
NOTÍCIAS DO MUTUALISMO
Boletim Informativo Mensal

Edição n.º 115 IV Série
 Maio de 2019

UMP

UMP

Atividade funerária
discutida com Governo

PIPM: candidaturas
a decorrer até dia 24 

O Secretário de Estado da Defesa 
do Consumidor, João Torres,  
manifestou abertura no sentido 
de tentar desbloquear os  
constrangimentos ao exercício  
da atividade funerária por  
Associações Mutualistas, durante 
uma reunião com a UMP.

Estão abertas, até 24 de maio,  
as candidaturas ao Prémio Inovar 
Para Melhorar 2019 (PIPM), que 
distingue, anualmente, uma 
Associação Mutualista que 
tenha implementado um projeto 
que constitua um exemplo de 
inovação e modernidade.

p14ENJM: O Movimento Mutualista precisa da “força 
transformadora dos jovens” para se rejuvenescer

O Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto Silva, acredita na “força trans-
formadora dos jovens” para promover o rejuvenescimento do Movimento Mutualista. O dirigente 
manifestou essa convicção na sessão de abertura do 1.º Encontro Nacional de Jovens Mutualistas, 
no Porto, onde o Secretário de Estado da Juventude, João Paulo Rebelo, desafiou os jovens a “não 
serem meros figurantes”.  p4/5

You’Re H.O.M.E. junta  
30 jovens a debater  
integração de  
refugiados na Europa 
Vieram da Grécia, Itália, Ucrânia e jun-
taram-se a portugueses para debater 
a integração de refugiados na Europa 
e redigiram documento a distribuir pe-
los governos europeus, onde apelam 
a políticas diferentes perante a crise 
migratória. Durante sete dias, 30 jovens 
desenvolveram múltiplas atividades e, 
no regresso a casa, levaram na baga-
gem conhecimentos sobre o Mutualis-
mo.  p6/11
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VICTOR
GODINHO
Presidente da Direção 
do Legado do Caixeiro 
Alentejano

“Associação é uma 
referência no Alentejo”
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O Secretário de Estado da Juventude e Desporto 
disse, na abertura do 1.º Encontro Nacional de Jo-
vens Mutualistas, que os jovens devem assumir o 
seu papel de “atores e transformadores” da socie-
dade e da Europa, não se remetendo à condição de 
“meros figurantes”. 

Não podemos estar mais de acordo. Essa convicçã 
assenta que nem uma luva naquela que é a es-
tratégia da União das Mutualidades Portuguesas 
de integrar os jovens nas suas atividades e nos 
Órgãos Associativos do Movimento Mutualista. 

Temos vindo a exortar as Associações, muitas 
delas centenárias, a abrirem as suas portas aos 
jovens, às novas ideias, ao espírito empreendedor 
e à força transformadora que caracteriza esta pri-
meira geração do século XXI. E não nos ficamos 
pelas palavras. 
O projeto internacional You’Re H.O.M.E., que a 
União das Mutualidades Portuguesas acaba de le-
var a cabo, e trouxe até nós três dezenas de jovens 
da Grécia, Itália e Ucrânia, além de Portugal, para 
refletir e debater um tema tão atual e emergente 
como o acolhimento de refugiados no espaço eu-
ropeu, é um exemplo.
O Movimento Mutualista Jovem agarrou a opor-
tunidade e mostrou que estava à altura deste 

desafio de tão grande envergadura e respon- 
sabilidade. Organizou viagens, alojamento,  
alimentação e transportes para os participantes 
durante o evento, desenhou atividades, definiu 
a programação, estabeleceu parcerias com  
múltiplas entidades e executou com grande 
sucesso este projeto, que resultou de uma can-
didatura internacional ao programa Erasmus +.

Devemos um público reconhecimento e agra-
decimento a estes jovens, que apesar das  
exigências do seu percurso académico,  
encontraram disponibilidade para, voluntaria-
mente, colocarem em marcha este projeto que 
a todos os Mutualistas deve orgulhar. 

Acreditamos na força transformadora e em-
preendedora dos jovens. Eles são capazes 
e demonstraram-nos com o Projeto You’Re 
H.O.M.E. e o 1.º Encontro Nacional de Jovens 
Mutualistas. As Associações Mutualistas têm 
muito a ganhar com o seu envolvimento. 

Eles são a lufada de ar fresco de que o Movi-
mento necessita para se rejuvenescer, para 
conquistar novos públicos e novos Mutualistas 
e para abrir horizontes para lá do nosso jardim, 
à beira-mar plantado. 

Acreditamos  
na força transformadora  

dos jovens!

Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho de Administração da UMP

EDITORIAL

Opinião

UMP

VICTOR GODINHO
Presidente da Direção  
do Legado do Caixeiro Alentejano
“Associação é uma  
referência no Alentejo”
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Secretário de Estado da Juventude 
quer que jovens assumam papel 
de “atores e transformadores” na Europa
O Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Pau-
lo Rebelo, desafiou os jovens a “agarrarem” temas funda-
mentais dos dias de hoje e “não serem meros figurantes”, 
assumindo o seu papel de “atores e transformadores” na 
Europa.

O governante falava na sessão de abertura do 1.º Encontro 
Nacional de Jovens Mutualistas (ENJM), que decorreu esta 
sexta-feira, 3 de maio, no auditório da Reitoria da Univer-
sidade do Porto, subordinado ao tema da integração dos 
jovens refugiados na Europa e do papel das organizações 
juvenis e das instituições nesse processo.

Organizado pela União das Mutualidades Portuguesas, o 
evento colocou em contacto e proporcionou a partilha de 
experiências entre dezenas de jovens mutualistas e cerca 
de 30 jovens oriundos da Grécia, Itália, Ucrânia, Brasil e 
Portugal, que, entre 28 de abril e 4 de maio, participaram 
no projeto internacional “You’Re H.O.M.E. – Help Others 
Means Europe”, que resultou de uma candidatura da UMP 
ao programa Erasmus+ Juventude em Ação.

“É um dos principais programas de aproximação entre paí-
ses na Europa e na sua base está a juventude”, referiu João 
Paulo Rebelo, sublinhando a coincidência de o ENJM se 
realizar em plena Semana Europeia da Juventude.

O Presidente do Conselho de Administração da União das 
Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, realçou que, 
tanto o projeto You’Re H.O.M.E. como o Encontro Nacio-
nal, servem, também, para “abrir as portas do Movimento 
Mutualista aos jovens” incutindo-lhes valores e princípios 
como a entreajuda, a solidariedade e o auxílio contra a 
tendência para um certo individualismo que vai marcando 
as relações sociais neste nosso tempo”.

Ao organizar estes dois eventos, através do Movimento 
Mutualista Jovem, a UMP pretendeu “sensibilizar e mobi-
lizar as Associações Mutualistas para esse desígnio funda-
mental” que passa pela integração de jovens nos Órgãos 
Associativos e nas atividades das Mutualidades, de forma 
a alavancar o processo de rejuvenescimento do Movimen-
to Mutualista.

Esperançado em que este projeto internacional permita 
construir uma ponte para acelerar possíveis parcerias com 
os Países nele envolvidos, Luís Alberto Silva acredita na 
“força transformadora dos jovens” e espera que contri-
buam para “a disseminação e fortalecimento dos valores 
europeus” e sejam “uma luz para a integração dos refugia-
dos em cada um dos seus Países”.

A seleção dos jovens participantes no projeto “You’Re 
H.O.M.E.” - com idades compreendidas entre os 18 e os 30 
anos - foi assegurada pelas entidades parceiras da UMP, 
nomeadamente a Civic Organization “Development and 
Initiative” (Ucrânia), a EURO SUD (Itália), a Federation of 
Erasmus Student Network Greece (Grécia) e a ESN Porto 
(Portugal).
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Jovens do “You’Re H.O.M.E.” apelam a postura 
mais integradora aos governos europeus

Os jovens participantes no projeto “You’Re H.O.M.E. – 
Help Others Means Europe” entregaram, ao Secretário 
de Estado da Juventude e Desporto português, João 
Paulo Rebelo, uma carta onde apelam aos governos, 
líderes e organizações não-governamentais europeus 
que assumam uma postura mais integradora dos refu-
giados na Europa.

Nesse documento, que os participantes gregos, italia-
nos e ucranianos vão agora fazer chegar aos líderes 
políticos dos respetivos países, exortam a “parar de se 
encarar os refugiados como recetores de ajuda passiva, 
começando a envolvê-los como agentes ativos capazes 
de contribuir para o desenvolvimento da sociedade” 
onde se inserem.

Após reflexão e debate ao longo dos vários dias do pro-
jeto que decorreu no Porto, os jovens “You’Re H.O.M.E.” 
sublinham a necessidade de “envolver os refugiados no 
processo de tomada de decisões e no desenvolvimento de 
políticas públicas” e de “assegurar o processamento rápi-
do, mas justo, de todos os pedidos de asilo nos centros de 
acolhimento nos estados fronteiriços”.

Os jovens apelam, ainda, aos governantes e organizações 
não-governamentais que operam nesta área, a tomarem 
medidas concretas “a todos os níveis - internacional, na-
cional e local - para melhorar a atual política de refugia-
dos existente na Europa, salvaguardando os direitos dos 
refugiados, que têm um direito humano básico de asilo na 
Europa”.

Cativar mais jovens na esperança de um 
Movimento Mutualista “mais abrangente, mais 
preparado e forte no futuro”

Com o Encontro Nacional de Jovens Mutualistas e o 
Projeto “You’Re HOME”, a União das Mutualidades Por-
tuguesas deu mais dois passos na sua estratégia de 
integração de jovens e de internacionalização no Movi-
mento Mutualista.

A complexidade das novas respostas sociais, o envelhe-
cimento da população, as migrações, o desenvolvimen-
to tecnológico e as novas formas de comunicar exigem 
que o Movimento Mutualista, com várias associações 
centenárias, rejuvenesça, integre jovens nos seus ór-
gãos sociais e nas suas atividades e vença o desafio da 
capacitação dos seus recursos. 

A afirmação foi proferida pelo Presidente do Conselho 
de Administração da União das Mutualidades Portugue-
sas, Luís Alberto Silva, no Encontro Nacional de Jovens 
Mutualistas, evento que teve a sua primeira edição e 
que visa dar um sinal, sensibilizar e mobilizar as mu-
tualidades para esse desafio, na esperança de um Mo-

vimento Mutualista “mais abrangente, mais preparado 
e mais forte no futuro”.

A escolha do tema central da primeira edição do En-
contro revelou-se “acertado e pertinente”, considera o 
coordenador do Movimento Mutualista Jovem (MMJ), 
Emanuel Bandeira. “E apesar dos desafios, dos obstácu-
los, das dificuldades, o certo é que, com engenho, com 
empenho, com determinação – quase contra ventos e 
marés – o MMJ conseguiu, em condições muito desa-
fiantes, organizar, com sucesso, um evento internacio-
nal, durante uma semana” – sublinhou.

Emanuel Bandeira considera ainda que, com esta atua-
ção, o MMJ não só deu “um significativo passo em frente 
para se consolidar”, como “enobreceu o Mutualismo na-
cional”, trazendo novos jovens portugueses para o Mo-
vimento e dando a conhecer a jovens de outros países, 
que depois deste projeto internacional, são “potenciais 
embaixadores do Mutualismo além-fronteiras.
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Sete dias e múltiplas atividades  
para compreender o fenómeno dos refugiados  
e adquirir novas competências
A UMP passou, com distinção, na avaliação dos jovens par-

ticipantes no projeto You’Re H.O.M.E., pela forma como pre-

parou os sete dias de atividades que lhes permitiram co-

nhecer melhor o conceito de Mutualismo e a realidade do 

Movimento Mutualista português e abordar a problemática 

da integração dos jovens refugiados no território europeu.

Os representantes dos diferentes grupos de jovens parti-

cipantes de diferentes países aproveitaram as suas inter-

venções no 1.º Encontro Nacional de Jovens Mutualistas 

para elogiar a diversidade das atividades preparadas pela 

organização e o contributo que representaram para o seu 

enriquecimento pessoal.

Durante estes sete dias, para além de conhecer o Porto e 

a região, os jovens puderam desenvolver um conjunto de 

atividades com alunos do Agrupamento de Escolas de Es-

moriz/Ovar Norte, tomaram contacto com a tradição azu-

lejar do Município de Ovar, através de uma visita ao Ateliê 

de Conservação e Restauro do Azulejo, e participaram em 

diversos workshops, desde a autopromoção nas redes so-

ciais, à construção de um currículo vitae perfeito e à criação 

de uma associação juvenil.

Entre as atividades desenvolvidas, contam-se, ainda, uma 

visita ao JN Media Lab, onde aprofundaram os seus conhe-

cimentos sobre jornais e literacia nos media, um roteiro por 

Associações Mutualistas do Porto, que permitiu conhecer 

as diferentes áreas em que operam e o seu importante 

papel na sociedade.  

Com o tema da integração dos refugiados a dominar a 

agenda, os participantes refletiram e debateram sobre al-

gumas soluções para enfrentar o problema do acolhimento 

dos milhares de refugiados que chegam à Europa, sobre o 

papel de cada uma das organizações que lidam com refu-

giados a operar nos seus países. Marcante foi a visita de 

Isabel Silva, uma jovem que trabalhou como voluntária em 

acampamentos de refugiados e instituições de acolhimen-

to.

Deste projeto, resultará, ainda, a edição de um jornal que 

compilará os textos e as imagens produzidas por brasilei-

ros, gregos, italianos, portugueses e ucranianos que, ao 

final de cada dia, elaboraram um jornal de língua inglesa 

sobre os principais momentos e emoções vividas, no âmbi-

to do You’Re H.O.M.E. - Help Others Means Europe.
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You’Re Home: Momentos e protagonistas  
de um projeto de internacionalização da UMP
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VICTOR GODINHO
Presidente da Direção
do Legado do Caixeiro Alentejano – Associação Mutualista
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Tem “O Legado” aos longo dos anos, procurado respon-
der às necessidades dos seus Associados em áreas tão 
distintas como no apoio à infância, apoio à terceira ida-
de, apoio à habitação.

A base para os dois primeiros, está sedeada numa quin-
ta na zona rural periférica à Cidade, a “Quinta dos Após-
tolos”, propriedade da Instituição com a área de 12 hec-
tares. Nela está, por um lado, um complexo de edifícios 
adaptados, em que funcionam a creche, o pré-escolar e 
uma sala de atividades extracurriculares, com uma po-
pulação atualmente de 85 crianças, com idades entre os 
cinco/seis meses e os seis anos. 

Noutra área, na mesma quinta, um edifício construído 
de raiz, alberga o Lar Residência e o Centro de Dia, e a 
base logística para o Serviço de Apoio Domiciliário. 

O Lar Residência Apóstolos, tem trinta e um residentes, 
instalados em quartos duplos e individuais, e o Centro 
de Dia tem seis utentes. O Serviço de Apoio Domiciliário, 
assiste quarenta utentes.

Todas as respostas sociais baseadas na Quinta dos Após-
tolos, interagem no espaço rural envolvente na segu-
rança de um espaço privado, onde se fazem atividades 
entre crianças e idosos.

Quanto ao apoio dado aos Associados no que diz respei-
to à habitação, dispõe “O Legado” de algum património 
imobiliário arrendado a Associados com valores abaixo 
dos valores de mercado.

O Legado do Caixeiro Alentejano – Associação Mutualis-
ta, “jovem” instituição com 92 anos, ao serviço dos seus 
Associados, é hoje o orgulho de quem a serve, servindo 
através dela um vasto leque da população de Évora e 
arredores. 

Reparo agora que o que pretendia ser um brevíssimo 
historial da vida de “O Legado”, parece ter um ligeiro sa-
bor publicitário. Creiam não ser esse o meu objetivo, foi 
apenas o deixar transparecer o orgulho e a vaidade que 
sinto em presidir a Direção que gere esta Instituição.

Sendo, como diz o ditado, a necessidade mestra do en-
genho, diria que essa necessidade acrescida de uma boa 
dose de altruísmo, levou a que um grupo de alentejanos, 
de coração, pois nem todos por nascimento, se unisse, em 
torno de uma causa, cujo principal objetivo, seria básica 
e simplesmente a união do esforço de todos, para em 
algum momento de necessidade socorrer um dos seus 
elementos. 

Tal como ainda hoje, mas então muito mais acentuada-
mente, se fazia sentir a falta de resposta das entidades 
governamentais nos momentos mais duros e trágicos na 
vida das populações, sobretudo as mais carenciadas.

Com esse sentimento, e imbuídos do espírito de entrea-
juda, a génese do espírito mutualista, o pequeno grupo 
liderado por um então empregado bancário, de nome 
José Maria Correia, funda em 15 de outubro de 1926, a 
Associação de Socorros Mútuos “O Legado do Caixeiro 
Alentejano”, Instituição que, em 1982, altera a sua deno-
minação para “Legado do Caixeiro Alentejano – Associa-
ção Mutualista”, que mantém, sendo hoje uma referência 
no Alentejo. 

“Ao longo dos anos, o Legado  
tem procurado responder às  
necessidades dos seus Associados 
em áreas tão distintas como  
no apoio à infância, apoio à  
terceira idade, apoio à habitação”.

Inicialmente virada para uma franja restrita da população, 
pois só admitia como Associados, profissionais ligados ao 
comércio e á indústria, proprietários ou funcionários nas 
áreas de empregados de balcão, escritório ou caixas, é 
mais tarde a Instituição levada, pela vasta ação desenvol-
vida e pela aceitação incondicional junto da cidade, a alte-
rar os seus estatutos com vista a poder receber no seu seio 
todas as áreas profissionais.

“O Legado do Caixeiro Alentejano 
– Associação Mutualista, “jovem” 
instituição com 92 anos, ao serviço 
dos seus Associados, é hoje o  
orgulho de quem a serve, servindo 
através dela um vasto leque da  
população de Évora e arredores”. 

Fotos: Legado do Caixeiro Alentejano
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Exercício da atividade funerária debatido com 
Secretário de Estado da Defesa do Consumidor

Planeamento do Dia Nacional do Mutualismo 
senta à mesa UMP e Câmara Municipal de Gaia

O exercício da atividade funerária, por parte das Associa-

ções Mutualistas, foi o tema central de uma reunião entre a 

União das Mutualidades Portuguesas (UMP) e o Secretário 

de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres, no dia 3 

de março, em Lisboa.

A preparação das comemorações do Dia Nacional do Mu-

tualismo, que se vão realizar a 8 de julho, em Vila Nova de 

Gaia, já está em marcha.

O Presidente do Conselho de Administração da União das 

Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, e a verea-

dora da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Marina 

Ascensão, que tutela, entre outros, os pelouros da Ação So-

cial e da Economia Social e IPSS, estiveram reunidos, esta 

terça-feira, 10 de abril, para iniciar os trabalhos de planea-

mento e articulação, com vista à realização daquele que 

é o maior evento anual do Mutualismo Português: o Dia 

Nacional do Mutualismo.

Trata-se de um momento que comemora os 722 anos do 

Mutualismo en Portugal e que promove a reflexão sobre 

a agenda estratégica do Mutualismo e da Economia Social 

com personalidades relevantes desses campos, a nível na-

cional e internacional, assim como da política, da comuni-

cação e do ensino superior.

Será, também, neste evento que se distinguirão as indivi-

dualidades que mais se notabilizaram nas áreas do Mutua-

lismo e da Solidariedade em 2018 e que se atribuirá o Pré-

mio Inovar Para Melhorar, referente a 2019, à Associação 

Mutualista que tenha implementado um projeto inovador 

que constitua uma boa prática a replicar.

O Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís 

Alberto Silva, que se fez acompanhar neste encontro pelo 

Vice-Presidente José Carvalho, procurou sensibilizar este 

membro do Governo para a necessidade de se definirem 

as condições em que aquelas entidades podem exercer a 

atividade funerária.

Um Decreto-Lei, datado de 16 de janeiro de 2015, permite 

às IPSS ou entidades equiparadas o exercício desta ativida-

de, remetendo as condições em que o podem fazer para 

um protocolo a estabelecer entre as Direções Gerais das 

Atividades Económicas e da Segurança Social e o Instituto 

da Segurança Social, que ainda não foi celebrado.

“Faço um balanço muito positivo desta reunião, tendo em 

conta a abertura manifestada pelo Senhor Secretário de Es-

tado da Defesa do Consumidor no sentido de desbloquear 

este constrangimento”, referi Luís Alberto Silva, após o en-

contro com João Torres.

O assunto já estivera em cima da mesa numa reunião entre 

a UMP e o Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, realiza-

da a 12 de março.

“Importa acelerar transferência de conhecimento  
das universidades para as instituições sociais”
O Presidente do Conselho de Adminis-

tração da União das Mutualidades Por-

tuguesas, Luís Alberto Silva, defendeu 

um aprofundamento da relação entre 

as instituições de ensino superior e as 

diferentes entidades da Economia So-

cial.

“Importa acelerar a transferência de 

conhecimento das universidades e 

institutos superiores para as insti-

tuições sociais, no terreno”, afirmou 

numa conferência sobre Mutualismo, 

organizada pel’A Previdência Portu-

guesa, que está a assinalar o seu 90.º 

Aniversário, e pela Coimbra Business 

School do ISCAC (Instituto Superior 

de Contabilidade e Administração de 

Coimbra).

Para o dirigente da UMP, trata-se de 

uma “associação decisiva”, que deve-

ria ser apoiada através do quadro fi-

nanceiro do Portugal 2030, porquanto 

“induz práticas de inovação social e 

sustentabilidade económica”, que, na 

sua perspetiva são dois dos maiores 

desafios que a Economia Social tem 

pela frente.

Luís Alberto Silva sublinhou que as Mu-

tualidades se têm vindo a reinventar 

continuamente, procurando dar res-

posta aos múltiplos (novos) problemas 

que a sociedade atual coloca. E, nesse 

contexto, apontou o rejuvenescimento 

do Movimento Mutualista como um 

objetivo central, que contribua para a 

modernização das instituições.

A capacitação dos dirigentes, técni-

cos e colaboradores, a comunicação 

deste novo paradigma, a inovação, e 

a internacionalização são orientações 

estratégicas que, também, considerou 

fundamentais nesse processo.

DR
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Prémio Inovar Para Melhorar 2019  
com candidaturas abertas até 24 de maio

Estão abertas até 24 de maio, as candidaturas ao Prémio 

Inovar Para Melhorar 2019 (PIPM), que distingue, anual-

mente, uma Associação Mutualista que tenha implemen-

tado um projeto que constitua um exemplo de inovação e 

modernidade.

As Associações Mutualistas interessadas em participar 

deverão preencher o formulário de candidatura atra-

vés do site criado para o efeito, que está disponível em:  

http://pipm.mutualismo.pt/#formulario.

O Regulamento das candidaturas poderá ser consultado 

em: http://mutualismo.pt/portal/images/REGULAMENTO.

pdf.

O júri será constituído por Eduardo Graça, Presidente da 

CASES (Cooperativa António Sérgio para a Economia So-

cial); Pedro Costa, Presidente da Coimbra Business School/

ISCAC (Instituto Superior de Contabilidade e Administração 

de Coimbra); e Pedro Portugal Gaspar, Inspetor-Geral da 

ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica)

Ao júri competirá julgar a admissibilidade das candidaturas 

e atribuir a sua classificação que, de acordo com o Regula-

mento do PIPM, será efetuada com base no contributo do 

projeto para o desenvolvimento do Movimento Mutualista, 

na sua originalidade e no grau de facilidade da sua imple-

mentação.

O PIPM é uma distinção atribuída, anualmente, pela União 

das Mutualidades Portuguesas com o objetivo de promo-

ver a inovação social e as boas práticas no seio do Movi-

mento Mutualista e da Economia Social.

O Prémio referente à edição de 2019 será entregue pelo 

júri no Dia Nacional do Mutualismo, que se celebrará a 8 

de julho.

Jornadas Mutualistas Regionais  
a 27 de maio em Ramalde e 29 de maio em 
Almada dedicadas ao Planeamento Estratégico

Chama Mutualista “ilumina”  
Mutualidades do Norte  

CIDACL aderiu à Campanha do Laço Azul pela 
prevenção contra os maus-tratos a crianças 

A Chama Mutualista, símbolo da vitalidade do Movimen-
to Mutualista, segue o seu roteiro pelas Associações Mu-
tualistas. Depois de no início de abril se ter associado ao 
122º Aniversário d’A Mutualidade de Santa Maria, rumou 
às instalações da Associação Fúnebre Familiar Nª Sra. Da 
Conceição para Ambos os Sexos de Lever e Freguesias Cir-
cunvizinhas e, daí, seguiu para a Associação de Socorros 

Mútuos São Bento das Peras de Rio Tinto.
O testemunho foi transmitido depois à Associação de So-
corros Mútuos Previdência dos Ferroviários, de onde partiu 
ao encontro da Associação de Socorros Mútuos de Serzedo. 
O próximo ponto do roteiro será a sede da Associação de 
Socorros Mútuos Fúnebre Nosso Senhor dos Aflitos de Va-
ladares.

O Centro Infantil Dr. António Costa Leal (CIDACL), gerido 
pela União das Mutualidades Portuguesas, associou-se du-
rante o mês de abril à campanha de prevenção contra os 
maus-tratos a crianças e jovens. Um laço humano azul com 
as crianças que frequentam o CIDACL, no dia 23 de abril, foi 
o ponto alto.
A Campanha do Laço iniciou-se em 1989, na Virgínia, 
nos Estados Unidos, quando uma avó, Bonnie W. Finney, 
amarrou uma fita azul à antena do seu carro. A história 
que Bonnie Finney contou aos elementos da comunidade 

que a interpelaram foi trágica, contando os episódios de 
maus-tratos à sua neta. O seu neto já tinha sido morto por 
maus-tratos, de forma brutal. E porquê azul? Porque ape-
sar do azul ser uma cor bonita, Bonnie Finney não queria 
esquecer os corpos batidos e cheios de nódoas negras dos 
seus dois netos. 
O azul serve, assim, como um alerta constante para a luta 
pela proteção das crianças contra os maus-tratos. Esta his-
tória demonstra como a preocupação e luta de um só cida-
dão pode despertar consciências numa comunidade.

A primeira edição das Jornadas Mutualistas Regionais 

2019 vai ter lugar nos dias 27 de maio, na Junta de Fre-

guesia de Ramalde, e a 29 de maio, em Almada, na sede 

da Associação de Socorros Mútuos 1.º de Dezembro.

O Planeamento Estratégico nas Entidades da Economia 

Social é o tema central desta edição, escolhido em resul-

tado do inquérito às necessidades formativas promovido 

junto dos Presidentes e Dirigentes Mutualistas durante a 

Reunião Anual de Presidentes Mutualistas, realizada em 

janeiro último na Mealhada.

Com este tema, a União das Mutualidades Portuguesas 

propõe-se iniciar um ciclo de eventos de formação e es-

clarecimento relacionados com áreas importantes da ges-

tão das Entidades da Economia Social.

Os objetivos desta primeira edição das JMR’19 passam por 

sublinhar a importância do Planeamento Estratégico na 

gestão das Entidades da Economia Social, particularmente 

das Associações Mutualistas, como metodologia para ga-

rantir boas práticas, desenvolvimento e sustentabilidade. 

http://pipm.mutualismo.pt/#formulario
http://mutualismo.pt/portal/images/REGULAMENTO.pdf
http://mutualismo.pt/portal/images/REGULAMENTO.pdf
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A.S.M. GrandolenseA.S.M. Alcacerense

A.S.M. “Protetora dos Artistas de Faro” A.S.M. Monte-Pio Artístico Tavirense

UMP reúne com Mutualidades do Sul do País 
para apoiar processos de revisão dos Estatutos

A contagem decrescente para o fim do prazo para a revisão 
dos Estatutos das Mutualidades à luz do novo Código das 
Associações Mutualistas corre apressadamente e a União 
das Mutualidades Portuguesas desdobra-se em reuniões 
de trabalho e acompanhamento desse processo com os Ór-
gãos Associativos das Associações Mutualistas.
A UMP tem percorrido o País ao encontro dos dirigentes 
das Mutualidades, com o objetivo de esclarecer, apoiar e 

acompanhar os processos de revisão dos Estatutos e sua 
submissão às entidades competentes.  
Nas últimas semanas, o Presidente do Conselho de Admi-
nistração da UMP, Luís Alberto Silva, reuniu com dirigentes 
da Associação de Socorros Mútuos Montepio Grandolense, 
Associação Alcacerense de Socorros Mútuos, Monte-Pio Ar-
tístico Tavirense e Associação de Socorros Mútuos “Proteto-
ra dos Artistas” de Faro.

Mutualidade de Santa Maria celebra 
122 anos fervilhando com novos projetos

A Previdência Portuguesa é parceira de iniciativa 
que promove o talento musical

O apoio a idosos e à infância e juventude e a melhoria 
das condições para o desenvolvimento das atividades de 
formação profissional são as novas frentes em que a Mu-
tualidade de Santa Maria pretende atuar.
“O empreendedorismo está no ADN da Associação e os 
seus projetos fervilham continuamente”, disse o Presiden-
te do Conselho de Administração da Mutualidade de Santa 
Maria, Luís Alberto Silva, na sessão comemorativa do 122º 
Aniversário da instituição, realizada a 4 de abril, no seu 
auditório. 
A Associação Mutualista, com cerca de 21 mil associados, 
registou nas duas últimas décadas e meia um crescimento 
assinalável, com a criação de múltiplas valências como a 
Clínica e a Farmácia, Formação Profissional, Centros Infan-
tis da Feira e Lourosa, Rede Local de Intervenção Social na 
Murtosa, atendimento e apoio social, novas modalidades 
de benefícios, entre outras.
Com novos planos na manga, a Mutualidade de Santa Ma-
ria aproveitou a celebração dos seus 122 anos para solicitar 

o apoio da Junta de Freguesia de Esmoriz, da Câmara Muni-
cipal de Ovar e do Centro Distrital de Aveiro da Segurança 
Social, representadas ao mais alto nível na sessão come-
morativa, para a sua concretização.
A sessão comemorativa do aniversário incluiu momentos 
musicais assegurados pelas crianças do Centro Infantil da 
Feira, grupo de fado Capas Negras e Grupo Coral da Univer-
sidade Sénior de Esmoriz e uma tertúlia sobre o papel das 
organizações na construção da felicidade, que envolveu a 
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Mutuali-
dade de Santa Maria, Jani Silva, e representantes de outras 
instituições da cidade.

Na comemoração, estiveram envolvidas diferentes áreas 
da instituição. As crianças dos centros infantis elaboraram 
trabalhos que estiveram expostos no auditório, os forman-
dos dos cursos de formação conceberam a faixa que assi-
nala o aniversário na fachada da sede, elementos decora-
tivos no auditório e o bolo comemorativo.

A Previdência Portuguesa associa-se como parceira do 1.º 
Concurso de Bandas de Garagem, promovido pela União de 
Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, integrado na 
Feira Popular de Coimbra.

A iniciativa destina-se a proporcionar oportunidades para 
novos projetos, promovendo o talento na área musical, e 
concedendo a possibilidade de lançar novos talentos no 
meio artístico e estimular a formação e o trabalho das ban-
das de garagem.

As três bandas finalistas disputarão vales de compras em 
material musical, um dos quais oferecidos pel’A Previdên-
cia Portuguesa.
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Prémio Cooperação e Solidariedade António 
Sérgio: Candidaturas abertas até 30 de junho

Iniciativas de inovação e empreendedorismo 
social com apoio do POISE

Está a decorrer até 30 de junho o período para apresenta-

ção de candidaturas ao Prémio Cooperação e Solidariedade 

António Sérgio, lançado pelo 8º ano consecutivo pela CA-

SES, como forma pública e solene de homenagear as pes-

soas singulares e coletivas que mais se tinham distinguido 

em domínios relevantes para a Economia Social.

De entre as distinções, destaque para o Prémio de Honra 

Personalidade da Economia Social 2019, que se divide em 

duas subcategorias, sendo atribuído a personalidades que 

se tenham notabilizado pela carreira e pela capacidade 

empreendedora.

O Prémio Honra à Carreira distingue uma personalidade 

pela sua carreira na gestão de entidades da Economia So-

cial, ou no ensino, promoção ou estudos na área da Eco-

nomia Social, contribuindo significativamente para o seu 

reconhecimento e desenvolvimento públicos.

Já o Prémio Honra à Capacidade Empreendedora recai 

numa personalidade pelo seu contributo relevante para a 

conceção e promoção de ações e empreendimentos ino-

Estão abertas até 17 de julho as candidaturas ao Programa 

de Parcerias para o Impacto, na tipologia Empreendedoris-

mo e Inovação Social, no âmbito do POISE (Programa Ope-

racional para a Inclusão Social e Emprego).

O Programa prossegue o duplo objetivo de estimular o de-

senvolvimento de Iniciativas de Inovação e Empreendedo-

rismo Social (IIES) e dinamizar a prática de investimento 

social. 

vadores e sustentáveis no setor da Economia Social, em 

particular no seio das entidades que o integram, ou através 

de estudos promotores do empreendedorismo social.

Pode consultar aqui, o Regulamento. Os formulários de 

candidatura e anexos estão disponíveis aqui.

Aniversários
1 maio Glória Portuguesa A.S.M. 127.º aniversário

1 maio A Vencedora - Associação Mutualista 114.º aniversário

1 maio A.S.M. de Serzedo 114.º aniversário

1 maio A.S.M. Fúnebre Familiar Nossa Senhora da Conceição 112.º aniversário

7 maio A Previdência Familiar do Porto A.S.M. 143.º aniversário

11 maio Liga das Associações de Socorros Mútuos de V.N.Gaia 114.º aniversário

12 maio Mealheiro Postal – Associação Mutualista 127.º aniversário

Mutualista Covilhanense celebra 
protocolo de cooperação  
com concessionária das Minas

ASM São Bento das Peras
de Rio Tinto com novo
“Espaço Saúde”

Recital de Piano 
e Exposição de Livros  
na ASM de S. Mamede 
Infesta

A Associação de Socorros Mútuos 
São Bento das Peras de Rio Tinto 
já abriu o seu novo “Espaço Saú-
de”, com inauguração solene no 
dia 10 de maio, e rastreios de Gli-
cemia, Colestrol, Triglicerídeos, 
Tensão Arterial e IMC. 

Um consultório de medicina 
dentária, consultórios médicos e 
sala de enfermagem permitirão 
proporcionar novos serviços aos 
seus Associados.

A sede da Associação de Socorros 
Mútuos de São Mamede Infesta 
acolhe uma Exposição de Livros 
da Coleção do “Reverendo Padre 
António Ângelo Alves de Sousa”, 
com abertura no dia 12 de maio, 
às 18h00. Na mesma ocasião, 
terá lugar um recital de piano por 
Luís M Lopes.

A Mutualista Covilhanense assinou, em 

abril, um protocolo de cooperação com 

a Beralt Tin & Wolfram, concessionária 

das Minas da Panasqueira, que prevê o 

acesso dos 280 trabalhadores da empre-

sa aos serviços e valências da Associação, 

nomeadamente a sua Unidade Móvel de 

Saúde. 

O protocolo assinado pelo Presidente da 

Direção da Mutualista Covilhanense, Nel-

son Silva, e pelo administrador executivo 

da Beralt, António Corrêa de Sá, contem-

pla ainda o combate conjunto a situações 

geradoras de exclusão social.

Neste arranque da parceria, a Mutualis-

ta, em parceria com a Junta de Freguesia, 

organizaram uma jornada de rastreios 

cardiovasculares, visuais e auditivos para 

os colaboradores da concessionária das 

minas e para a população em geral.

A Beneficência Familiar – Associação de Socorros Mútuos 

vai promover, a 23 de maio, as suas 1ªs Jornadas de Mu-

tualismo e Saúde, no Auditório da Biblioteca Municipal Al-

meida Garret, no Porto.

O programa do evento, em que a União das Mutualidades 

Portuguesas estará representada, desenrola-se a partir das 

10h00, com as intervenções do Presidente da Direção d’A 

Beneficência Familiar, Carlos Jorge Silva, e do vereador da 

Habitação, Coesão Social e Educação da Câmara do Porto, 

Fernando Paulo. 

No primeiro painel, estará em destaque o tema “Atividade 

Física é Saúde”, que conta com a participação do Dr. Fir-

mino Machado, do ACES Porto Ocidental, que falará sobre 

Saúde Pública; Dr. Basil Ribeiro, que abordará a Medicina 

Desportiva, e Dr. Nuno Palas, da Associação Portuguesa de 

Nutrição, que intervirá sobre Nutrição.

Depois de uma pausa para café, a atenção dos participan-

tes recairá sobre o Projeto Sweet Football, e as intervenção 

de Lourenço Pinto, da Associação de Futebol do Porto; e 

Catarina Araújo, Vereadora da Juventude e Desporto, Re-

cursos Humanos e Serviços Jurídicos, da Câmara do Porto. 

O debate será moderado por Eduarda Ferreira, Delegada de 

Saúde no ACES Porto Oriental.

Para o período da tarde, está reservado um painel sobre 

Mutualismo na Saúde – Presente e Futuro, que incluirá in-

tervenções, num primeiro momento, de representantes 

d’A Beneficência Familiar, Liga das Associações de Socorro 

Mútuo do Porto e Mutualista Covilhanense, e num segundo 

momento, do Centro Distrital do Porto do Instituto da Segu-

rança Social e da Câmara do Porto.

Um representante do Ministério da Saúde e o Presidente 

d’A Beneficência Familiar encerrarão o evento.

A Beneficência Familiar promove primeiras 
Jornadas de Mutualismo e Saúde a 23 de maio

São elegíveis ações de criação, desenvolvimento e/ou 

crescimento de IIES de elevado potencial de impacto, no-

meadamente o desenvolvimento de produtos, plataformas 

ou serviços inovadores com incidências sociais positivas, 

que contem com o apoio e cofinanciamento de investido-

res sociais em determinadas condições.

https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2019/02/Regulamento-Pr%C3%A9mio-Ant%C3%B3nio-S%C3%A9rgio-2019.pdf
https://bit.ly/309ux2A
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NOVIDADES LEGISLATIVAS
Despacho n.º 4510/2019 - Diário da República n.º 85/2019, Série II de 2019-05-03 

Determina que a declaração inicial do beneficiário efetivo das entidades sujeitas a registo comercial que já se 

encontravam constituídas em 1 de outubro de 2018 pode ser efetuada, sem quaisquer penalidades, até ao dia 

30 de junho de 2019.

Decreto-Lei n.º 49/2019 - Diário da República n.º 74/2019, Série I de 2019-04-15 

Determina a cessação de vigência de decretos-leis publicados entre os anos de 1981 e 1985.

Despacho n.º 3998/2019 - Diário da República n.º 71/2019, Série II de 2019-04-10

Define os territórios de intervenção, abrangidos pelo Programa CLDS 3G que estejam integrados nas regiões 

menos desenvolvidas, por forma a que estas possam vir a integrar outras categorias de regiões e níveis mais 

avançados de coesão económica e social.

Portaria n.º 112/2019 - Diário da República n.º 73/2019, Série I de 2019-04-12 

Aprova o modelo de cartão de identificação para uso dos membros das comissões de proteção de crianças e 

jovens.

Portaria n.º 98/2019 - Diário da República n.º 65/2019, Série I de 2019-04-0239 

Terceira alteração da Portaria n.º 349-B/2013, de 29 de novembro, alterada pela Portaria n.º 379-A/2015, de 

22 de outubro, e pela Portaria n.º 319/2016, de 15 de dezembro, que define a metodologia de determinação da 

classe de desempenho energético para a tipologia de pré-certificados e certificados do SCE, bem como os re-

quisitos de comportamento técnico e de eficiência dos sistemas técnicos dos edifícios novos e edifícios sujeitos 

a grande intervenção.

Declaração de Retificação n.º 11/2019 - Diário da República n.º 67/2019, Série I de 2019-04-04

Declaração de retificação à Lei n.º 13/2019, de 12 de fevereiro, «Medidas destinadas a corrigir situações de 

desequilíbrio entre arrendatários e senhorios, a reforçar a segurança e a estabilidade do arrendamento urbano 

e a proteger arrendatários em situação de especial fragilidade».

Relatório (extrato) n.º 1/2019 - Diário da República n.º 65/2019, Série II de 2019- 04-02 

Versão resumida do Relatório de Atividades relativo ao ano de 2018.

Despacho n.º 3721/2019 - Diário da República n.º 66/2019, Série II de 2019-04-03 

Aprova o Plano Estratégico para o desenvolvimento dos Cuidados Paliativos para o biénio 2019/2020, designa 

os coordenadores, quer a nível nacional, quer a nível regional e define as competências dos órgãos máximos de 

gestão dos serviços e entidades prestadoras de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O boletim digital Info é cofinanciado por:

agenda

info

SESSÃO DE ABERTURA CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO 2019
8 de maio

Local: Teatro Thalia
Hora: 15h00
Promotor: Fenacerci

CONFERÊNCIA “A QUALIDADE DA GESTÃO”
10 de maio  

Local: Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett
Hora: 14h00
Promotor: CES – Conselho Económico e Social

IV ENCONTRO NACIONAL DAS FAMÍLIAS - “FINANCIAMENTO GLOBAL 
EM SAÚDE MENTAL”
24 de maio

Local: Cineteatro Paraíso, Tomar
Hora: 9h30
Promotor: Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas 
Com Experiência de Doença Mental 

JORNADAS MUTUALISTAS REGIONAIS’19
27 de maio
Local: Junta de Freguesia de Ramalde, Porto
Hora: Todo o dia
Promotor: União das Mutualidades Portuguesas

29 de maio
Local: Sede da Associação de Socorros Mútuos 1º de Dezembro, Almada
Hora: Todo o dia
Promotor: União das Mutualidades Portuguesas

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122202671/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-05-03&date=2019-05-01&dreId=122202664
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122091532/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122062617/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-04-10&date=2019-04-01&dreId=122062583
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122086338/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121854639/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/647290/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70789581/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105371722/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121987030/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119397715/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121894197/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-04-02&date=2019-04-01&dreId=121875264
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121939043/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-04-03&date=2019-04-01&dreId=121938978
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Foi há um ano...
abril 2018

UMP assina Adenda ao Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário

Mutualidades no Plenário do Conselho Económico e Social 

Luís Alberto Silva reuniu com embaixadores em Lisboa


