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Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas lança sementes
para introduzir conceito de igualdade de género no Movimento
A integração de mais mulheres no Movimento Mutualista tem sido um dos desígnios da UMP. O 1.º Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas, realizado a 8 de março, em Ovar, abriu a porta à participação feminina. E as mulheres quiseram entrar, partilhar experiências de vida
e dizer de viva voz que o Movimento Mutualista pode contar com elas. “Estamos positivamente surpreendidos pela adesão e pela forma
como decorreu esta iniciativa”, comentou o Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto Silva. p4/9

Atividades

p12/14/15

UMP leva dossiês
a membros do governo

O exercício da atividade
funerária, as viagens sociais
e outros dossiês dominaram
reuniões com Ministro
da Economia e outros membros
do governo.

Saúde

p15

Lei de Bases torna
supletivo setor social
UMP participou em audição
parlamentar, onde se manifestou contra Lei de Bases da
Saúde, que secundariza setor
social.

Dossiê

p12/13

O futuro da Economia
Social em reflexão
Conheça o contributo da UMP
na Jornada Nacional de Reflexão da CPES sobre a “Economia
Social no Portugal 2030”.

Mutualidades

p26

ASM Setubalense
ajuda Moçambique

ASM Setubalense entregou à
Cruz Vermelha géneros recolhidos em campanha solidária
a favor das vítimas do ciclone
Idai.

UMP acolhe jovens europeus
no Porto para debater
integração de refugiados

Entrevista p24/25
“Revisão dos estatutos
será viragem histórica”

A Associação de Socorros
Mútuos 19 de Março, de
Tondela, acaba de celebrar
os seus 127 anos. O Presidente da Direção, José Manuel
Mendes, está empenhado na
revisão dos estatutos, que se
adaptação ao novo Código
das Associações Mutualistas, e
criarão condições para uma
“viragem histórica”.

Está em marcha um novo projeto da União das Mutualidades Portuguesas. De 28 de abril a 5 de maio, mais de três dezenas de jovens
provenientes da Grácia, Itália, Turquia, Ucrânia e Portugal chegam
ao Porto para debater os desafios que os jovens refugiados enfrentam à chegada à Europa e o papel das organizações juvenis na sua
integração. O projeto You’re Home resulta de uma candidatura da
UMP ao programa Erasmus + e envolve mais cinco parceiros internacionais. p18/19
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Os desafios
da Economia Social
e a igualdade de género
no Movimento Mutualista
A UMP participou na Jornada Nacional de
Reflexão sobre “Os desafios da Economia Social
no Portugal 2030”, em boa hora organizada pela
Confederação Portuguesa da Economia Social.
Um fórum de discussão estratégica como este,
que reúne os diferentes players de um setor
tantas vezes relegado para um plano que não
corresponde à sua efetiva relevância, é um
contributo importante para aprofundar laços,
partilhar ideias e apontar caminhos que nos
conduzam a um futuro de sucesso.
Porém, como tivemos oportunidade de sublinhar
na intervenção que aí produzimos, em Portugal,
somos excelentes a fazer diagnósticos, a construir planos estratégicos, mas, depois, temos
uma enorme dificuldade em avançar no terreno, e
quase sempre por razões fúteis, egocentrismos e
desconfianças.
É esse o grande desafio que a CPES, enquanto estrutura agregadora e representativa da Economia
Social, tem que vencer. O que neste fórum se teorizou, sobre o que se pretende para este setor no
Portugal 2030, deve necessariamente traduzir-se,
a partir de agora, em esforço de concertação, em
compromissos e em ações concretas.
O Movimento Mutualista está consciente das suas
responsabilidades no quadro da Economia Social
3

e Solidária e da CPES e está inteiramente disponível para ser parte ativa e empenhada nesse
enorme desafio coletivo.
IGUALDADE DE GÉNERO. O Encontro Nacional
de Mulheres Mutualistas que a UMP promoveu
no Dia Internacional da Mulher, em Ovar, ficou
gravado na memória de quem participou, de
quem assistiu e de quem esteve por dentro da
sua organização.
Não apenas, porque, durante todo o dia, a
sala do Pólo de Inovação e Capacitação
Social de Ovar esteve completamente cheia,
mas também pela felicidade de termos reunido um leque diversificado de oradoras, com
histórias de vida muito preenchidas e peculiares
que cativaram uma plateia fundamentalmente
mutualista, que interagiu, opinou e deu um
sinal claro de disponibilidade para fortalecer o
Movimento Mutualista.
Ouvimos Mulheres Mutualistas, de viva voz,
a manifestarem vontade de participarem
ativamente e de se envolverem nos Órgãos
Associativos das Mutualidades.
É exatamente essa a semente que fica deste
evento, a qual temos de cuidar e acarinhar,
para que a igualdade de género seja uma das
próximas conquistas do Movimento Mutualista.
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EM FOCO

1.º Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas
supera expectativas

“São números que não nos envergonham, mas não nos
satisfazem e que nos desafiam a prosseguir a nossa estratégia”, ressalvou Luís Alberto Silva, para sublinhar depois
que “importa, sobretudo, o contributo que a mundividência
feminina pode aportar ao Mutualismo”.
O Presidente da Câmara Municipal de Ovar destacou, na
sua intervenção, que “há muito ainda a fazer” no combate
à desigualdade de oportunidades, e reforçou a “importância do terceiro setor, absolutamente decisivo para o País”.
O evento, que decorreu ao longo de todo o dia, contemplou
dois painéis. O da parte da manhã, intitulado “Caminhos da
Igualdade”, moderado por Carla Silva, Presidente da Mesa
da Assembleia Geral da UMP, que contou com a partici-

pação de Carla Rodrigues, presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e ex-deputada;
Cristina Almeida, Diretora da Yasaki Saltano (Ovar); Rosa
Maria Gomes, Comissária da PSP Ovar; e Rosa Venâncio, do
Departamento de Mulheres Socialistas de Aveiro.
No período da tarde, Mafalda Rodrigues, da UMP, moderou uma “Conversa de Mulheres”, que reuniu três mulheres Presidentes de Associações Mutualistas: Ângela Pereira
(AMUT Associação Mutualista de Gondomar), Armanda Fernandez (Associação de Socorros Mútuos Freamundense) e
Jani Silva (Presidente da Direção d’A Familiar - Associação
de Socorros Mútuos da Póvoa de Varzim).

de integrar, no seu seio, mais mulheres”.
Na sessão de abertura, em que marcou presença o Presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro,
Luís Alberto Silva recordou que a sub-representação da
mulher não é um exclusivo do Mutualismo e existe em
muitos outros quadrantes da sociedade. “Nós, UMP, estamos a fazer o nosso trabalho”, disse, referindo-se ao esforço de sensibilização desenvolvido pelo Conselho de Administração no sentido de promover o rejuvenescimento do
Movimento Mutualista, também através da participação
feminina.
Um levantamento efetuado pela UMP revela que a participação da Mulher nos Órgãos Associativos das Mutualidades se situa na ordem dos 29 por cento, praticamente em
linha com os objetivos mínimos estabelecidos pela Lei da
Paridade, quanto à composição dos órgãos legislativos e
autárquicos.
No que concerne às lideranças, no seio do associativismo
mutualista, aquele levantamento indica que, no universo
de presidentes das Associações, apenas 10 por cento são
Mulheres.

O 1.º Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas, organizado pela União das Mutualidades Portuguesas (UMP), em
pleno Dia Internacional da Mulher, no Polo de Inovação e
Capacitação Social de São João de Ovar (em Ovar), superou
as expectativas mais otimistas, pelo nível de participação
(sala completamente cheia), das intervenções das oradoras
e pela dinâmica gerada entre as oradoras e a assistência.
São as principais notas que se extraem da avaliação que os
participantes no Encontro fizeram do evento no inquérito
de satisfação distribuído pela UMP e que formula, para o
futuro, o desejo de que o universo masculino do Mutualismo também esteja presente num próximo Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas.
“Estamos verdadeira e positivamente surpreendidos pela
adesão e pela forma como decorreu esta iniciativa, que
recolheu a pontuação mais elevada atribuída pelos participantes a um evento da UMP”, afirmou o Presidente do
Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto Silva.
Para o dirigente, a adesão das mulheres a esta primeira
edição do Encontro demonstra que “o Movimento Mutualista dá sinais de querer corresponder à aposta e ao desafio

4

5

Boletim Informativo n.º 114
ABRIL 2019

Boletim Informativo n.º 114
ABRIL 2019

“Que a participação das mulheres no Movimento
não se resuma apenas a este Encontro”
conjuntamente, por homens e mulheres, em busca de uma
sociedade mais justa e uma vida mais digna para todos
os cidadãos, independentemente do género que representam”.

O 1.º Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas, realizado pela União das Mutualidades Portuguesas, em Ovar,
produziu várias conclusões, que foram reportadas no final dos trabalhos. O documento regista o apelo a que a
participação das mulheres no Movimento Mutualista “não
se resuma apenas a este Encontro, mas que se envolvam
ativamente nas Mutualidades, ultrapassando o limite dos
30 por cento impostos pela Lei da Paridade”, e que “sejam
uma voz ativa, participativa e presente, engrandecendo o
Mutualismo”.

Das várias intervenções ressaltou, também, a ideia de que
“as mulheres vão-se assumindo, cada vez mais, como protagonistas do filme da sua própria vida. As mulheres pensam mais em superação e agem em termos ambivalentes”.
Olhando a essas características, ficou sublinhada a perceção de que “as mulheres não se podem autolimitar, não
podem cruzar os braços e não podem esperar que sejam
só os homens a mudar a realidade existente”, um “desafio
grande para cada uma das mulheres”.

Deste Dia Internacional da Mulher, mas também dia do 1.º
Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas, ficou ainda o
apelo para que “estas lutas pela igualdade sejam travadas,

ENMM – Caminhos da Igualdade: A necessidade
de mudar mentalidades na sociedade
Moderado por Carla Silva, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da UMP, a conferência “Caminhos de Igualdade”
reuniu um painel com mulheres de quadrantes diferentes
da sociedade e com experiências pessoais que partilharam
com a plateia.
Carla Rodrigues, presidente do Conselho Nacional de Pro-

criação Medicamente Assistida e ex-deputada; Cristina
Almeida, Diretora da Yasaki Saltano (Ovar); Rosa Maria
Gomes, Comissária da PSP Ovar; e Rosa Venâncio, do Departamento de Mulheres Socialistas de Aveiro, concordaram na necessidade de mudar mentalidades para promover a igualdade de oportunidades na sociedade.

CARLA RODRIGUES
Presidente do Conselho
Nacional da Procriação
Medicamente Assistida

CRISTINA ALMEIDA

“A UMP está a cumprir o seu
papel de ajudar na mudança
de mentalidades sobre a igualdade de género. (…) Por
vezes, as mulheres não se disponibilizam para desafios
e oportunidades, devido ao
estigma contra elas, que se
mantém”.

Diretora da Yasaki Saltano

“As mulheres têm de estar
disponíveis para os desafios.
(…) Romper barreiras exige
persistência e uma postura de não estar à espera que
as oportunidades caiam na
bandeja”

ROSA VENÂNCIO
Presidente do Departamento
de Mulheres do PS/Aveiro

ROSA GOMES
Comissária da PSP de Ovar

“Foi muito gratificante ouvir
tantas mulheres interessadas

“Temos todos de mudar [mentalidades relativamente aos
preconceitos sociais e à igualdade]. (…) A atitude face
à violência doméstica, hoje
crime público, deve ser mais
interventiva”.

em discutir a questão da igualdade (…) É necessário um
compromisso da Europa para
a erradicação da disparidade
salarial entre homens e mulheres”.
6
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ENMM - Conversa de Mulheres: A importância
de dar voz e visibilidade ao universo feminino

Evento da UMP com repercussão
na comunicação social
O I Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas teve um reflexo.

Ângela Pereira (AMUT Associação Mutualista de Gondomar), Armanda Fernandez (Associação de Socorros Mútuos
Freamundense) e Jani Silva (A Familiar - Associação de Socorros Mútuos da Póvoa de Varzim) foram as participantes
neste painel, moderado por Mafalda Rodrigues (UMP).

A importância de dar voz e visibilidade ao universo feminino no Movimento Mutualista e na sociedade foi uma das
ideias-chave defendidas pelas três Presidentes de Direção
de Associações Mutualistas.

ÂNGELA PEREIRA
AMUT – Gondomar

“Foi um dia que permitiu um encontro entre Mulheres Mutualistas, que trabalham muito, mas a quem não é dada a visibilidade que merecem”.

A Rádio Sintonia Feirense, de Santa Maria da Feira, promoveu uma entrevista de fundo com o Presidente do Conselho
de Administração da União das Mutualidades Portuguesas,
Luís Alberto Silva, que não só lançou o 1º Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas, como serviu para abordar
vários dossiês na ordem do dia do Movimento Mutualista
Português.
A Rádio Voz de Esmoriz esteve em direto ao longo de toda
a manhã a partir do local do evento, promovendo entrevistas não só às oradoras dos diferentes painéis, como aos
intervenientes diretos na sessão de abertura.
O Diário de Aveiro destacou um repórter para acompanhar
os trabalhos do Encontro, ao qual foi dedicada cerca de
uma página na edição do dia seguinte. Outros órgãos de
imprensa deram espaço ao evento, antes e após a sua realização.

ARMANDA MENESES
ASM Freamundense

“Congratulo a UMP por este evento, que para além de ser o
primeiro, promove uma temática interessante no meio mutualista, em que a maioria das Associações é gerida por homens”

JANI SILVA
A Familiar da Póvoa de Varzim

“Este evento é o princípio de alguma coisa. É importante dar
voz ao universo feminino na sociedade e no Mutualismo”.
8
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OPINIÃO

LUÍS ALBERTO SILVA
Presidente do Conselho de Administração
da União das Mutualidades Portuguesas

“O novo paradigma do mutualismo”

O subsídio de funeral, que ajudava a família a garantir uma
última despedida digna, foi, durante mais de um século, o
core business e a razão de ser das Associações Mutualistas
em Portugal.
O paradigma mudou radicalmente nas últimas décadas
com as mutualidades a diversificarem a sua carteira de
produtos - desde a proteção social à poupança - e as suas
áreas de atuação - desde as caixas económicas, à saúde
(gerindo hospitais, clínicas e farmácias sociais), à ação social (dinamizando lares residenciais, centros de dia e de
convívio), à educação (creches e centros infantis), à formação profissional, ao turismo social, ao apoio jurídico, às
artes e cultura, entre muitas outras.

os seus membros e a afetação das receitas aos fins próprios
da associação mutualista.
Essa mudança de paradigma está em marcha, mas ainda
há quem lhe queira colar o estigma do “pagar para a morte” ou até quem lhe augure um fim próximo.

É esse o grande desafio que o movimento mutualista tem
pela frente e para o qual a União das Mutualidades Portuguesas (UMP) tem procurado mobilizar os seus recursos, os
dirigentes, os técnicos e os colaboradores das associações
mutualistas.

As mutualidades estão a reinventar-se, longe dos holofotes, mas cada vez mais próximas das pessoas, dos seus
problemas, dos territórios mais recônditos, em permanente busca de novas soluções para os desafios cada vez mais
complexos que a sociedade lhes coloca e para os quais o
Estado não está preparado para dar resposta.

Num Mundo cada vez mais global, importa também pensar
o posicionamento do mutualismo português relativamente
aos territórios da CPLP e à sua própria representação internacional. Neste último capítulo, dar-se-á mais um passo
com a adesão da UMP à União Mundial das Mutualidades,
este mês, e a sua indigitação para a vice-presidência do
Comité Intercontinental, em representação da Europa.

O movimento mutualista é, indubitavelmente, um dos importantes pilares da economia social, que foi tábua de salvação, para muitos dos desprotegidos, da crise económica
que atravessámos, e tem seguido uma trajetória de rejuvenescimento e de capacitação das organizações.

O modelo mutualista evoluiu na multiplicidade de respostas sem abandonar os seus princípios e os seus valores primordiais de há 721 anos, prevalecendo a entreajuda entre

10

“O movimento
mutualista é,
indubitavelmente,
um dos importantes
pilares da
economia social,
que foi tábua de
salvação, para
muitos dos
desprotegidos, da
crise económica que
atravessámos, e tem
seguido uma
trajetória de
rejuvenescimento e
de capacitação das
organizações”.

(*) Republicação do artigo de opinião dado à
estampa na edição de 1 de março de 2019, no
Jornal de Notícias
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DOSSIÊ

De que cores se pinta o futuro
da Economia Social?

tados Membros - e com os diversos parceiros internacionais”, defendeu a UMP naquele fórum que procurou traçar
caminhos para a década que aí vem.
Falar do futuro implica pensar na sustentabilidade. É no
conceito e na prática o enorme busílis das entidades da
economia social que não podem ser avaliadas segundo
os mesmos critérios das empresas orientadas para o lucro
pelo lucro, que ignoram ou desconsideram a transformação social que as instituições do setor social e solidário
promovem.

Inclusão e Emprego) “frustrou expectativas” em muitos domínios, esperando-se que o Portugal 2030 que se começa a
desenhar não cometa os mesmos erros e venha a ser uma
“verdadeira alavanca para a modernização das instituições
sociais”.

Trabalhar com públicos económica e socialmente vulneráveis em áreas como a saúde, a ação social ou a educação
não é, nem nunca será economicamente sustentável. Em
boa verdade, ao fazê-lo, estas entidades estão a substituir
o papel que competiria ao Estado e a um custo incomparavelmente inferior.

Impõe-se prosseguir o esforço no sentido de capacitar os
dirigentes, os técnicos e os colaboradores das entidades
da Economia Social. A sua profissionalização, o aprofundamento da cultura de partilha de recursos e de cooperação
e um apurado controlo interno de redução de custos, são

Para que o seja – defende – deverá apoiar a requalificação de equipamentos e alargar ao setor social muitas das
medidas e oportunidades que são dadas ao setor privado
lucrativo.

Foto: CPES

De acordo com o Presidente da UMP, é “imperioso que
o valor das comparticipações estatais, ao abrigo do Compromisso de Cooperação, acompanhe o aumento dos encargos das instituições sociais com o desenvolvimento
das respostas no terreno”, os lares, os centros de dia, as
unidades de cuidados continuados, as creches e os jardins-de-infância, para evitar o contínuo problema de sustentabilidade que afeta muitas destas entidades, de resto
comprovado por um estudo recentemente apresentado
pela CNIS/Universidade Católica.

Justificar-se-á a criação de uma Secretaria de Estado para a Economia Social
na orgânica de um Governo? O Presidente do Conselho de Administração
da União das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, considera que
faz todo o sentido e que representaria
“um ganho inestimável”, em desburocratização e em conhecimento das especificidades do setor social por quem
decide.
Intervindo num dos painéis da Jornada
Nacional de Reflexão sobre “Os desafios da Economia Social no Portugal
2030, promovido pela CPES (Confederação Portuguesa da Economia Social), a 29 de março, na Azambuja, o
dirigente salientou o caso concreto das
Mutualidades, cujos dossiês se repartem por mais de uma dezena e meia
de Ministérios e Secretarias de Estado.

Está em causa um setor que equivale
a 2,8 por cento do valor acrescentado
bruto nacional e 6 por cento do emprego remunerado e que não tem, no
atual quadro, uma representatividade
que corresponda à sua efetiva relevância, do ponto de vista económico e da
coesão social.
Daí que seja pretensão da CPES e das
entidades nela representadas, ver-lhe
reconhecido o estatuto de parceiro
social, em sede de concertação, na
definição das políticas públicas e nas
orientações estratégicas destinadas à
economia social.
“Temos que trabalhar, também, ao
nível da representatividade e da relação com a União Europeia - cada vez
mais decisiva nas políticas e no financiamento dessas políticas dos seus Es-
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“Espera-se que o Portugal
2030 que se começa a desenhar não cometa os mesmos erros e venha a ser
uma “verdadeira alavanca para a modernização
das instituições sociais”.

Por outro lado, as entidades da Economia Social “não podem ser encaradas pelo Estado como qualquer ferramenta
descartável, embora os indícios – como o caráter supletivo
que é atribuído ao setor na nova Lei de Bases da Saúde –
pareçam apontar nesse sentido”.

O próprio labor das
instituições sociais
na busca de meios de
financiamento acaba
por esbarrar, quantas vezes, numa densa teia burocrática

O próprio labor das instituições sociais na busca de meios
de financiamento acaba por esbarrar, quantas vezes,
numa densa teia burocrática ou em restrições que adiam
a sua sustentabilidade. O acesso à atividade funerária, a
abertura de novas farmácias sociais e as viagens sociais
são exemplos de obstáculos que tocam diretamente várias mutualidades.

estratégias a consolidar.
Na ótica de Luís Alberto Silva, a sustentabilidade do setor passa também pela inovação social e, nesse capítulo,
considera que é preciso acelerar a transferência de conhecimento das universidades para as instituições sociais no
terreno, contribuindo para a introdução de novas práticas.
Esta aproximação entre a universidade e a Economia Social
é, para o dirigente, um “fator importantíssimo” e que deve
ser “devidamente apoiada” no próximo quadro financeiro
do Portugal 2030.

O POISE “frustrou expectativas”
O Portugal 2020 foi uma luz de esperança que se acendeu
ao setor social, mas o POISE (Programa Operacional para a

ou em restrições que
adiam a sua sustentabilidade
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ATIVIDADES UMP

Mutualidades querem mais equilíbrio na
distribuição de fundos do Portugal 2030

A União das Mutualidades Portuguesas
(UMP) defende que o quadro financeiro plurianual 2030 deverá apresentar
um maior equilíbrio entre as verbas
destinadas a financiar os setores privado e público e aquelas destinadas à
Economia Social.
O Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto Silva, que
se reuniu recentemente com a Secretária de Estado do Desenvolvimento
Regional, Maria do Céu Albuquerque,
considera que o Programa Operacional para a Inclusão Social e Emprego
(POISE), criado pelo Portugal 2020,
“acabou por frustrar as expectativas”
das entidades da Economia Social.
No encontro com a governante, o dirigente salientou algumas das matérias que as Mutualidades Portuguesas
gostariam de ver acauteladas no próximo quadro comunitário de apoio,
como o financiamento para a requalificação de instituições, medidas de
incentivo à empregabilidade específicas para o universo das entidades da
Economia Social e para a transferência
de conhecimento entre as instituições
de ensino superior e estas entidades.

A UMP entende que o quadro comunitário em preparação deverá diversificar linhas de financiamento e alargar
elegibilidades e discriminar positivamente instituições sociais e solidárias
dos territórios desertificados, para
além de considerar apoios à criação e
implementação de novas respostas e
prever condições mais vantajosas no
acesso ao financiamento público.
O POISE, no âmbito do Portugal 2020,
não correspondeu às expectativas das
Mutualidades que apontam “a demora na disponibilização das linhas de financiamento” e a necessidade de “diversificar tipologias de ações elegíveis
de modo a poder beneficiar outros públicos-alvo”, como exemplos que importaria evitar. Por outro lado, lamentam que “muitos avisos de abertura
de concurso apresentam já beneficiários específicos, condicionando o acesso das instituições ao financiamento”
e a “falta de financiamento ágil para
novas respostas sociais ajustadas às
novas e voláteis necessidades das populações”.
Luís Alberto Silva constata que as medidas aprovadas para as entidades da
Economia Social “foram muito reduzi-
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das, quando comparado com o quadro comunitário anterior”, quando se
esperava um “programa específico”
que englobasse questões como a requalificação do seu património edificado, formação modelar certificada,
formação-ação, prevenção na área
da saúde, internacionalização destas
organizações nos países da CPLP e da
União Europeia, para além de apoio
destinados à eficiência energética e
de substituição da frota de carros por
veículos elétricos ou outros.
Na reunião com Maria do Céu Albuquerque, Luís Alberto Silva, que se fez
acompanhar do Vice-Presidente do
Conselho de Administração da UMP,
José Carvalho, manifestou a disponibilidade das Mutualidades para cooperar no desenvolvimento de projetos
e iniciativas, em áreas como a saúde,
educação, ação e intervenção social,
entre outras, “em prol do desenvolvimento e coesão regionais” e formulou
o convite para a Secretária de Estado
do Desenvolvimento Regional marcar
presença nas comemorações do Dia
Nacional do Mutualismo, a 8 de julho, que vão decorrer em Vila Nova de
Gaia.

Lei de Bases da Saúde remete Economia Social
para plano “meramente residual”

DR

A Lei de Bases da Saúde, aprovada pelo Governo, está longe de corresponder às expectativas do Movimento Mutualista, que não vê com bons olhos a omnipresença do Estado
na prestação de cuidados de saúde e remete as entidades
da Economia Social para “um plano secundário e meramente residual”.
Intervindo numa audição parlamentar sobre a nova Lei de
Bases da Saúde, o Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas (UMP), Luís
Alberto Silva sublinhou que a Lei de Bases em vigor, nos
últimos 28 anos, não correspondia aos anseios do setor social e solidário e, sendo expectável que a sua revisão fosse
no sentido certo, “não é isso que é dado ver”.
“Esta proposta não se coaduna, para não dizer que conflitua com a Lei de Bases da Economia Social, aprovada por
unanimidade na Assembleia da República”, sublinhou o
dirigente, reconhecendo que todos os setores têm qualidades e defeitos.
Na sua perspetiva, “é preciso reconhecer que o setor social
é capaz de prestar, muitas vezes sem apoios do Estado,
serviços de elevada qualidade, em áreas consideradas deficitárias, com respostas de proximidade”. Nesse contexto,

“não pode ser ignorada a escolha livre dos cidadãos relativamente à entidade prestadora de cuidados, na medida
dos recursos existentes”.
Lamentando que algumas pretensões das Mutualidades
não tenham sido incluídas na proposta do Governo, o dirigente máximo da UMP questiona se a prestação de serviços de saúde de maior proximidade não reduziria os custos
e melhoraria a qualidade, apontando os múltiplos exemplos do internamento domiciliário e as respostas no âmbito
dos cuidados paliativos e continuados.
Reconhecendo que a proposta reflete sobre as mudanças
demográficas e epidemiológicas no contexto da saúde, englobando os cuidados continuados e os cuidados paliativos,
entende que estes cuidados deveriam ter sido enquadrados em base própria, e não apenas mencionadas, cenário
que se aplica também com o cuidador informal.
Para a UMP, a base correspondente à Saúde Mental afigura-se “muito pobre e resumida”, quando deveria ser
“priorizada” com respostas “incontornavelmente melhoradas, em dimensões como a promoção da saúde mental, o
combate à discriminação e exclusão social e a promoção da
reinserção destas pessoas na comunidade”.
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O Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades
Portuguesas (UMP), Luís Alberto Silva,
aproveitou a reunião com o Ministro
da Economia, Pedro Siza Vieira, realizada no dia 12 de março, para reiterar
a necessidade da celebração de um
protocolo entre as Direções Gerais das
Atividades Económicas (DGAE) e da
Segurança Social (DGSS) e o Instituto
da Segurança Social (ISS, I.P.), que defina as condições para o exercício da
atividade funerária por Associações
Mutualistas e entidades da Economia
Social.
O Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de
janeiro, refere que a atividade funerária pode ser exercida pelas agências
funerárias e pelas IPSS ou entidades
equiparadas, devendo reger-se, no
caso das IPSS e entidades equiparadas, pelos Estatutos, pelo Código das
Associações Mutualistas e pela demais legislação específica aplicável às
entidades da Economia Social.
O mesmo instrumento jurídico prevê
que a informação relativa ao exercício

da atividade funerária por estas entidades seja efetuada nos termos a definir em protocolo a estabelecer entre
a DGAE, DGSS e o ISS, I.P., protocolo
esse, cuja celebração é aguardada
desde a publicação do Decreto-Lei, em
janeiro de 2015, e que, na perspetiva
da União das Mutualidades Portuguesas, vem obstaculizando a abertura de
novas secções funerárias pelas Associações Mutualistas.
Atualmente, apenas A Familiar Vimaranense e A Beneficência Familiar exercem atividade nesse âmbito,

muito anterior à publicação do referido Decreto-Lei.
Fazendo-se acompanhar por José Carvalho, Vice-Presidente do Conselho de
Administração da UMP, Luís Alberto
Silva felicitou Pedro Siza Vieira pela
sua nomeação como Ministro-Adjunto
e da Economia e, entre outros assuntos, abordou também os constrangimentos em torno das viagens sociais e
formulou o convite para a sua presença nas comemorações do Dia Nacional
do Mutualismo, a 8 de julho, em Vila
Nova de Gaia.

UMP propõe parcerias às Secretarias de Estado
das Infraestruturas e das Comunicações

O Presidente do Conselho de Administração da União das
Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva manifestou
o desejo de estabelecer parcerias e protocolos com o Ministério das Infraestruturas e Habitação e a Secretaria de
Estado das Infraestruturas, em áreas de interesse para o
Movimento Mutualista.
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Acompanhado pelo Vice-Presidente José Carvalho, o dirigente reuniu-se com o Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, e com o Secretário de Estado Adjunto
e das Comunicações, Alberto Souto, personalidades com
quem abordou ainda outras matérias relacionadas com
constrangimentos sentidos pelas Associações Mutualistas.

“Viagens sociais” dominam encontro
entre a UMP e a Secretária de Estado do Turismo

Foto de Arquivo

UMP leva preocupações das Associações
Mutualistas ao Ministro da Economia

esta quantificação “limita de forma concreta”, o número
de viagens sociais que as Associações Mutualistas podem
efetuar, indo além da Diretiva Europeia transposta no ano
passado para a legislação nacional. Essa Diretiva relativa
às viagens organizadas e aos serviços de viagens conexos
impunha uma restrição genérica, subordinada ao conceito
de “não mais de algumas vezes por ano”.

O Presidente do Conselho de Administração da União das
Mutualidades Portuguesas (UMP), Luís Alberto Silva, avistou-se, no dia 12 de março, em Lisboa, com a Secretária de
Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, com quem abordou os constrangimentos das Associações Mutualistas no
acesso ao exercício da atividade das agências de viagens
e turismo.
Um Decreto-Lei publicado em 2018 permite a estas entidades a organização de viagens de “forma ocasional e
esporádica”, conceito que se assume, “quando não ultrapassem o número de cinco por ano”. No entender da UMP,

Com as comemorações do Dia Nacional do Mutualismo - 8 de
julho - já no horizonte, Luís Alberto Silva endereçou o convite a Ana Mendes Godinho para participar, enquanto oradora,
numa das conferências a realizar naquele contexto.

Publicado Decreto-lei que clarifica papel
do regulador das Associações Mutualistas
Foi publicado no dia 15 de março, em Diário da República, o
decreto-lei aprovado pelo Governo e promulgado pelo Presidente da República no dia anterior, que clarifica o regime
transitório de supervisão das Associações Mutualistas.
Em face das dúvidas sobre o atual quadro jurídico, que resulta do Código das Associações Mutualistas que entrou em
vigor a 2 de setembro de 2018, o comunicado do Conselho
de Ministros de 14 de março, refere que o diploma aprovado nessa reunião procede à “interpretação autêntica de
alguns pontos daquela legislação, no que respeita aos poderes da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de
Pensões (ASF)”.
O decreto-lei vem esclarecer que compete à ASF “analisar
o sistema de governação, designadamente verificando a
adequação e assegurando o registo das pessoas que dirigem efetivamente as associações mutualistas, as fiscalizam ou são responsáveis por funções-chave, incluindo o
cumprimento dos requisitos de idoneidade, qualificação
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profissional, independência, disponibilidade e capacidade,
bem como os riscos a que as associações mutualistas estão
ou podem vir a estar expostas e a sua capacidade para
avaliar esses riscos, por referência às disposições legais,
regulamentares e administrativas em vigor para o setor
segurador”.
O Código das Associações Mutualistas atribui à ASF a supervisão financeira das Associações Mutualistas de maior
dimensão, concretamente aquelas que detenha um ativo
superior a 25 milhões de euros, categoria em que se encontram atualmente o Montepio Geral Associação Mutualista e a MONAF – Montepio Nacional da Farmácia, Associação de Socorros Mútuos.
A ASF considerava que, durante o período transitório previsto no Código, não teria competências para avaliar a idoneidade de administradores, levando o Governo a tomar a
iniciativa de clarificar a interpretação da Lei.
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UMP dinamiza projeto internacional
de 28 de abril a 5 de maio no Porto

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP), através do
Movimento Mutualista Jovem (MMJ), vai acolher no Porto,
de 28 de abril a 5 de maio, 37 jovens provenientes da Grécia, Itália, Turquia, Ucrânia e Portugal, que vêm debater os
desafios que os jovens refugiados enfrentam na sua chegada à Europa e o papel das organizações juvenis na sua
integração.
Esta atividade surge no âmbito do projeto “YOU´re H.O.M.E:
Youth + Refugees – Helping Others Means Europe”, fruto de
uma candidatura da União das Mutualidades Portuguesas
a um financiamento internacional, no âmbito do programa
Erasmus +, e que integra na sua programação o Encontro
Nacional de Jovens Mutualistas, agendado para o dia 3 de
maio.
A seleção dos jovens participantes, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, é assegurada pelas entidades parceiras da UMP, nomeadamente a Civic Organization
“Development and Initiative” (Ucrânia), EURO SUD (Itália),
Federation of Erasmus Student Network Greece (Grécia),
Bilgi ve Beceri Dernegi (Turquia) e ESN Porto (Portugal).
A organização explica que o projeto “YOU´re HOME” nasceu
para “ajudar na construção de uma Europa que diga a todos
– independentemente da sua origem geográfica, condição
social ou estrato económico – que aqui se pode encontrar
um espaço para crescer, estudar, estar seguro e inspirar-se
a atingir todo o potencial que existe em cada um”.
Este encontro internacional pretende ainda celebrar o Ano
Europeu do Património Cultural, incentivando os jovens a
explorá-lo e a reforçar o sentimento de pertença ao espaço europeu comum. Para isso, e acreditando que “mais do
que dar o peixe, o importante é ensinar a pescar”, o “YOU´re HOME” aposta em atividades desenvolvidas em prol da
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O grupo de jovens do MMJ que está
a ultimar o programa reúne-se há
alguns meses e acredita que “num
mundo em que cada vez mais se
erguem muros de rejeição, se torna
imprescindível construir pontes de
inclusão”.
educação não-formal e informal, para estimular os jovens
participantes a aperfeiçoarem competências que facilitarão a sua integração – a nível pessoal, escolar e profissional
– na sociedade europeia.
A UMP pretende que o projeto produza efeitos com impacto a longo prazo, quer nos participantes e parceiros envolvidos como na comunidade local, nacional e internacional.
Para dar cumprimento a um intenso programa que tem
vindo a ser preparado nos últimos meses, foi reunida uma
equipa de jovens promissores ligados ao MMJ que acredita
“num mundo em que cada vez mais se erguem muros de
rejeição, se torna imprescindível construir pontes de inclusão”.
O primeiro momento de implementação do projeto no terreno acontece de 5 a 7 de abril, com a visita de planeamento avançada dos representantes dos cinco parceiros
internacionais do “YOU´re HOME”.
Durante oito dias, os jovens participantes são chamados a
desenvolver um leque diversificado de atividades, algumas
destinadas a dar a conhecer os princípios e os valores do
Mutualismo (em instalações de Associações Mutualistas)
e outras de aquisição de conhecimentos e competências
aceleradoras de processos de inclusão no espaço europeu.

Facebook
facebook.com/Project-YOUre-HOME-Helping-Others-Means-Europe

Instagram
instagram.com/yourehomeproject/

Jovens reúnem-se, há meses, para preparar todos os detalhes do projeto
19

Boletim Informativo n.º 114
ABRIL 2019

Boletim Informativo n.º 114
ABRIL 2019

“Cooperação” é palavra chave de uma Agenda
para o Desenvolvimento Sustentado” no Mundo
O Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades
Portuguesas, Luís Alberto Silva, na
impossibilidade de marcar presença
num evento paralelo à segunda Conferência de Alto Nível das Nações
Unidas sobre o papel da Cooperação
Sul-Sul e a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentado, para o qual foi convidado, enviou as suas saudações aos
participantes em vídeo projetado
durante os trabalhos, na tarde do
dia 18 de março, em Buenos Aires,
Argentina.
Organizado pela ODEMA (Organización de Entidades Mutuales de
las Américas), este evento discutiu
alianças estratégicas para o desenvolvimento, abrindo portas ao diálogo
entre o Movimento Mutualista e os
governos locais, para a construção de
políticas e sinergias para alcançar objetivos a nível internacional.
A ODEMA é uma das entidades fundadoras da União Mundial das Mutualidades, organismo intercontinental de
representação do Movimento Mutualista, a que a União das Mutualidades
Portuguesas decidiu aderir formalmente em 24 de novembro de 2019.
“O grande desafio de, na diversidade
de culturas, de economias e de sistemas políticos, encontrar um sentido
comum, por onde todos possamos seguir, sem deixar ninguém para trás, a
todos deve mobilizar”, considera Luís
Alberto Silva.

Video de saudação
da UMP projetado em
evento paralelo à 2.ª
Conferência de Alto
Nível das Nações Unidas na Argentina
Para o dirigente, a “cooperação” é a
“palavra-chave” deste enorme desafio, em que “os Povos, Estados, e Organizações à escala global têm que
estar implicados”, ressalvando que “o
Mutualismo está a fazer o seu trabalho
e a dar o seu exemplo”.
“Temos vindo a aprofundar laços intercontinentais entre Mutualistas e disso
é exemplo bem recente a criação da

União Mundial das Mutualidades”, refere ao site “Mutualismo.pt”.
Em Portugal, a UMP tem vindo a mobilizar as Associações com vista à sua
modernização, a sensibilizar o Estado
e a procurar internacionalizar o modelo mutualista português para a Comunidade dos Países de Língua Oficial
Portuguesa.
“Não podemos arquitetar uma agenda
para o desenvolvimento sustentável,
sem envolvermos a Economia Social
e, particularmente, o Mutualismo”, remata o dirigente.
Veja o vídeo de saudação do Presidente do Conselho de Administração da
UMP aos participantes neste evento
paralelo à Conferência de Alto Nível
das Nações Unidas sobre o papel da
Cooperação Sul-Sul e a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentado AQUI

CIDACL homenageia
mulheres e celebra Dia do
Pai e chegada da Primavera
A chegada da primavera, o dia do
Pai e o Dia Internacional da Mulher foram pretextos para desafios
no Centro Infantil Dr. António Costa Leal (CIDACL), gerido pela União
das Mutualidades Portuguesas.
Longe de Ovar, onde a UMP celebrou o Dia Internacional da Mulher, o CIDACL desafiou as crianças
a homenagear aquelas que fazem
parte do seu mundo e o tornam
num lugar melhor.
A 19 de março, a página do CIDACL
no Facebook resumiu as múltiplas
emoções e experiências vividas
pelos pais e pelos mais novos desta forma: “O dia (…) foi dedicado
aos papás que partilham com os
nossos pequenotes gargalhadas e

choros, que lhes dão segurança e
estabilidade, que lhes proporcionam novas aventuras e desafios,
que os ensinam a todos os dias
se tornarem pessoas melhores! E
porque ser pai também é semear
raízes e vê-las evoluir, pusemos
as mãos na terra e criamos uns
fantásticos “relvinhas”, que agora
vamos ver crescer!”.
Não tardou a chegada da Primavera, assinalada de modo especial,
partilhando momentos e alegrias
com os utentes da Residência
Quinta Alegre, onde assistiram
ao musical “Quinta da Lua Cheia”,
preparado pelo Centro Comunitário da Charneca!
A Chama Mutualista acabou de chegar a
Esmoriz para “iluminar” o 122º Aniversário d’A Mutualidade de Santa Maria, que se
celebra no dia 4 de abril. O símbolo da força e da vitalidade do Movimento Mutualista prossegue o seu itinerário ao longo de
todo o país. Ao longo de março, A Familiar
de Espinho passou o “testemunho” à Associação Mutualista dos Trabalhadores da
Câmara Municipal de São Pedro do Sul, de
onde partiu em direção a Bragança, para
assinalar o 149.º aniversário da ASMAB
(Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança.
Neste período, a Chama Mutualista marcou presença ainda nas instalações da Associação Artística de Socorros Mútuos 19
de Março (Tondela) e do Mealheiro Postal
Associação Mutualista, no Porto.

UMP indicada para presidir
ao Conselho Fiscal da CASES

Mantenha-se atento em:
chamamutualista.
mutualismo.pt

Confagri, CNIS, União das Misericórdias Portuguesas e
União das Mutualidades Portuguesas, que tem como
missão “promover o fortalecimento do setor da economia social, aprofundando a cooperação entre o Estado e
as organizações que o integram, bem como a prossecução de políticas na área do voluntariado”.

O Presidente do Conselho de Administração da União
das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, foi indicado, para presidir ao Conselho Fiscal da CASES (Cooperativa António Sérgio para a Economia Social).
A sua indicação foi aprovada na última Assembleia Geral desta coopertativa, que reúne a Animar, Confecoop,
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Chama Mutualista No norte
e centro De Portugal
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UMP continua a acompanhar processos
de revisão de estatutos das mutualidades
As Associações Mutualistas estão mobilizadas para a necessidade de proceder atempadamente à revisão dos seus
Estatutos em conformidade com as normas do novo Código
das Associações Mutualistas, que estabelece O Movimento
Mutualista está mobilizado para a necessidade de proceder
à revisão. No início de cada semana, a página de Facebook
da UMP, que faz a contagem decrescente para o fim do prazo, assinala os dias que faltam para as Associações Mutualistas regularizarem a sua situação junto da Direção Geral
da Segurança Social.

Cumprindo um compromisso assumido de apoiar tecnicamente as suas filiadas nessa missão, a UMP, através do seu
Presidente do Conselho de Administração, Luís Alberto Silva, prosseguiu durante o mês de margo a ronda, que iniciou em fevereiro, de reuniões com os Órgãos Associativos
das mutualidades, de norte a sul do país. Ao todo, foram
13, desde Bragança ao Alentejo profundo.
As imagens que publicamos nestas páginas ilustram esses
encontros de trabalho.

ASM Marítima e Terrestre da Vila de Sesimbra

AM Auto-Sueco

ASM Setubalense

ASM 1º Dezembro

AM Moreira da Maia e Freguesias Circunvizinhas

ASM dos Artistas de Bragança

Glória Portuguesa ASM

Legado do Caixeiro Alentejano AM

O Porvir da Família do Telegrafo Postal

Mealheiro Postal Associação Mutualista

Prazo para alteração
dos estatutos termina
a 1 setembro de 2019
O Legado Operário de Évora AM
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ASM Benaventense

MUDIP – AM Diplomática Portuguesa
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“Temos uma situação
financeira muito boa
e a nossa preocupação
é gerir esses fundos
da melhor maneira e
preparar alguma
situação menos boa que
possa acontecer com
algum associado”.

ENTREVISTA

“A alteração dos estatutos será uma viragem
histórica na vida da Associação”
JOSÉ
MANUEL MENDES

Associação Artística
de Socorros Mútuos
19 de Março

A Associação Artística de
Socorros Mútuos 19 de Março acabou de celebrar o seu
127.º Aniversário. Hasteou as
bandeiras na sua sede, juntou os associados numa romagem ao cemitério, numa
missa solene e num convívio
com os Órgãos Associativos.
Com um passado rico e uma
situação financeira confortável no presente, encara o
futuro com esperança. O Presidente da Direção, José Manuel Mendes, acredita que
o processo de alteração dos
Estatutos em curso, será um
momento de viragem na vida
da Associação e um ponto de
partida para novos desafios e
para atrair novos Associados.

A Associação Artística de Socorros
Mútuos 19 de Março é a instituição
mais antiga de Tondela e das mais
antigas do distrito de Viseu. É suficientemente reconhecida e acarinhada pelas gentes, demais instituições e autoridades locais?
É uma associação que nunca deixou
de ser apreciada pelos habitantes de
Tondela, a quem prestou serviço ao
longo de todos estes anos. À época da
sua criação, talvez fosse a instituição
social ao dispor dos mais carenciados
de maior relevância nesta área geográfica. Nos dias de hoje, mantém uma
excelente relação com as pessoas, com
as entidades e com as forças vivas da
cidade. Continua a ser, não só pelas
suas características, mas também pelo
que tem contribuído para o desenvolvimento de Tondela e do seu Concelho,
tendo sócios espalhados pelo resto do
país.
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A Associação acabou de celebrar os
seus 127 anos. Está num bom momento deste longo percurso?
Tem tido altos e baixos, como é de
imaginar e como acontece em todas
as organizações. Não podemos fugir à
conjuntura atual e hoje todas as pessoas têm apoios sociais e de saúde e
a Associação passou a ter um papel
não tão importante nesses domínios.
Todos os associados que ainda fazem
parte – e temos entre 120 e 150 – mantêm a sua fidelidade e são o suporte
da Associação. No capítulo da gestão,
temos uma situação financeira muito
boa e a nossa preocupação é gerir esses fundos da melhor maneira e preparar alguma situação menos boa que
possa acontecer com algum associado.
Estamos em condições de os apoiar incondicionalmente.

Que atividades e modalidades de benefícios dinamiza?
A ajuda principal que damos aos Associados é na comparticipação de medicamentos e o subsídio de funeral. Damos
apoio às pessoas mais carenciadas, desde que a Direção
delibere nesse sentido. Participamos e estamos presentes
também em eventos na área da cultura e do desporto do
Município e de outras associações
Como é que tem sido a evolução em número de associados?
Por uma decisão de gestão, não temos admitido novos sócios. Não queremos correr o risco de não podermos cumprir os nossos compromissos com eles. Desde que assumi
a Direção da Associação, a nossa preocupação tem sido a
alteração dos Estatutos. Se não o fizermos, se não criarmos
outros apoios e outras oportunidades aos associados, será
muito difícil arranjar soluções para que a Associação continue de pé.
Os órgãos associativos são constituídos por 17 elementos e
face à pouca atividade que a Associação tem tido e dadas
as circunstâncias de as pessoas não terem grande interesse
em se associarem, têm-se afastado um pouco e há sempre uma dificuldade muito grande em reunir pessoas que
queiram integrar as listas. Quase temos que lhes pedir por
favor. Os novos Estatutos já diminuirão o número de elementos dos órgãos associativos.
Esta revisão de Estatutos é encarada como uma grande oportunidade para abrir um novo ciclo na vida da
instituição?
Estou esperançado nisso. Será uma reviravolta e uma viragem com grandes benefícios para a Associação.

tatutos já foram enviados no dia 3 de março para a Direção
Geral da Segurança Social emitir o seu parecer e estamos
a aguardar.
Tudo o que propusemos, foi ao abrigo da lei geral. As alterações mais significativas serão a transição de direção
para conselho de administração e a duração do mandato
de quatro anos.
Os novos estatutos serão um ponto de viragem?
Será uma nova vida para a Associação. É uma viragem histórica, vai ao encontro daquilo que temos em mente e dar
cumprimento ao que nos propusemos.

Quais são os grandes planos para o futuro?
Temos alguns projetos, mas não é ainda o momento para
os divulgar em concreto, porque não estão ainda devidamente alicerçados.
Estão a ser equacionadas novas áreas de atividade?
Estamos a pensar em áreas como a saúde e o apoio social
para atrair mais associados… Compreendo a curiosidade,
mas não queria revelar mais do que isto.
A revisão dos Estatutos era um desejo da Associação. O
novo Código das Associações Mutualistas veio torná-la
obrigatória. Como está a decorrer esse processo?
Antes de mais, tenho que deixar uma palavra de reconhecimento e agradecimento à forma como a União das Mutualidades Portuguesas se disponibilizou para nos ajudar
neste processo.
Nós já nos tínhamos proposto alterar os estatutos há alguns anos e no sentido do que agora está a ser enquadrado, à parte as alterações obrigatórias por lei. Os novos es-

A UMP tem apelado ao rejuvenescimento do Movimento Mutualista com a integração de mulheres e jovens
nos órgãos Associativos. A AASM 19 de Março tem alinhado nessa orientação?
Estou no terceiro mandato e, em termos de paridade, poderemos não ter 50 por cento, mas andaremos nos 40 por
cento de elementos femininos nos órgãos associativos. Há
alguns anos tivemos muitos jovens que até criaram um jornal, mas, como não tinham qualquer benefício, deixaram
de ser associados. É uma das situações que também poderá alterar-se na sequência da revisão dos estatutos.
Que desafios deixa para o futuro?
Que a Associação Artística de Socorros Mútuos 19 de Março,
a exemplo de outras espalhadas pelo País, não deixe de
ter o seu foco nas preocupações do dia-a-dia das pessoas.
Lanço também um alerta a todos os mutualistas: que nos
mantenhamos unidos, porque fomos e temos que continuar a ser uma chama viva da solidariedade e do apoio
social, que são a razão da nossa existência.
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Beneficência Familiar
marca conversas para
“Café com Data”

MUTUALIDADES

Foto: BENEFICÊNCIA FAMILIAR

Foto: SANDIM

ASM Setubalense ajuda vítimas
do ciclone Idai em Moçambique
ASMNS Esperança de
Sandim celebra 116 anos
em Maio

O programa comemorativo principia no dia 4, pelas 20h30, com
uma missa cantada pelo Coro
Nossa Senhora da Esperança e
prossegue no dia 5, domingo,
pelas 11h00 com uma missa em
honra dos associados falecidos,
a que se seguirá uma romagem
ao cemitério. Neste mesmo domingo, mas a partir das 16h00,
decorre a sessão solene, que
engloba um momento musical e
homenagens a associados pela
sua longevidade na instituição e
a uma personalidade pelo trabalho realizado. A sessão termina
com um Porto de Honra.

Foto: FREAMUNDENSE

As comemorações são retomadas no dia 18 de maio, com a realização de um Encontro de Coros.

Foto: PREVIDÊNCIA PORTUGUESA

A Previdência Portuguesa
inaugura Centro de Explicações

A tragédia que se abateu sobre Moçambique
não deixa ninguém indiferente e a Associação
de Socorros Mútuos Setubalense partiu para a
ação, desenvolvendo uma
campanha de recolha de
géneros, segundo as autoridades moçambicanas,
mais prioritários para as
populações afetadas pelo
ciclone Idai.
A campanha foi lançada a
21 de março para reunir
medicamentos para infeções gastrointestinais e
analgésicos, produtos alimentares enlatados com

período de validade prolongado, produtos para o
tratamento de água, produtos de higiene pessoal
e limpeza de instalações,
e roupas de criança/jovem e população adulta.
No dia 29, a ASM Setubalense anunciou, na sua
página de Facebook, a
entrega dos bens à Cruz
Vermelha, em Lisboa, que
os fará chegar às zonas
afetadas.
Segundo dados recentes,
pelo menos 598 pessoas
terão perdido a vida em

Moçambique na sequência do ciclone Idai, que
atingiu ainda o Zimbabué
e Malawi. As notícias de
agências internacionais
apontam para a existência
de 1.641 feridos e 112.076
casas danificadas ou completamente destruídas.
A cidade da Beira terá
sido a zona mais atingida,
estimando-se que mais
de 1.85 milhões de pessoas tenham sido afetadas pelo ciclone e pelas
inundações
provocadas
pela enchente dos rios
Buzi e Pungue.

O dia 25 de março ficou
marcado pela entrada em
funcionamento de uma
nova valência d’A Previdência Portuguesa, em
Coimbra.
Trata-se do Centro de Explicações APP, que estará
aberto aos associados e

à comunidade e que se
pretende distinguir pelo
“rigor e qualidade”.
Este novo centro de explicações disponibiliza apoio
continuado em Matemática, Português, Biologia e
Geologia a alunos do 2.º
e 3.º Ciclos (do 5.º ao 9.º
Ano) e do Ensino Secun-

dário (do 10.º ao 12.º Ano).
Criado com o objetivo de
apoiar o aluno que ambiciona melhorar o seu rendimento escolar este novo
serviço d’A Previdência
Familiar é dinamizado por
“profissionais licenciados
e credenciados com experiência comprovada”.

Assembleia aprova Relatório e Contas
A Assembleia Geral d’A
Presidência Portuguesa
aprovou o Relatório de
Gestão e Contas do Conselho de Administração e
Parecer do Conselho Fiscal, que apresentam um
lucro superior a 241 mil
euros e um crescimento
do número de associados,
informa a instituição no

seu sítio de internet.
De acordo com a mesma
publicação, o Presidente
do Conselho de Administração, Martins de Oliveira, sublinhou a ambição
de “elevar o nome da
instituição e provar a vitalidade do Mutualismo”.
Nesse sentido, propõe-se
orienta a atividade “com

base nos cinco objetivos
estratégicos definidos no
início do mandato, sendo
eles: crescer em massa
associativa e quotizações,
manter a rentabilidade do
património, desenvolver
novas valências, atingir a
excelência organizacional
e reforçar a imagem d’A
Previdência Portuguesa”.

“A Fé e a doença”, “Religião e
Ciência”, Terapias alternativas
complementares versus medicina tradicional” foram os temas
do Café com Data, uma iniciativa
da Beneficência Familiar do Porto
que se estreou a 8 de março.
Trocar ideias enquanto saboreia
um café é o mote desta ação que
tem mais encontros marcados
para 5 e 12 de abril.
São conversas dinamizadas por
Paula Alexandra Pinto, professora do Grupo Coral e Danças da
Universidade Sénior, licenciada
em Línguas e Literaturas Modernas e professora de Artes na
Câmara da Maia; e por Catarina
Oliveira, psicóloga clínica e da
Saúde e coordenadora da Universidade Sénior.

ASM 1.º de Dezembro
assinala Dia da Mulher

Foto: 1 DEZEMBRO

A Associação de Socorros Mútuos
Nossa Senhora da Esperança de
Sandim e Freguesias Circunvizinhas vai assinalar o seu 116º
Aniversário com um conjunto de
iniciativas ao longo do mês de
maio.

PUBLICIDADE

128º ANIVERSÁRIO DA ASM
FREAMUNDENSE – 19 de março
de 1891 foi a data de nascimento da Associação de Socorros
Mútuos Freamundense, que dinamiza serviços para a infância,
nomeadamente, jardim-de-infância, creche e ATL, através do
Centro Infanto-Juvenil António
Freire Gomes. Na imagem, um
trabalho alusivo ao aniversário,
concebido pelo ATL da instituição.

A Associação de Socorros Mútuos 1º de Dezembro, de Almada, não deixou passar em claro
o Dia Internacional da Mulher,
promovendo a 12 de março, uma
iniciativa, na sua sede, que juntou várias dezenas de pessoas.
À iniciativa associaram-se vários
fadistas que proporcionaram
momentos que enriqueceram a
comemoração do Dia da Mulher.

Fotos: Setubalense
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AMUT celebra escritura de nova sede
e inaugura biblioteca

Mutualista Covilhanense
promove rastreios na
“Motogota Solidária”

ASMAB celebra 149.º Aniversário
reunindo os associados num
jantar comemorativo
Fotos: AMUT - GONDOMAR

A Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança (ASMAB) celebrou a
17 de março o seu 149.º Aniversário, reunindo os associados numa romagem ao
cemitério local, numa missa na sede da
instituição e num jantar comemorativo.
Um novo espaço que a AMUT dinamiza e pretende ver alimentado pela doação de livros e pela leitura.

A AMUT-Associação Mutualista de Gondomar teve um mês
de março para mais tarde recordar. Para além da sua intensa programação, inaugurou a 16 de março a sua Biblioteca
e no dia 29 celebrou a escritura do imóvel que acolherá a
sua nova sede e onde nascerão novas respostas.
A inauguração do projeto AMUTBiblioteca juntou cerca de
três dezenas de leitores que puderam assistir e participar
no conto da Austrália do livro “Mundo Mágico”, da autoria
de Su Cardoso.

Entretanto, o Conselho de Administração da AMUT celebrou
a 29 de março, a escritura da casa que irá acolher a nova
sede e para onde estão projetadas, segundo a instituição, “novas respostas sociais para melhorar a qualidade
de vida” dos associados, dos seus familiares e de toda a
comunidade.

Viveram-se momentos de confraternização que que serviram para sublinhar,
também, o percurso da ASMAB e recordar aqueles que ao longo de quase século e meio a ajudaram a consolidar como
uma instituição relevante na região de
Bragança.

Um refeitório social, centro de convívio,
centro de dia, creche familiar e o Centro
de Atendimento às Vítimas de Violência
Doméstica, são as principais valências
dinamizadas pela Associação.
Relativamente a esta última, segundo
os dados mais recentes, em 2018 foram
apresentadas 303 queixas por violência doméstica na GNR e PSP do distrito
de Bragança, 264 dos quais receberam
acompanhamento por parte do Núcleo
de Apoio à Vítima da ASMAB. Números
que representam um ligeiro decréscimo
relativamente ao ano anterior.

Envolvendo a Unidade Móvel
de Saúde e a Farmácia, e com
a participação dos núcleos de
estudantes UBIPharma (Ciências
Farmacêuticas) e MedUBI (Medicina), a Mutualista Covilhanense
realizou rastreios cardiovasculares (glicémia, tensão arterial e
Índice de Massa Corporal) gratuitos aos doadores.
Já os seniores da Estrutura Residencial e do Centro de Dia aproveitaram os dias de sol do final
de março para se dedicarem à
plantação de tomilho, salsa, hortelã-menta, pimento, azevinho e
camomila nas hortas geriátricas
do Jardim D. Bárbara.

Foto: ANTA

Após a sessão, que decorrerá no auditório de A Mutualidade Santa Maria, que acolhe também uma exposição de
trabalhos realizados pelas crianças dos centros infantis da
Feira e de Lourosa, terá lugar uma tertúlia sobre “O papel das organizações na construção da felicidade”, em que
participarão dirigentes de associações e organizações de
Esmoriz vocacionadas para a cultura, desporto, educação,
saúde, ação social e terceira idade.
A 13 de abril, A Mutualidade de Santa Maria promove uma
manhã de exercício físico, junto à sua farmácia e clínica,
onde decorrerão também vários rastreios de saúde.
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A Mutualista Covilhanense associou-se à “Motogota Solidária”,
iniciativa de recolha de sangue
realizada na sede do Grupo Humanitário de Dadores de Sangue
da Covilhã, integrada nas comemorações do 21º Aniversário do
Moto Clube da Covilhã Lobos da
Neve.

Os seniores também
gostam de brincar ao
Carnaval em Anta

“Construir a felicidade” é o lema do 122.º
Aniversário d’ A Mutualidade de Santa Maria
A Associação Mutualista celebra a 4 de abril o seu 122.º
Aniversário, tendo preparado um programa que se desenrola a partir das 14h00, com vários apontamentos musicais
protagonizados pelo grupo de fados Capas Negras, pelas
crianças do Centro Infantil da Feira e pela Universidade Sénior de Esmoriz, que pontuarão outros momentos como a
sessão solene de abertura, com as intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro;
Diretor do Centro Distrital de Aveiro da Segurança Social,
Fernando Mendonça; Presidente da Junta de Freguesia de
Esmoriz, António Bebiano; e do Presidente do Conselho de
Administração da Mutualidade de Santa Maria, Luís Alberto
Silva.

Foto: MUTUALISTA COVILHANENSE
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Fotos: ASMAB
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O Carnaval, este ano no início de
março, mobilizou os seniores da
Estrutura Residencial para Idosos
(na foto) e do Centro de Convívio
da Associação de Socorros Mútuos de S. Francisco de Assis de
Anta.
Não faltou animação e folia, com
os idosos a formarem uma guarda de honra e um exército de fadas e borboletas para acolher os
petizes da creche da instituição.
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NOVIDADES LEGISLATIVAS

agenda
CONFERÊNCIA “MUTUALISMO – 90 ANOS”

Portaria n.º 87/2019 - Diário da República n.º 59/2019, Série I de 2019-03-25
Estabelece normas de execução do Decreto-Lei n.º 126-A/2017, de 6 de outubro, que institui a Prestação Social
para a Inclusão, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 114/2017.
Portaria n.º 95/2019 - Diário da República n.º 63/2019, Série I de 2019-03-29
Alteração da Portaria n.º 34/2017, de 18 de janeiro (Portaria que regula a criação da medida Contrato-Emprego,
que consiste na concessão, à entidade empregadora, de um apoio financeiro à celebração de contrato de trabalho com desempregado inscrito no Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.)
Despacho n.º 2912/2019 - Diário da República n.º 55/2019, Série II de 2019-03-19
Constituição da comissão de acompanhamento do período de transição das associações mutualistas sujeitas
ao regime de supervisão
Despacho n.º 2940/2019 - Diário da República n.º 55/2019, Série II de 2019-03-19
Subdelegação de competências do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social na Secretária de
Estado da Segurança Social, mestre Cláudia Sofia de Almeida Gaspar Joaquim.
Despacho n.º 3236-A/2019 - Diário da República n.º 58/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-03-22
Autoriza, para os anos de 2019 e 2020, os contratos-programa identificados no anexo ao presente despacho
Despacho n.º 3184/2019 - Diário da República n.º 58/2019, Série II de 2019-03-22
Define a comparticipação financeira do IEFP, I. P., e respetiva fórmula de cálculo, tendo por base um modelo
de declaração de custos elegíveis segundo a modalidade de custos unitários
Decreto-Lei n.º 37/2019 - Diário da República n.º 53/2019, Série I de 2019-03-15
Clarifica o regime transitório de supervisão das associações mutualistas.
Decreto-Lei n.º 36/2019 - Diário da República n.º 53/2019, Série I de 2019-03-15
Mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017 na carreira docente
Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2019 - Diário da República n.º 46/2019, Série I de 2019-03-06
Cria uma comissão técnica multidisciplinar para a melhoria da prevenção e combate à violência doméstica.
Portaria n.º 72-A/2019 - Diário da República n.º 43/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019- 03-01
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 17/2019, de 15 de janeiro, que fixa os preços a praticar nas unidades
de internamento e de ambulatório da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2019 - Diário da República n.º 58/2019, Série I de 2019-03-22
Aprova os princípios técnicos, a metodologia e as regras de operacionalização aplicáveis à terceira edição do
Orçamento Participativo Jovem Portugal, no ano de 2019.

9 de abril
Local: Auditório Marques de Almeida da Coimbra Business School, ISCAC, Coimbra
Hora: 18h00
Promotor: A Previdência Portuguesa
SEMINÁRIO VI CONGRESSO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
“PENSAR A FORMAÇÃO: ERA DIGITAL E HUMANISMO”

11 de abril
Local: Grande Auditório do ISCTE/IUL, Lisboa
Hora: 9h00
Promotor: Forma-te e ISCTE
ESTREIA SOLIDÁRIA “ROMEU E JULIETA” [A FAVOR DA CIDADE DE BEIRA]

17 de abril
Local: Teatro da Trindade
Hora: 21h30
Promotor: Fundação Inatel/Teatro Trindade/Teatro da Comuna
PROJETO YOU’RE HOME

28 de abril a 5 de maio (inclui Encontro Nacional de Jovens Mutualistas, no dia 3 de maio)
Local: Porto
Promotor: União das Mutualidades Portuguesas

Aniversários
4 abril

A Mutualidade de Santa Maria – Associação Mutualista

122.º aniversário

14 abril

ASM de São Bento das Pêras de Rio Tinto

124.º aniversário

Portaria n.º 91-A/2019 - Diário da República n.º 60/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019- 03-26
Altera as condições de atribuição do Passe Social+, estabelecidas na Portaria n.º 272/2011, de 23 de setembro,
alterada pela Portaria n.º 36/2012, de 8 de fevereiro.

O boletim digital Info é cofinanciado por:
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Foi há um ano...
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março 2018

Sessão Plenária da UMP debateu novo Código das Associações Mutualistas

CA da UMP reuniu com Secretária de Estado da Saúde

UMP estreita relações com Câmara Municipal do Porto
32

