61a0429cf3-dd653cb-4165bcee9e16LLe1e1Re5UWb2
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A.S.M. Familiar Vimaranense 

A.S.M. em Modivas 

A Restauradora de Ramalde - A.M.  A. Artística de S.M. “19 de Março”  A.S.M. “Restauradora de Avintes”  A.S.M. de S. Mamede de Infesta 

 A.S.M. Freamundense  A.S.M. e Fúnebre do Concelho de Valongo A Familiar de Espinho - A.M.A.S.M. Fúnebre Nosso Senhor  
dos Aflitos de Valadares 

 A.S.M. de Lever e Freguesias Circunvizinhas 

 A.S.M.  Fúnebre Familiar  
de Ambos Sexos de Pedroso 
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O Presidente do Conselho de Administração da União das 
Mutualidades Portuguesas (UMP), Luís Alberto Silva, ini-
ciou, no dia 19 de fevereiro, um ciclo de reuniões de acom-
panhamento e apoio às Associações Mutualistas, nos pro-
cessos de revisão dos seus Estatutos, à luz do novo Código 
das Associações Mutualistas (CAM).

“Estes encontros de trabalho resultam do compromisso as-
sumido pela UMP em apoiar, técnica e institucionalmente, 
as suas filiadas nos processos de adequação dos seus Es-
tatutos ao novo CAM”, explica Luís Alberto Silva, que tem 
aproveitado estes encontros para exortar as Associações a 
ampliarem o seu leque de respostas, por exemplo, através 
da criação de farmácias sociais ou clínicas.

O CAM, que entrou em vigor no início de setembro de 2018, 
estabelece o prazo de um ano para que as Mutualidades 
alterem os seus Estatutos, em conformidade com as novas 
normas.

Depois de um período de esclarecimentos e sensibilização, 
junto das Associações Mutualistas, a União das Mutualidades 

está a fazer o acompanhamento dos processos que as Mu-
tualidades estão a desencadear, desde o apoio técnico à 
nova redação dos Estatutos, à instrução e seguimento do 
dossiê, junto da Direção-Geral da Segurança Social, até ao 
registo final.

Entre outras alterações, o novo CAM introduziu novos re-
quisitos de elegibilidade dos titulares de Órgãos Associa-
tivos e novidades quanto às regras para a concretização 
da autonomia financeira e orçamental das modalidades  
associativas e demais atividades, garantia do seu equilí-
brio técnico e financeiro e a aplicação de valores e gestão 
de ativos.
A alteração aos Estatutos das Associações Mutualistas, para 
dar cumprimento às normas do novo Código das Associa-
ções Mutualistas (CAM), esteve sobre a mesa das reuniões 
que a União das Mutualidades Portuguesas (UMP) manteve 
com dirigentes da Associação de Socorros Mútuos em Mo-
divas e A Associação Familiar Vimaranense. A UMP está a 
fazer o acompanhamento e a apoiar os processos que as 
Mutualidades estão a desenvolver no sentido de adequar 
os seus Estatutos ao CAM até ao registo final.

UMP apoia Associações Mutualistas no processo  
de adequação dos seus Estatutos ao novo CAM
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“Devemos dispor de 
serviços de saúde  
à medida das  
possibilidades dos 
utentes”.

Associação de Socorros Mútuos Benaventense
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ENTREVISTA

“Com a sede requalificada, a nossa ideia será 
alugar ou contratar mais serviços de saúde”

Reabilitar a sede, com mais de 130 anos, 
é o grande objetivo da Associação de 
Socorros Mútuos Benaventense, que as-
sinalou, em 16 de fevereiro, o seu 132.º 
Aniversário. Em entrevista ao Info, Celes-
te Dinis, Presidente da Direção, reitera o 
pedido de apoio à Câmara Municipal para 
a realização das obras, esperando com 
isso alargar a resposta da Associação Mu-
tualista na área da Saúde e atrair mais 
Associados.

Estamos a falar de uma Associação Mutualista com uma 
dimensão associativa relativamente pequena, mas 
com uma história centenária. Em traços gerais, quais 
foram os principais momentos deste longo percurso?
Fundada pelo Dr. Ventura e Dr. Pedrosa, com ajuda do Mon-
tepio Geral e outras pessoas e entidades, a ASM Benaven-
tense teve em tempos um papel fundamental na prestação 
de serviços médicos a todos os munícipes, uma vez que, 
na altura, nem todos tinham acesso ao Serviço Nacional 
de Saúde.
Outrora chegámos a ter mais de mil associados. A ASM Be-
naventense garantia consultas na sua sede e ainda tinha 
protocolos com médicos em outros locais, o que assegura-
va saúde com custo reduzido para os associados.

Atualmente, a secção médica constitui a principal ativi-
dade da ASM Benaventense. Que trabalho desenvolve 
nesse domínio? Tem tido uma elevada procura? Estão 
equacionadas mais especialidades médicas? 
Atualmente, apenas dispomos de serviço no âmbito da 
medicina geral, temos consultas duas vezes por semana. 
A procura tem vindo a diminuir pois com os seguros de 
saúde em voga, os mais jovens tendem a aderir a este tipo 
de serviço e não recorrem à Associação como gostaríamos. 
A falta de oferta ao nível das especialidades também pode 
ser um motivo pelo qual não temos tido muita procura.
Que outras atividades são desenvolvidas pela Benaventen-
se, para além da secção médica?  
Nenhuma.

Sente que a população da região em que a instituição 
está inserida reconhece o trabalho desenvolvido pela 
Associação? 
Apesar de já termos feito publicidade, penso que a popu-
lação já não está a par dos serviços prestados pela ASM 
Benaventense. Deveríamos apostar em mais serviços, de 
forma a ser atrativo e vantajoso. Assim, só com medicina 
geral, acaba por ser muito estrito. Hoje em dia, temos de 
apresentar mais serviços para chamar a atenção de todos.
Os associados têm noção do serviço importante que a ASM 
Benaventense presta, mas infelizmente são poucos.

Associação possui uma sede, que está a precisar de 
obras. É o grande desafio que tem pela frente e, no 
sentido do qual, já desenvolveu algumas diligências. 
De que intervenções necessita? Qual o orçamento es-
timado?
A nossa sede tem mais de 130 anos. Por exemplo, cada 
sala apenas dispõe de uma tomada elétrica coisa que nos 
dias de hoje é quase insustentável para mantermos os ga-
binetes a funcionar com tudo aquilo que precisam - com-
putadores, impressoras, routers, telefone…
As paredes também precisam de renovar o reboco, o que 
temos está todo a cair…enfim precisa de muita obra para 
termos uma sede com as condições mínimas para por a 
funcionar novos serviços e até mesmo o já existente.
Quanto ao orçamento, não pedimos pois não temos es-
trutura financeira para suportar um empréstimo ao ban-
co. Pedimos ajuda à Câmara Municipal de Benavente, com 
mão-de-obra e materiais para não “deixarmos morrer” a 
nossa Associação, mas até agora ainda não disponibiliza-
ram nada, nem ninguém.
O ano passado cederam mão-de-obra e material para con-
sertar uma parte do telhado que deixava entrar água, mas 
para podermos avançar com mais projetos temos mesmo 
de melhorar as condições do nosso espaço.
 
A autarquia local tem sido sensível ao pedido de ajuda 
da Associação?
Como disse anteriormente, no ano passado com as chuvas 
fortes começou a entrar água nas instalações e prontamen-
te a Câmara Municipal ajudou. Quanto ao pedido de reabi-
litação da sede, o Senhor Presidente da Câmara recebeu-
-nos, ouviu-nos e a resposta foi afirmativa, quanto à ajuda, 
mas até agora nada foi feito. 
 
Essa requalificação da sede permitiria dispor de novos 
espaços. Já há ideias quanto ao tipo de aproveitamen-
to a fazer? Que projetos gostaria de desenvolver? 
Com a sede devidamente requalificada, a nossa ideia será 
alugar ou contratar mais serviços de saúde. Por exemplo 
ter um espaço para massagens, serviços de enfermaria e 
dispor de mais especialidades médicas.

Quantos Associados tem a ASM Benaventense? De que 
forma a ASMB tenciona atrair mais Associados?
De momento, temos 132 associados. Procuramos fazer pu-
blicidade através de panfletos no correio e em locais estra-
tégicos relacionados com a saúde, como os laboratórios de 
análises e centros de Raio X.
Acreditamos sobretudo que a melhor publicidade será 
boca em boca, tem funcionado, no entanto, temos muitos 
sócios que entram quando precisam do serviço de medi-
cina geral e depois, com o passar do tempo, como não há 
mais nenhuma especialidade, tendem a sair. 

Na sua leitura, quais são os principais desafios do Mu-
tualismo? 
Podemos dizer que os principais desafios do mutualismo 
sejam o facto de vivermos apenas à conta das quotas dos 
associados. Se tivéssemos mais apoios, quer a nível mone-
tário, quer a nível de serviços prestados a título gratuito, 
como por exemplo, obras a desenvolver na associação e 
requalificação de espaços, seria sem dúvida uma forma de 
podermos desenvolver mais.

“O papel das Asso-
ciações Mutualistas 
deve focar-se princi-
palmente em prestar 
serviços de saúde de 
qualidade aos seus 

utentes”

Que papel deverão desempenhar as Associações Mu-
tualistas na promoção do próprio Movimento?
O papel das Associações Mutualistas deve focar-se princi-
palmente em prestar serviços de saúde de qualidade aos 
seus utentes. Tendo em conta que o mercado dos seguros 
de saúde está a crescer, mas continua a ser um mercado 
que não dá para todos, para ter um bom seguro de saúde 
tem de se fazer um “bom pagamento”, portanto as Mutua-
lidades devem focar a sua atenção em conseguir combater 
a saúde de qualidade ligada ao fator dinheiro. 
Devemos dispor de serviços de saúde à medida das possi-
bilidades dos utentes.

DR
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MUTUALIDADES

Aniversários
8 março 

Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal  
de S. Pedro do Sul 

17.º aniversário

17 março Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança 149.º aniversário

19 março Associação Artística de Socorros Mútuos “19 de março” 127.º aniversário

19 março Associação de Socorros Mútuos Freamundense 128.º aniversário

Familiar de Espinho comemora 125 anos 
reforçando aposta no crescimento 
“O desejado rejuvenescimento do Movimento Mutualista 
passa por exemplos como o d’ A Familiar de Espinho”, 
disse o Presidente do Conselho de Administração da 
União das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, 
na sessão comemorativa do 125.º Aniversário desta As-
sociação Mutualista, que se realizou no passado dia 23 
de fevereiro, no Hotel Praia Golfe, em Espinho. 
“Não ficou «amarrada» à modalidade do subsídio de fu-
neral e avançou com uma clínica e uma farmácia social 
que, hoje, são o seu principal fator de sustentabilidade 
e que lhe permitiu ganhar dimensão e criar postos de 
trabalho”, salientou o responsável máximo da UMP.
Relembrando o percurso ao longo dos 125 anos de exis-
tência d’ A Familiar de Espinho, o Presidente da Direção, 
José Almeida, sublinhou, na sua intervenção, o cresci-
mento que a Associação registou nos últimos anos, per-
mitindo disponibilizar aos Associados e demais benefi-
ciários uma clínica com 10 especialidades médicas, uma 
farmácia social, aconselhamento jurídico e descontos ao 
abrigo de protocolos celebrados com empresas.
O dirigente reiterou a intenção de prosseguir uma es-
tratégia de crescimento, que passará pela ampliação do 
leque de serviços, com mais gabinetes e especialidades 

Para Agostinho Branquinho, o futuro 
da Economia Social passa por desafios 
como a mudança do modelo de gover-
nação das instituições, a necessidade 
de fusões para ganhar escala e o tra-
balho em rede.
Antes da conferência, a Direção d’ A 
Familiar de Espinho homenageou os 
seus Associados com 70 anos de vida 
associativa e o Associado mais jovem. 
As comemorações do aniversário Espi-
nho, que se iniciaram dias antes com 
a celebração de uma Missa Solene e 
a receção da Chama Mutualista, ter-
minaram com um almoço de confra-
ternização.

médicas, para o primeiro piso da sede. “Queremos ver cres-
cer a família”, referiu José Almeida, apelando ao Presidente 
da Câmara de Espinho, Pinto Moreira, que “ajude este proje-
to a sair do papel”.
O autarca espinhense, regozijando-se com a “presença for-
te” da Economia Social no Município, manifestou-se dispo-
nível para ajudar A Familiar de Espinho. “É uma associação 
exemplar em Espinho e no Movimento Mutualista”, acres-
centou o autarca, partilhando as preocupações da União das 
Mutualidades Portuguesas quanto ao papel meramente re-
sidual que a Lei de Bases da Saúde, aprovada pelo Governo, 
atribui às entidades do setor social.
O assunto voltaria a ser amplamente abordado na conferên-
cia sobre o papel das Mutualidades na Saúde e na Segurança 
Social, que se seguiu à sessão comemorativa, em que parti-
ciparam Eurico Castro Alves e Agostinho Branquinho, ambos 
com experiência no desempenho de funções governativas 
– Secretários de Estado – naquelas duas áreas.
Os dois oradores convergiram na ideia de que a proximidade 
será “a chave do futuro” dos sistemas de Saúde e da Segu-
rança Social, antevendo que o papel das Mutualidades possa 
sair reforçado.
Eurico Castro Alves referiu-se à Lei de Bases da Saúde como 
“excessivamente estatizante”, defendendo que o foco “deve 
estar no interesse dos cidadãos e não na ideologia”.
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Centro de Dia da 
ASMNS da Esperança de 
Sandim “vibra” no Dia 
da Rádio

Dança pelo fim da 
violência contra as 
mulheres na Mutualista 
Covilhanense

Dia Internacional 
da Mulher inspira 
Centro de Dia da ASM 
Setubalense

Mutualidade Santa 
Maria colabora na 
Semana dos Afetos 
em Esmoriz

13 de fevereiro foi o Dia Mundial da Rádio, que serviu de 
pretexto para uma atividade divertida – Discos Pedidos - 
no Centro de dia da Associação de Socorros Mútuos Nossa 
Senhora da Esperança de Sandim. Os utentes pediam uma 
música ao telefone, que era tocada para que todos pudes-
sem cantarolar e dançar. Como refere o Centro de Dia, na 
sua página de Facebook, onde se podem visualizar mais 
imagens sobre a atividade, “foi uma tarde muito bem pas-
sada, em que os idosos se divertiram imenso”.

Verdelhos, uma das freguesias, do roteiro da Oficina de 
Atividades e da Unidade Móvel de Saúde da Mutualista 
Covilhanense, dançou pelo fim da violência doméstica no 
último ateliê de Exercício Físico.
A Mutualista Covilhanense associou-se, desta forma, à 
campanha internacional One Billion Rising Revolution, a 
convite da Coolabora, que desafia instituições e particula-
res a mostrarem contra a violação dos direitos humanos 
das mulheres, através da música e da dança.

O Dia Internacional da Mulher celebra-se a 8 de março, nas 
no centro de dia da Associação de Socorros Mútuos Setu-
balense já se preparam adereços para assinalar a data. En-
tre sorrisos, animada confraternização e muita imaginação 
concebem-se trabalhos que darão outro colorido a uma 
efeméride que nos remete para o conceito de igualdade de 
género tão em voga, também no Movimento Mutualista.

A Mutualidade de Santa Maria colaborou com a iniciativa 
Semana dos Afetos que incluiu a realização de uma exposi-
ção Coração Comunitário de Afetos e Mensagens de Afeto, 
no átrio da Junta de Freguesia de Esmoriz.
Além d’ A Mutualidade de Santa Maria, participaram nesta 
ação inserida no Plano de Intervenção Social da autarquia 
local: Centro Comunitário de Esmoriz, Centro de Assistência 
Social, A Nossa Casa e a Universidade Sénior de Esmoriz.
O Dia dos Afetos foi o pretexto, também, para múltiplos 
trabalhos das diferentes salas do Centro Infantil de San-
ta Maria da Feira, gerido pel’ A Mutualidade Santa Maria, 
alguns dos quais presentes nas imagens que partilhamos 
nesta página.  

Clínica da AMUT realizou 
mais de 2.100 consultas 
em 2018

ASMAB: sensibilização 
sobre violência no 
namoro em Escola de 
Bragança

A Clínica AMUT’ Saúde da Asso-
ciação Mutualista de Gondomar 
assinalou três anos de funciona-
mento, no dia 11 de fevereiro. 
Uma efeméride recordada na 
página de Facebook da AMUT 
com as estatísticas referentes ao 
desempenho da clínica no ano de 
2018. A equipa de 12 técnicos e 
profissionais de saúde realizou 
2106 consultas e tratamentos, 
tendo atendido perto de mil 
utentes.
Entretanto, a AMUT já definiu as 
atividades a desenvolver no âm-
bito dos “Encontros de Sabedo-
ria de Março”. Meditação, Yoga, 
Pilates, Terapia de Movimento e 
de Som, Prática do Qi, Técnicas 
de Relaxamento, Primeiros So-
corros, AMUT’Chef Japão, Inglês, 
AMUT’Lavores Costura e Manua-
lidades e Certificado de Compe-
tências Pedagógicas (CCP) são as 
propostas. 

Em parceria com a equipa da 
Saúde Escolar de Bragança e o 
Agrupamento de Escolas Emídio 
Garcia, a ASMAB (Associação de 
Socorros Mútuos dos Artistas de 
Bragança) levou a efeito uma 
ação de sensibilização contra a 
violência no namoro e outros 
comportamentos de risco, naque-
la Escola Secundária. Dirigida a 
cerca de 250 alunos, a iniciativa 
pretendeu “desmistificar as for-
mas de violência encobertas pelo 
“amor” e o ciúme promovendo 
relações de intimidade saudáveis 
e adequadas”.

Beneficência Familiar aposta 
na literacia em saúde

A Beneficência Familiar do Porto está 
apostada em reforçar a importância 
do Movimento Mutualista na comuni-
dade e em desenvolver campanhas de 
literacia em saúde. É nesse contexto 
que se inseriu a realização, no dia 21 
de fevereiro, no espaço Atmosfera M, 
no Porto, de um colóquio sobre “Viver 
com a Diabetes”.
Um painel constituído por especialistas 
na área – Dr. José Manuel Boavida, Dr. 
José Luís Medina e a enfermeira Ana 
Barbosa, do projeto Sweet-Football – e 
moderado pela Dra. Eduarda Ferreira, 
do ACES Porto Oriental, contribuiu para 
esclarecer a plateia sobre as rotinas e 
os cuidados a observar por quem vive 
o problema da Diabetes.

Participaram no colóquio, o Presidente da 
Direção d’ A Beneficência Familiar, Carlos 
Jorge Silva; Rosário Loureiro, em represen-
tação da Segurança Social; e Raquel Castelo 
Branco, que representou a Câmara Munici-
pal do Porto.

Criado espaço para ajudar a “Viver o 
Luto”
A dor, a saudade, a perda são sentimentos 
que se exponenciam com o falecimento de 
um familiar ou de alguém próximo. É a pen-
sar nas dificuldades que todos sentem em 
viver o luto que A Beneficência Familiar – 
Associação Mutualista do Porto cria um es-
paço mensal de ajuda, dinamizado pela sua 
psicóloga, Dra. Catarina Oliveira. A primeira 
sessão está agendada para 22 de março, 
entre as 9h30 e as 11h30.

Café com Data na Beneficência Familiar
No dia 8 de março, vai falar-se de “A Fé e a 
doença”, “Religião e Ciência” e “As terapias 
alternativas complementares vs. Medicina 
tradicional”, na sede da Beneficência Fami-
liar. É mais uma iniciativa desta Associação 
Mutualista, com sede na Rua da Firmeza, no 
Porto, dirigida a quem gosta de conversar e 
trocar ideias enquanto saboreia café. A ini-
ciativa chama-se “Café com Data”. A primei-
ra é no dia 8 de março, às 11h00.
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BPI e Fundação la Caixa lançam dois novos 
prémios nos domínios da infância e ações sociais

CASES anuncia categorias do Prémio Cooperação 
e Solidariedade António Sérgio 2019 

CNPDPCJ assinala Mês da Prevenção  
dos Maus Tratos na Infância em abril

Serviços do Instituto da Segurança Social 
concentrados num único edifício em Lisboa 

O BPI e a Fundação “la Caixa” acabam de lançar dois novos 
prémios nos domínios da infância e de ações sociais em 
comunidades rurais. Em conjunto serão cinco Prémios de 
750 mil euros cada, num total de 3,75 milhões de euros 
para apoiar projetos sociais. Podem candidatar-se todas as 
instituições privadas sem fins lucrativos, que apresentem 
projetos sólidos e inovadores em cada uma das áreas de 
intervenção.

Está agendado para 1 de abril o Encontro de Abertura do 
Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância 2019, inicia-
tiva organizada pela Comissão Nacional de Promoção dos 
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ).
A participação neste Encontro, que vai decorrer a partir das 
9h30, no Centro de Informação Urbana de Lisboa, é gra-
tuita, mas está sujeita a inscrição prévia até 25 de março, 
através do link. A sessão de abertura será presidida pela 
Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiên-
cia, Ana Sofia Antunes, seguindo-se dois painéis de refle-
xão e discussão. O Painel 1, com o tema “Serei o que me 
deres… que seja amor”, será constituído por Zélia Barroso 
- Socióloga, formadora e investigadora na área da violência 

Os serviços do Instituto da Segurança Social, em Lisboa, 
estão a ser reinstalados num único edifício situado no cora-
ção da cidade, em plena Avenida 5 de Outubro. Aqui ficarão 
concentrados os Serviços do Centro Distrital de Segurança 
Social Lisboa, os Serviços Centrais e o Centro Nacional de 
Pensões, até então dispersos por 13 edifícios. 

Os Prémios BPI “la Caixa” constituem uma das maiores ini-
ciativas de apoio a projetos sociais em Portugal e inserem-
-se na política de responsabilidade social do Banco, sendo 
financiados pela Fundação “la Caixa”.
As duas entidades estabeleceram um acordo de colabora-
ção para o desenvolvimento de projetos de carácter social 
e cultural em Portugal após a entrada do BPI no grupo Cai-
xaBank.
O calendário dos Prémios BPI “la Caixa” é o seguinte:
Infância – Crianças e adolescentes – candidaturas até 4 de 
março;
Solidário – Jovens e adultos – Candidaturas de 6 de março 
a 1 de abril;
Seniores – Pessoas com mais de 65 anos – Candidaturas de 
2 de abril a 19 de abril;
Capacitar – Pessoas com deficiência – Candidaturas de 30 
de abril a 27 de maio;
Rural – Ações sociais de âmbito rural – Candidatura de 28 
de maio a 25 de junho.

A CASES (Cooperativa António Sérgio para a Economia So-
cial) acaba de anunciar as categorias e o regulamento da 
edição 2019 do Prémio Cooperação e Solidariedade Antó-
nio Sérgio, cujas candidaturas decorrem entre 2 de maio e 
30 de junho de 2019.
O Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio, cria-
do pela CASES em 2012, destina-se a homenagear
as pessoas singulares e coletivas que, em cada ano, mais 
se tenham distinguido no setor da Economia Social
e será, na edição de 2019, atribuído nas seguintes catego-
rias:
a) Inovação e Sustentabilidade: visa premiar organizações 
da Economia Social que se tenham distinguido
pelo desenvolvimento de projetos com abordagens e solu-
ções inovadoras e sustentáveis para uma questão
socioeconómica (ou ambiental).
b) Estudos e Investi-
gação: visa premiar 
pessoas e entidades 
autoras de estudos e 
trabalhos de investi-
gação
no âmbito da Econo-
mia Social, designa-
damente, trabalhos 
sobre Cooperativas, 
Mutualidades, Fun-
dações,
Associações, Miseri-
córdias e IPSS ou tra-
balhos transversais 
dentro do sector da 
Economia Social.
c) Formação Pós-
-Graduada: visa pre-
miar instituições de 
ensino superior que 
se tenham distingui-
do pela
qualidade da sua 
oferta formativa de 
nível pós-graduado 
(incluindo especializações, pós-graduações,
mestrados e doutoramentos) no âmbito da Economia So-
cial.
d) Trabalhos de Âmbito Escolar: visa premiar trabalhos da 
comunidade escolar, ao nível do primeiro, segundo
e terceiro ciclos do ensino básico, ensino secundário e pros-
sional, que envolvam alunos e professores na
vivência e difusão de teorias e práticas de Economia Social.

Esta reorganização de Serviços resulta de uma estratégia 
do Instituto de Segurança Social de otimização dos seus re-
cursos e, simultaneamente, um adequado funcionamento 
e articulação entre Serviços. 
Os serviços ficam concentrados na Avenida 5 de outubro, nº 
175, 1069-451 Lisboa.

doméstica e de género; António Castanho - Psicólogo Clí-
nico/Psicoterapeuta – Representante do MAI na CNPDPCJ e 
Maria Dantier - Comissário da PSP, tendo como moderadora 
Ana Aranha, da Equipa Técnica Operativa da CNPDPCJ.
O Painel 2, que versa “Maus Tratos Vs Parentalidade Po-
sitiva”, é formado por Julieta Monginho, Procuradora da 
República no Tribunal de Família e Menores Cascais; Teresa 
Goldschmidt - Diretora de Psiquiatria da Infância e da Ado-
lescência no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, 
e terá como moderadora Fátima Duarte, da Equipa Técnica 
Operativa da CNPDPCJ. Na sessão de encerramento, previs-
ta para as 12h45, estará Rosário Farmhouse, Presidente da 
CNPDPCJ.

ECONOMIA SOCIAL

e) Trabalhos Jornalísticos: visa premiar jornalistas, de na-
cionalidade portuguesa, autores de trabalhos
jornalísticos publicados acerca de um tema diretamente 
associado à Economia Social.
f) Prémio de Honra Personalidade da Economia Social 2019: 
visa distinguir pessoas singulares pela sua
dedicação, ação e estudo na área da Economia Social, de-
signadamente, pela sua carreira na gestão de
entidades e/ou estudo do setor; promoção de ações inova-
doras e sustentáveis; criação ou reforço de
dinâmicas interinstitucionais; divulgação e contribuição 
para a relevância pública do tema; capacidade de
mobilização social e melhoria das relações do setor com o 
Estado. O Prémio de Honra divide-se em duas
subcategorias, sendo atribuído a personalidades que se te-

nham distinguido pela 
carreira - Honra à Car-
reira;
e pela capacidade em-
preendedora - Honra à 
Capacidade Empreen-
dedora.
A cada uma das cinco 
categorias de a) a e) 
corresponde um prémio 
de 3000€ e, para a ca-
tegoria de
Trabalhos de Âmbito 
Escolar, de acordo com 
Protocolo celebrado en-
tre a CASES e o Conselho 
Nacional de
Supervisores Financei-
ros (CNSF), é atribuído 
ao/à vencedor/a a fre-
quência de módulos de 
formação
nanceira.
Ao Prémio de Honra 
Personalidade da Eco-
nomia Social 2019 não 
corresponde qualquer 

valor pecuniário,
sendo meramente honoríco.
Destaque-se ainda a parceria com a iniciativa Portugal Ino-
vação Social, com enfoque especíco na categoria
de Inovação e Sustentabilidade.
As candidaturas decorrem entre 2 de maio e 30 de junho 
de 2019. As instruções e o formulário estarão
disponíveis no site da CASES (www.cases.pt).

https://goo.gl/forms/PwAwpbe3do77ah773
http://www.cases.pt
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NOVIDADES LEGISLATIVAS
Portaria n.º 66/2019 - Diário da República n.º 36/2019, Série I de 2019-02-20 
Quinta alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em anexo à 
Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março

Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2019 - Diário da República n.º 38/2019, Série I de 2019-02-22 
Cria o Portal «ePortugal», sob o domínio eportugal.gov.pt, que sucede ao Portal do Cidadão e ao Balcão do 
Empreendedor

Despacho n.º 1470/2019 - Diário da República n.º 29/2019, Série II de 2019-02-11 
Define os critérios, regras e formas de apoio público prestado pelo Estado às estruturas de atendimento, res-
postas de acolhimento de emergência e às casas de abrigo, quando fora do âmbito do subsistema de ação social

Decreto Regulamentar n.º 2/2018, de 24 de janeiro
Regula as condições de organização e funcionamento das estruturas de atendimento, das respostas de aco-
lhimento de emergência e das casas de abrigo que integram a rede nacional de apoio às vítimas de violência 
doméstica.

Decreto-Lei n.º 27/2019 - Diário da República n.º 32/2019, Série I de 2019-02-14 
Altera o programa Modelo de Apoio à Vida Independente

Decreto-Lei n.º 28/2019 - Diário da República n.º 33/2019, Série I de 2019-02-15 
Procede à regulamentação das obrigações relativas ao processamento de faturas e outros documentos fiscal-
mente relevantes bem como das obrigações de conservação de livros, registos e respetivos documentos de 
suporte que recaem sobre os sujeitos passivos de IVA.

Resolução da Assembleia da República n.º 14/2019 - Diário da República n.º 24/2019, Série I de 2019-02-04 
Recomenda ao Governo que tome medidas para alterar a política de proteção das crianças e jovens em risco, 
relançando o acolhimento familiar como medida privilegiada entre as medidas de colocação.

Presidência da República - Gabinete do Presidente: Despacho n.º 1235/2019 - Diário da República n.º 25/2019, 
Série II de 2019-02-05 
Designa a cidade de Portalegre como sede das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunida-
des Portuguesas, em 2019, estendendo as celebrações às comunidades portuguesas nas Cidades da Praia e do 
Mindelo, na República de Cabo Verde, e estabelece a constituição da Comissão Organizadora.

Despacho Normativo n.º 3/2019 - Diário da República n.º 28/2019, Série II de 2019-02-08 
Define os critérios, regras e formas de apoio público prestado pelo Estado a entidades públicas e ou privadas 
por via do valor dos resultados líquidos de exploração de jogos sociais, destinados à promoção, desenvolvimen-
to e fomento de atividades, programas, ações ou infraestruturas, no âmbito da cultura e da igualdade de género.

Decreto Regulamentar n.º 1/2019 - Diário da República n.º 24/2019, Série I de 2019-02-04 
Fixa o universo dos sujeitos passivos de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares abrangidos pela 
declaração automática de rendimentos.

Portaria n.º 46/2019 - Diário da República n.º 27/2019, Série I de 2019-02-07 
Procede à terceira alteração à Portaria n.º 135/2012, de 8 de maio, que aprova os estatutos do Instituto da 
Segurança Social, I. P.

Portaria n.º 50/2019 - Diário da República n.º 28/2019, Série I de 2019-02-08 
Portaria que define o fator de sustentabilidade e idade normal de acesso à pensão de velhice.

Portaria n.º 34/2019 - Diário da República n.º 19/2019, Série I de 2019-01-28
Aprova os novos modelos de impressos destinados ao cumprimento da obrigação declarativa prevista no n.º 1 
do artigo 57.º do Código do IRS e respetivas instruções de preenchimento a vigorar no ano de 2019.

Portaria n.º 35/2019 - Diário da República n.º 19/2019, Série I de 2019-01-28 
Aprova a folha de rosto e os modelos relativos aos anexos do modelo declarativo da IES/DA

Portaria n.º 42/2019 - Diário da República n.º 21/2019, Série I de 2019-01-30 
Segunda alteração à Portaria n.º 349-D/2013, de 2 de dezembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 
3/2014, de 31 de janeiro, e republicada pela Portaria n.º 17-A/2016, de 4 de fevereiro, que estabelece os requi-
sitos de conceção relativos à qualidade térmica da envolvente e à eficiência dos sistemas técnicos dos edifícios 
novos, dos edifícios sujeitos a intervenção e dos edifícios existentes.

O boletim digital Info é cofinanciado por:

agenda

info

1º ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES MUTUALISTAS
8 de março

Local: Polo de Inovação e Capacitação Social de São João de Ovar, Ovar
Hora: 9h30
Promotor: União das Mutualidades Portuguesas

SEMINÁRIO «THE EU MACROECONOMIC SURVEILLANCE FRAMEWORK, 
AND THE MACROECONOMIC IMBALANCE PROCEDURE»
14 de março 

Local: Representação da Comissão Europeia em Portugal
Hora: 9h30-12h15
Promotor: Representação da Comissão Europeia em Portugal

PRÁTICAS COLABORATIVAS NA INTERVENÇÃO SOCIAL JUNTO DE 
PESSOAS E FAMÍLIAS QUE ENFRENTAM DOENÇA MENTAL (PARA 
PROFISSIONAIS SOCIAIS)
19, 20 e 27 de março

Local: Biblioteca José Saramago, Almada
Hora: 10h00 às13h00 e das 14h00 às 17h00
Promotor: EAPN Portugal/Núcleo Distrital de Setúbal

A ECONOMIA SOCIAL NO PORTUGAL 2030 – JORNADA NACIONAL DE 
REFLEXÃO
29 de março

Local: Centro Social e Paroquial de Azambuja
Hora: 10h00
Promotor: CPES – Confederação Portuguesa de Economia Social

ENCONTRO DE ABERTURA DO MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS 
NA INFÂNCIA 2019
1 de abril

Local: Centro de Informação Urbana de Lisboa
Hora: 9h30
Promotor: Comissão Nacional de Promoção dos  
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119901751/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66888645/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120038537/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119386082/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-02-11&date=2019-02-01&dreId=119366225
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/04/Decreto-regulamentar-2_2018.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119556793/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119622094/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118994833/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119188322/details/maximized?serie=II&parte_filter=29&day=2019-02-05&date=2019-02-01&dreId=118994867
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119188322/details/maximized?serie=II&parte_filter=29&day=2019-02-05&date=2019-02-01&dreId=118994867
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119305956/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-02-08&date=2019-02-01&dreId=119305954
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118994834/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119236550/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553395/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119366210/details/maximized?serie=I&day=2019-02-08&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118562584/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118562585/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118748852/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/263693/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/570722/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/570722/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73441202/details/normal?l=1
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Foi há um ano...
fevereiro 2018

Conselho Económico e Social nomeia UMP como membro efetivo

Luís Alberto Silva reuniu com Ministro Vieira da Silva e  
Secretária de Estado Cláudia Joaquim

Assembleia Geral da UMP aprovou Relatório e Contas de 2017


