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Entrevista
“Criação de um  
gabinete médico  
e a formação são  
prioridades”

A Associação Mutualista dos 
Trabalhadores da Câmara Mu-
nicipal de São Pedro do Sul está 
apostada em melhorar os seus 
serviços de saúde e na formação. 
O Presidente da Direção, Rui 
Almeida, fala do percurso e dos 
planos da instituição. 

p14/15Jornadas Mutualistas Regionais  
com novo figurino bem acolhido 

Dezenas de dirigentes, técnicos e colaboradores das Mutualidades de todo o país participaram na 
primeira edição de 2019 das Jornadas Mutualistas Regionais, no Porto e em Almada, dedicadas ao 
Planeamento estratégico. A UMP anunciou mais ações de formação em áreas-chave da gestão. p4/7

Opinião
DOMINGOS SÁ
MENDES
Presidente do Conselho 
Fiscal da ASM São Bento 
das Peras de Rio Tinto

“A importância da Asso-
ciação de São Bento na 
comunidade e caminhos 
para o futuro”
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A primeira edição de 2019 das Jornadas Mutualis-
tas Regionais marcou o início de uma nova etapa 
na capacitação do Movimento Mutualista. Depois 
de termos inquirido as Associações sobre as suas 
necessidades formativas, queremos levar por di-
ante um plano de formação de dirigentes, técnicos 
e colaboradores das Mutualidades em matérias 
importantes da gestão das nossas organizações. 
Começámos pelo Planeamento Estratégico e va-
mos prosseguir com outras ações em áreas cruci-
ais, dotando os recursos humanos no Movimento 
Mutualista de novas ferramentas que favoreçam a 
inovação, a modernização e a sustentabilidade das 
Associações.

Procuramos apoio técnico numa instituição do En-
sino Superior – o ISCIA de Aveiro – que possui 
uma Pós-Graduação em Estratégias e Gestão de 
Organizações da Economia Social e um corpo do-
cente que conhece a realidade deste importante 
setor e a primeira ação de formação sobre Planea-
mento Estratégico foi amplamente elogiada pelos 
participantes.
O importante, agora, é que esses conhecimentos 
ali adquiridos sejam aprofundados e aplicados 
nas Associações Mutualistas, tendo em conta a 
especificidade e o estágio de desenvolvimento de 
cada uma. Que estes mesmos participantes e out-

ros mais adiram às próximas ações que vamos 
desenvolver ainda em 2019.
Temos a plena convicção de que os resultados 
deste trabalho não são imediatos, mas temos 
também a noção de que este é o caminho para 
fortalecermos o Mutualismo, lhe darmos novos 
horizontes e termos a capacidade de responder 
aos desafios que a sociedade nos coloca.

Estamos a trabalhar afincadamente na prepa-
ração das comemorações do Dia Nacional do 
Mutualismo que vamos celebrar, em Vila Nova 
de Gaia, a 8 de julho. 
Queremos celebrar os 722 anos de história, 
mostrando a força do Movimento Mutualista 
português, o importante trabalho que desen-
volve em prol da sociedade, em especial dos 
estratos mais vulneráveis, e o seu esforço de 
modernização. 
Queremos reunir um conjunto de personali-
dades de relevo da política, da investigação nas 
Ciências Sociais, da Comunicação e do Movi-
mento Mutualista à escala nacional e interna-
cional e promover uma reflexão coletiva sobre 
os caminhos e os desafios do futuro.
É importante que os Mutualistas participem ati-
vamente nesta reflexão e neste que é o grande 
momento do Mutualismo em Portugal. 

UMP apresenta 
um plano de formação com 

ferramentas para a  
inovação e a modernização 

das Associações Mutualistas

Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho de Administração da UMP

EDITORIAL

Opinião
DOMINGOS SÁ MENDES
Presidente do Conselho Fiscal da ASM São Bento  
das Peras de Rio Tinto

“A importância da Associação 
de São Bento na comunidade e 
caminhos para o futuro”

8/9

Líderes dos Movimentos  
Mutualistas da América  
e de África no Dia Nacional  
do Mutualismo

UMP 10

Entrevista
RUI ALMEIDA
Presidente da Direção da Associação Mutualista dos  
Trabalhadores da Câmara Municipal de São Pedro do Sul

“Criação de um gabinete médico 
e a formação são prioridades”

14/15

Boletim Informativo n.º 116
junho 2019

2

Boletim Informativo n.º 116
junho 2019



5

EM FOCO

Boletim Informativo n.º 116
junho 2019

4

Boletim Informativo n.º 116
junho 2019

Ao encontro das necessidades  
formativas das Mutualidades

“Capacitação é fundamental para construir 
organizações fortes e eficientes”

A escolha do tema do Planeamento Estratégico resultou 
do inquérito às necessidades formativas das Associações 
Mutualistas promovido na Reunião Anual de Presidentes 
Mutualistas de janeiro último. 
Do leque de dezena e meia de áreas mencionadas no in-
quérito, o Planeamento Estratégico foi das mais selecio-

nadas pelos participantes naquele evento que decorreu 
na Covilhã.
A ação, que decorreu nas Jornadas Mutualistas Regionais, 
teve uma duração de sete horas e era válida para a conta-
bilização das horas de formação obrigatórias previstas no 
Código do Trabalho.

Cerca de 70 dirigentes, técnicos e colaboradores das Mu-
tualidades de todo o país participaram na primeira edição 
das Jornadas Mutualistas Regionais 2019, que decorreram 
em duas sessões, em Ramalde (Porto) e em Almada, su-
bordinadas ao tema do Planeamento Estratégico.

Esta edição, que assumiu um carater eminentemente for-
mativo, marcou o início de um ciclo de ações de forma-
ção que a União das Mutualidades Portuguesas se propõe 
desenvolver em áreas-chave da gestão das entidades da 
Economia Social.
“A capacitação do Movimento Mutualista é fundamental 
para construir organizações fortes, sustentáveis, ágeis e 
eficientes na resposta aos novos desafios da sociedade 

moderna”, afirmou o Presidente do Conselho de Adminis-
tração da União das Mutualidades Portuguesas, Luís Alber-
to Silva, na sessão de abertura do evento realizada na Junta 
de Freguesia de Ramalde, no Porto.

Através desta ação de formação, ministrada por Ana Sofia 
Costa, Docente do ISCIA (Instituto Superior das Ciências da 
Informação e Administração), de Aveiro, com conhecimen-
to profundo da realidade das organizações da Economia 
Social, os participantes tomaram contacto com o conceito 
de Planeamento Estratégico, os passos e as ferramentas 
na sua elaboração e implementação, adquirindo conheci-
mentos que poderão transpor para a realidade das suas 
instituições.     

“O Planeamento Estratégico é um instrumento importan-
tíssimo na definição das metas, na gestão e mobilização 
dos meios para lá chegar, na monitorização e avaliação do 
processo”, lembrou Luís Alberto Silva, que tem vindo a mo-
bilizar o Movimento Mutualista para a necessidade de se 
modernizar.

Na intervenção que proferiu em Almada, o dirigente fez 
referência, também, aos próximos desafios que a UMP se 
propõe abraçar. Desde logo, a sua nomeação como Vice-
-Presidente do Comité Intercontinental da União Mundial 

das Mutualidades, na Assembleia Geral agendada para ju-
nho na Suíça. “É um momento singular e de enorme signifi-
cado, traduzindo o reconhecimento internacional do nosso 
trabalho na afirmação do Movimento Mutualista Português 
na Europa e no Mundo”, sublinhou.

Outro desafio importante é a celebração do Dia Nacional 
do Mutualismo, a 8 de julho, em Vila Nova de Gaia. A UMP 
vai reunir personalidades de relevo de diferentes quadran-
tes da Sociedade, da Economia Social à política, dos meios 
académicos à comunicação e ao Mutualismo.
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Planeamento Estratégico:  
um tema que “surpreendeu pela positiva”
A União das Mutualidades Portuguesas estreou, nesta 
edição das Jornadas Mutualistas Regionais, um novo 
formato, mais direcionado para a formação específica 
e intensiva dos dirigentes, técnicos e colaboradores das 
Associações Mutualistas.

Na análise aos resultados do inquérito de satisfação re-
colhido no final desta ação, verifica-se que esta opção 
foi bem acolhida pelos participantes, que para além da 
exposição teórica, englobou a resolução de exercícios 
práticos. 
“Surpreendeu pela positiva”; “constituiu uma ferramen-
ta válida para implementação de planeamento estraté-

gico na instituição”; permitiu “levantar questões e fazer 
certos enquadramentos”; o tema é “pertinente e essen-
cial à melhoria organizacional”. 

Foram algumas das apreciações que os participantes fi-
zeram destas Jornadas Mutualistas Regionais, cujo tema 
central tanto interesse despertou que houve quem ti-
vesse sublinhado a necessidade de novas ações sobre 
este assunto que “ajuda a ter uma maior abertura para 
a mudança”. Houve até quem tivesse reconhecido ter 
“aprendido mais” nestas sete horas de formação “do 
que já sabia” desde há cerca de duas décadas no diri-
gismo.

ANTÓNIO GOUVEIA DÉLIO CARQUEJO

MANUEL VALENTIM

JORGE CORDEIRO

Presidente da  
Junta de Freguesia de Ramalde

Vice-Presidente ISCIA

Presidente da  
Restauradora de Ramalde

Presidente da  
ASM 1.º de Dezembro

“Mutualismo deve 
ser revalorizado  
e reequacionado” 

“Um casamento 
perfeito entre o  
Mutualismo e o  
Ensino Superior”

“A Restauradora 
de Ramalde tem 
feito esforço para 
crescer”

“Depois das obras 
de fundo na sede, 
estamos aptos a  
seguir em frente”

O presidente da Junta de Freguesia de Ramalde, Antó-
nio Gouveia, considera que o Mutualismo “deve ser re-
valorizado e reequacionado” no contexto da “falência” 
de vários modelos económicos e de proteção social. In-
tervindo na sessão de abertura das JMR’19, no Porto, 
que decorreu nas instalações da autarquia de Ramalde, 
António Gouveia referiu-se ao cooperativismo e ao mu-
tualismo como “boas soluções” para um futuro em que 
a sociedade terá que encontrar novas formas de “olhar 
pelos idosos”

A ação de formação de Planeamento Estratégico pro-
movida pela UMP resultou de uma abordagem ao ISCIA 
(Instituto Superior das Ciências da Informação e da Ad-
ministração) que poderá ser aprofundada num futuro 
próximo. Esta instituição superior privada de Aveiro mi-
nistra uma Pós-Graduação de Estratégias e Gestão de 
Organizações da Economia Social, que tem como coor-
denadora Ana Sofia Costa, que foi formadora nesta ini-
ciativa da UMP.
Délio Carquejo, Vice-Presidente do ISCIA, sublinhou na 
sessão de abertura no Porto, que estas Jornadas resul-
tam de um “casamento perfeito entre o que o Mutua-
lismo precisa e o que as instituições de ensino superior 
podem dar”. 

A Restauradora de Ramalde – Associação Mutualista co-
laborou intensamente com a União das Mutualidades 
Portuguesas na sessão do Porto desta edição das Jor-
nadas Mutualistas Regionais. O seu Presidente da Dire-
ção, Manuel Valentim, para além das boas-vindas aos 
participantes, destacou o esforço que a Associação tem 
vindo a fazer para crescer e se modernizar. O dirigente 
agradeceu também o apoio que a Junta de Freguesia 
local tem dado nesse processo.

A Associação de Socorros Mútuos 1.º de Dezembro, Al-
mada, acolheu a segunda sessão das Jornadas Mutualis-
tas Regionais, dirigida às mutualidades do Sul do País. 
“Foi um grande prazer, para nós, acolher este evento”, 
disse Jorge Cordeiro, Presidente da Direção desta As-
sociação Mutualista, na sessão de abertura. Realçando 
o riquíssimo historial da instituição, que dinamiza um 
centro de convívio sénior, o dirigente referiu o inves-
timento feito na reabilitação do edifício sede, magni-
ficamente decorado, que possui um espaço exterior 
que é palco, sobretudo no Verão, de vários convívios e 
atividades ao ar livre. “Depois das obras de fundo que 
fizemos, estamos aptos a seguir em frente”, rematou.
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DOMINGOS SÁ MENDES
Presidente do Conselho Fiscal da Associação de Socorros Mútuos  
de São Bento das Peras de Rio Tinto

A importância da Associação de São 
Bento na comunidade envolvente  
e caminhos para o futuro

Da esquerda para a direita: 
Domingos Lopes, Lino Ferreira da Silva e Carlos Casal
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A Associação de Socorros Mútuos 
de São Bento das Pêras de Rio Tinto, 
constituída em 14 de Abril de 1895 
e reconhecida por alvará régio de 24 
de Março de 1898, é uma associação 
mutualista que tem como principal 
objetivo conceder subsídios de funeral 
por morte dos seus associados e fami-
liares.
Nos finais do século XIX, as condições 
de vida eram muito difíceis e as famí-
lias preocupavam-se e respeitavam a 
dignidade fúnebre. Não havendo um 
sistema público de segurança social 
que desse resposta a este desiderato, 
as associações mutualistas foram-se 
multiplicando.
A Associação São Bento foi uma das 
associações que nasceram nesse pe-
ríodo e desde a sua fundação conse-

guiu captar bastantes associados, com 
incidência no concelho de Gondomar 
e com o decorrer do tempo alargou a 
sua área de implantação a toda a área 
metropolitana do Porto, tendo atual-
mente cerca de 42.000 associados.
Agora com 124 anos, a Associação São 
Bento continua a conceder subsídios 
de funeral e sendo societária funda-
dora da Liga das Associações Mutua-
listas do Porto disponibiliza prestação 
de cuidados de saúde aos seus asso-
ciados.
Mais recentemente, a Associação São 
Bento tornou-se societária fundado-
ra da Mutuália-Federação Mutualista, 
que tem por objetivo comercializar 
produtos como complemento por de-
semprego, proteção jovem, poupança 
reforma e complemento de reforma.

Nos tempos mais recentes, a Associa-
ção São Bento tem registado um enor-
me dinamismo, tendo havido um forte 
investimento na melhoria do controlo 
de gestão através da instalação de um 
sistema online de cobrança de quotas 
que permitiu estar na vanguarda do 
sector mutualista, ao nível adminis-
trativo e financeiro, e que potenciou 
enormemente o reforço dos fundos 
permanentes da modalidade de sub-
sídio de funeral.
Paralelamente, apostamos na renova-
ção do património, conferindo maior 
conforto e dignidade às nossas insta-
lações, em particular do edifício-sede, 
com a possibilidade de proporcionar 
aos nossos associados maiores bene-
fícios e novas valências.
Atenta às novas tendências e, conse-

quentemente, à importância da comunicação com os asso-
ciados, esta instituição criou uma nova imagem corporati-
va, dinamizou a comunicação online não só através do site, 
mas também da rede social Facebook. 
Mais recentemente, surgiram hipóteses de ampliar as ins-
talações da Associação São Bento, com a aquisição de pré-
dios vizinhos que se encontravam degradados.
Assim, e com a contribuição de inúmeros diretores, desde 
aqueles que tiveram a ideia da aquisição desses prédios 
até àqueles que contribuíram para a construção e apetre-
chamento do Espaço Saúde, foi possível a sua inauguração 
em 10 de maio de 2019, com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal de Gondomar, Dr. Marco Martins e 
do Presidente da União das Mutualidades Portuguesas, Dr. 
Luis Alberto Silva.
A Liga das Associações Mutualistas do Porto tem colabora-
do com a nossa Associação na gestão da prestação de cui-
dados de saúde, disponibilizando recursos humanos para 
a Clínica Geral e Familiar, e que gostaríamos de alargar a 
outras valências médicas, de forma a satisfazer os nossos 
associados e familiares na morte mas cada vez mais duran-
te as suas vidas.
A partir da alteração de Estatutos e de Regulamento de 
Benefícios de Agosto de 2012, para além do subsídio de 
funeral, foram criadas novas modalidades de benefícios, 
a saber:
 • a Assistência médica e de Enfermagem
 • e a Solidariedade Associativa
Com a estratégia gizada desde 2009, acredita-se que, aten-
dendo ao atual contexto socioeconómico, o movimento 
mutualista pode e deve assumir um papel mais vincado na 
ajuda às pessoas mais necessitadas. Aliás, as associações 
mutualistas deverão cumprir a missão de providenciar o 
acesso de populações carenciadas a novas valências a cus-
tos mais reduzidos, nunca colocando em causa o equilíbrio 
técnico-financeiro da Associação São Bento, dando cumpri-
mento ao Código das Associações Mutualistas.

Espaço Clínica

Espaço Consultório

Sede da Associação

Edifício da Clínica
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Líderes dos Movimentos Mutualistas da América 
e de África no Dia Nacional do Mutualismo 

Governo e parceiros do Setor Social negoceiam 
novo Compromisso de Cooperação 

UMP na assinatura de protocolo no âmbito do 
programa Cidade Amiga das Crianças em Lisboa

Chama Mutualista chega à AMUTGaia acolhe as comemorações 

Estamos a cerca de um mês do Dia Nacional do Mutualis-
mo, o maior evento anual do Movimento Mutualista por-
tuguês, que, em 8 de julho de 2019, celebra 722 anos de 
existência.
A União das Mutualidades Portuguesas vai reunir, no Audi-
tório da Assembleia Municipal em Vila Nova de Gaia, per-
sonalidades de relevo do Mutualismo nacional e interna-
cional, política, universidade e da comunicação social para 
discutir matérias como o futuro do Mutualismo e da Eco-
nomia Social, o Mutualismo sem fronteiras e o impacto da 
demografia na Segurança Social e na Saúde. O programa, a 
divulgar nos próximos dias, reserva ainda um espaço para 
um Fórum Participativo que constituirá um momento de 
interação e inovação entre todos os participantes.
A edição deste ano do Dia Nacional do Mutualismo contará 
com a presença, entre outros, dos líderes das organizações 

de cúpula das Mutualidades dos continentes americano, Al-
fredo Sigliano, e africano, Abdelmoula Abdelmoumni, res-
petivamente Presidente e Vice-Presidente da recém-cons-
tituída União Mundial das Mutualidades.

O evento contempla ainda a cerimónia de entrega de Pré-
mios a personalidades, organizações e projetos que se te-
nham distinguido pela sua ação nos campos do Mutualismo 
e da Solidariedade. O Prémio “Inovar para Melhorar 2019” 
distinguirá um projeto de uma Associação Mutualista que 
represente uma boa prática, um exemplo de modernidade 
e que possa ser seguido pelas demais mutualidades, e o 
Prémio Mutualismo e Solidariedade agraciará uma perso-
nalidade relevante do Movimento Mutualista. Serão ainda 
atribuídos os Prémios Cidadania e Solidariedade e Mutua-
lismo e Solidariedade Internacional.

Vila Nova de Gaia foi o município escolhido para acolher 
as comemorações do Dia Nacional do Mutualismo. Com 
uma grande representatividade no associativismo mutua-
lista, Gaia é o terceiro município mais populoso do País, 
com mais de 300 mil habitantes e tem como grandes re-
ferências o Douro, as empresas de vinhos do Porto e do 
Douro, as indústrias automóvel e vidreira e a sua ativi-
dade turística, que cativa milhares de visitantes por ano. 
Na área da Cultura, é um alfobre de grandes nomes da 
música, pintura, escultura e arquitetura.

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia.

Estão a decorrer as negociações entre o Governo e os dife-
rentes parceiros do Setor Social e Solidário para a celebra-
ção de um Acordo de Cooperação para o biénio 2019/2020, 
nas áreas da Segurança Social, Saúde e Educação.
Os primeiros encontros entre o Ministro do Trabalho, Soli-
dariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, e os repre-
sentantes da União das Mutualidades Portuguesas, União 
das Misericórdias Portuguesas e da CNIS centraram-se nas 
matérias relacionadas com a Segurança Social.
Nas próximas rondas negociais, juntar-se-ão os Ministérios 
da Educação e da Saúde para discussão dos equipamen-
tos, das respostas e das comparticipações nas áreas que 
tutelam.

A União das Mutualidades Portuguesas esteve representa-
da na cerimónia de assinatura de um protocolo de colabo-
ração entre a Câmara Municipal de Lisboa e a delegação 
portuguesa da UNICEF no âmbito do programa Cidade Ami-
ga das Crianças.
O objetivo deste protocolo é tornar mais efetivos os cuida-
dos e a promoção dos direitos das crianças numa cidade 
mais inclusiva, traduzindo nas políticas prosseguidas e no 
orçamento essas opções.
O Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e a 
diretora executiva da UNICEF em Portugal, Beatriz Impera-
tori, assinaram o documento.

O símbolo da força e da vitalidade do Movimento Mutualis-
ta acaba de chegar a Gondomar, para “iluminar” a AMUT. 

A Chama Mutualista chegou a Gondomar pela mão d’A 
Vencedora – Associação Mutualista, que celebrou em Maio 

o seu 114.º Aniversário.
O testemunho tinha-lhe sido transmitido pela Associação 
de Socorros Mútuos Freamundense que guardou o momen-
to para a posteridade numa fotografia que juntou as crian-
ças do Centro Infanto-Juvenil António Freire Gomes.

Fo
to

: G
ov

er
no

Foto: Câmara Municipal de Lisboa
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UMP apoia AM dos Trabalhadores da Câmara  
de São Pedro do Sul na revisão dos Estatutos 

Tratamentos termais voltam a ser 
comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde

Instalações do CIDACL visitadas por arquitetos 
que participaram em conferência internacional

Mais cor nos muros graças à Gebalis Solidária

O Presidente do Conselho de Administração da União das 
Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, recebeu os 
dirigentes da Associação Mutualista dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal de São Pedro do Sul, tendo como tema 
central do encontro a revisão dos estatutos desta Mutua-
lidade. 

A UMP tem apoiado tecnicamente e acompanhado as As-
sociações Mutualistas nestes processos de alteração dos 
estatutos em conformidade com as normas do Código das 
Associações Mutualistas que entrou em vigor em setembro 
de 2018.

Os tratamentos termais passam a ser novamente compar-
ticipados pelo Sistema Nacional de Saúde, desde que pres-
critos pelos Cuidados de Saúde Primários do Serviço Nacio-
nal de Saúde. A portaria tinha entrado em vigor em janeiro 
de 2018, mas só agora ficaram reunidas as condições para 
a efetivação do procedimento da prescrição médica.

Desde que a prática termal seja prescrita pelos Cuidados 
de Saúde Primários do Serviço Nacional da Saúde, os tra-
tamentos termais serão comparticipados em 35% do seu 
valor até ao limite de 95 euros por ano e utente, numa cura 
mínima de 12 dias e máxima de 21 dias.
A União das Mutualidades Portuguesas tem em vigor um 
protocolo de cooperação com as Termas de Caldas de São 

Jorge, que concede vantagens aos associados e colabora-
dores das Associações Mutualistas filiadas. 

Sem prejuízo da retoma da comparticipação, numa política 
de responsabilidade social, as Termas de S. Jorge mantêm 
os benefícios dos protocolos celebrados, cumulativamente 
com a comparticipação.

As Termas de S. Jorge estão vocacionadas para o tratamen-
to de patologias do foro músculo-esquelético, vias respira-
tórias e pele. 

A época termal 2019 das Termas de S. Jorge decorre até ao 
dia 1 de Dezembro.

Arquitetos de diferentes países visitaram as instalações do 
CIDACL, na Quinta Alegre, em Lisboa, no âmbito da Confe-
rência Internacional “Educational Architecture – Education, 
Heritage and Challenges”, promovida pelo Instituto Supe-
rior Técnico, de Lisboa.

Esta conferência discutiu a relação entre a arquitetura e a 
educação e salientou boas práticas no desenho de espaços 
infantis. O Centro Infantil Dr. António da Costa Leal é um 
equipamento dirigido à infância gerido pela União das Mu-
tualidades Portuguesas.

Os muros do Centro Infantil Dr. António da Costa Leal, na 
Charneca do Lumiar, Lisboa, ficaram mais bonitos e colo-
ridos, depois de uma ação de voluntariado empresarial da 
Gebalis Solidária
Vários trabalhadores desta empresa municipal de Lisboa 
que faz a gestão dos bairros habitacionais de construção 
municipal, juntaram-se às crianças e profissionais do CI-
DACL, e recorrendo à criatividade pintaram os muros deste 
equipamento infantil.

O Conselho de Administração da UMP, que gere o estabe-
lecimento, agradece este gesto solidário da Gebalis que 
coloriu o dia-a-dia desta comunidade educativa.

A Gebalis, criada há 22 anos, gere 66 bairros construídos 
pelo Município de Lisboa, assegurando uma política de 
gestão integrada, baseada em critérios de proximidade, a 
melhoria da qualidade de vida das populações residentes e 
a conservação do património.
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“Somos uma Associação 
Mutualista formada 

pelos trabalhadores da 
Câmara e Empresa 
Municipal, mas as 

valências de Jardim de 
Infância e CATL são 

abertas à comunidade”

ENTREVISTA

“Melhorar os serviços de saúde, através  
da criação de um gabinete médico, e a formação 
são as nossas prioridades”

A Associação Mutualista dos Trabalhadores 
da Câmara Municipal de São Pedro do Sul foi 
a primeira Associação Mutualista vocaciona-
da exclusivamente para o apoio e proteção 
social dedicada aos trabalhadores de uma 
autarquia.
Dinamiza um Jardim de Infância e um Centro 
de Atividades de Tempos Livres, que servem 
também a comunidade, comparticipa des-
pesas com consultas médicas e presta assis-
tência medicamentosa. 
Dezassete anos depois da sua criação, apre-
senta uma certa estabilidade financeira que 
lhe permite projetar mais e melhores servi-
ços aos seus Associados. 
Rui Almeida, Presidente da Direção há três 
anos, depois de várias experiências como 
dirigente em mandatos anteriores, fala do 
momento da Associação e dos seus planos 
para o futuro.

A Associação Mutualista dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal de São Pedro do Sul possui 
um universo relativamente circunscrito de As-
sociados, que são os trabalhadores da autar-
quia. A sua atividade é dirigida exclusivamen-
te para eles?
É uma Associação Mutualista formada pelos tra-
balhadores do Município e da Empresa Municipal, 
mas as valências de Jardim de Infância e de CATL 
[Centro de Atividades de Tempos Livres] são aber-
tas à comunidade em geral. A Associação nasceu 
com o espírito de apoiar os trabalhadores do Mu-
nicípio e assim se deverá manter.

O apoio à infância é a principal atividade da 
Associação ou há outras áreas de atuação e 
outros serviços?
Para além do Jardim de Infância e do CATL, temos 
um conjunto de outros apoios e serviços que pres-
tamos aos trabalhadores do Município, nomea-
damente na área da Saúde, através da compar-
ticipação de consultas médicas e da assistência 
medicamentosa, e atividades de carater cultural e 
recreativo que lhes vamos proporcionando.

Que circunstâncias levaram à criação da Associação, há 
17 anos?
Queríamos prestar ajuda de caráter social aos trabalhado-
res do Município. Pretendíamos criar um serviço que me-
lhorasse as suas condições de vida e procurámos também 
antecipar a alteração à lei do financiamento das associa-
ções de trabalhadores dos municípios, que não funciona-
vam bem.

Como é que tem sido o percurso da Associação ao longo 
destes 17 anos?
De altos e baixos. Mais baixos do que altos… Vivemos al-
guns constrangimentos financeiros durante alguns anos. 
Hoje temos uma situação financeira mais estável. Se ca-
lhar, neste momento, 17 anos depois, estamos no nosso 
ponto zero e queremos a partir de agora, evoluir como As-
sociação, no que fazemos e queremos fazer.

Quais são esses planos para o futuro?
Evoluir em número de associados. Assumimos que temos 
relativamente poucos, queremos mais, queremos entrar 
mais na comunidade dos trabalhadores e isso só se faz com 
mais serviços, dentro daquilo que os nossos estatutos pre-
veem: melhorar os serviços de saúde, através da criação 
de um gabinete médico, que não dispomos atualmente – 
só comparticipamos encargos com consultas. A formação é 
outro fator que queremos ter rapidamente. E, basicamente, 
são essas as nossas prioridades.

As valências de Jardim de Infância e CATL estão conso-
lidadas? 
Neste momento, atingimos a capacidade máxima em am-
bas as valências. Estamos a falar de 20 crianças no Jardim 
de Infância e 25 no CATL.

A Associação Mutualista a que preside tem uma vo-
cação muito específica, dirigida exclusivamente aos 
trabalhadores da autarquia. Tem sido uma boa expe-
riência? Na sua opinião, seria uma boa solução para os 
trabalhadores de outras câmaras municipais do País?
Para nós tem sido uma boa experiência. Não é a expe-
riência ideal, porque queremos melhorar como disse, 
queremos ter mais associados e prestar mais e melhores 
serviços, mas esta, em termos jurídicos, poderá ser uma 
das melhores formas de funcionamento das associações de 
trabalhadores dos municípios. Fomos a primeira do género 
a ser criada no País, neste momento o Município de Gon-
domar também tem uma Associação Mutualista [AMUT], 
que nos visitou antes de se formar e acho que fomos um 
bom exemplo.

Podemos dizer que há condições para trabalhadores de 
outros municípios seguirem estes exemplos?
É um caminho entre outros.

O Código das Associações Mutualistas veio introduzir 
novas realidades neste Movimento. Como está a de-
correr o processo de adaptação da associação de São 
Pedro do Sul a este novo Código?
Neste momento, estamos a preparar uma alteração dos 
Estatutos. Vamos a curto prazo submeter à aprovação uma 
nova proposta de estatutos e vamos estar completamente 
adaptados ao novo Código.

São esperadas mexidas profundas ou meramente cir-
cunstanciais? 
Serão alterações meramente circunstanciais.

Que leitura faz do atual momento do Movimento Mu-
tualista?
A UMP, através da liderança do Dr. Luís Alberto Silva, está a 
trabalhar muito bem, a dar um incremento e uma energia 
imensa, até pela rede que criou entre elas e pela ajuda 
permanente que dá. Está muito bem e recomenda-se.

A necessidade de rejuvenescimento, com a integração 
de jovens e mulheres no Movimento, tem vindo a ser 
um dos desafios lançados pela UMP às mutualidades. 
Comunga dessas preocupações? É necessário para afir-
mar o Mutualismo como um modelo interessante para 
a sociedade dos tempos modernos?
Claramente... O primeiro pensamento que temos quando 
ouvimos falar de Associações Mutualistas, é imaginar pes-
soas com mais idade. Grande parte das associações tem 
mais de uma centena de anos e associamos sempre o Mo-
vimento a uma população mais idosa, o que não é uma 
realidade neste momento. Efetivamente, este Conselho 
de Administração da União das Mutualidades Portuguesas 
tem feito um trabalho muito bom em cativar pessoas mais 
novas e isso tem sido extremamente positivo.

Que mensagem gostaria de deixar ao universo mutua-
lista?
Que se mantenha o espírito mutualista.

RUI ALMEIDA
Presidente da Direção da Associação Mutualista dos  
Trabalhadores da Câmara Municipal de São Pedro do Sul
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“Espaço Saúde” Mutualista inaugurado em Rio 
Tinto permite desenvolver mais especialidades

Mutualista Covilhanense integra consórcio 
Ageing@Coimbra que valoriza papel do idoso

A Associação de Socorros Mútuos São Bento das Peras de 
Rio Tinto, inaugurou, a 10 de maio, o seu novo Espaço Saú-
de, que representa um investimento na ordem dos 400 mil 
euros e que vem melhorar as condições da prestação de 
cuidados de saúde aos cerca de 42 mil Associados e alargar 
o leque de especialidades, com a introdução da Estomato-
logia.

O novo edifício - vocacionado para respostas na área da 
saúde - foi erguido num terreno adquirido, em tempos, 
pela Associação, contíguo à sua sede e contempla consul-
tórios médicos, de Estomatologia e Enfermagem.

A inauguração, em que participaram o Presidente da Câ-
mara Municipal de Gondomar, Marco Martins, o Presidente 
do Conselho de Administração da União das Mutualida-
des Portuguesas, Luís Alberto Silva, o Presidente da Junta 
de Freguesia de Rio Tinto, Nuno Fonseca, o pároco local, 
Avelino Soares, e vários Associados, serviu, também, para 
vincar os avanços que a instituição tem registado nos úl-
timos anos. “Esta Associação Mutualista, uma das maiores 
do País, tem vivido um processo de transformação muito 
grande. Este novo “Espaço Saúde” é um dos resultados des-
se esforço dos seus dirigentes”, realçou Luís Alberto Silva, 

convocando-os para os grandes desafios que se colocam 
ao Movimento Mutualista, nomeadamente o seu rejuve-
nescimento, a igualdade de género, a internacionalização 
e a comunicação.

Luís Alberto Silva referiu-se, ainda, à importância crescen-
te do modelo mutualista, enquanto resposta a muitos dos 
problemas que os Estados e as sociedades enfrentam em 
diferentes pontos do globo, seja na Europa, em África ou 
na América.

Marco Martins destacou o papel “fundamental” que a ASM 
São Bento das Peras desenvolve no apoio social, em Rio 
Tinto e no município de Gondomar, enaltecendo “a entrega 
voluntária dos seus dirigentes”.

Em representação dos Órgãos Associativos, Domingos Sá 
Mendes fez questão de estender um agradecimento a to-
dos os que estiveram envolvidos na concretização deste 
novo espaço da Associação, desde a aquisição do imóvel 
até ao momento, aos Associados, e à Liga das Associações 
Mutualistas do Porto, que tem colaborado na gestão da 
prestação dos cuidados de saúde, disponibilizando recursos 
humanos, que gostaria de ver alargados a outras valências.

A Mutualista Covilhanense acaba de 
integrar o Ageing@Coimbra, consór-
cio que visa a valorização do papel do 
idoso na sociedade e a aplicação de 
boas práticas em prol do seu bem-es-
tar geral e de um envelhecimento ati-
vo e saudável na Região Centro, a con-
vite da entidade. Este consórcio, um 
dos organizadores do Prémio regional 
de Boas Práticas na área, atribuído na 
última edição ao projeto da Unidade 
Móvel de Saúde da Associação, tem 
como membros a Universidade de 
Coimbra, a CCDR Centro, o Instituto Pe-
dro Nunes, a Administração Regional 
de Saúde do Centro, a Alzheimer Por-
tugal, entre outros.
O grande objetivo do Consórcio é me-
lhorar a vida dos cidadãos idosos na 
Região Centro de Portugal através de 
melhores serviços sociais e cuidados 
de saúde, assim como da criação de 
novos produtos e serviços inovadores 
e o desenvolvimento de novos meios 
de diagnóstico e terapêuticas. Mem-
bro ativo da Parceria Europeia para 
o Envelhecimento Ativo e Saudável, 

cujo objetivo é aumentar a esperança 
média de vida em dois anos até 2020, 
o Ageing@Coimbra tem cinco grupos 
de atuação: adesão à terapêutica, 
prevenção de quedas, prevenção da 
fragilidade, monitorização remota de 
saúde e serviços amigos do idoso
“Ficamos muito honrados com o con-
vite e, na qualidade de membros do 
Consórcio, pretendemos dar o nosso 
melhor contributo para a prossecu-
ção e concretização dos seus grandes 
objetivos na promoção do envelheci-
mento ativo e saudável na região”, ex-
plica Nelson Silva, Presidente da Dire-
ção da Mutualista Covilhanense. Para 
Nelson Silva, esta é “também uma 
grande oportunidade para a Associa-
ção conhecer de perto outras boas 
práticas em envelhecimento ativo em 
Portugal e na Europa, que lhe permita 
melhorar continuamente o trabalho 
que tem desenvolvido até aqui”.
Foi em outubro do ano passado que 
a Mutualista Covilhanense venceu o 
1º lugar do Prémio de Boas Práticas 
em Envelhecimento Ativo e Saudável 

da Região Centro na categoria “Saúde 
+” com o projeto da Unidade Móvel 
de Saúde e de Apoio Social e Psico-
lógico, atribuído durante o Congresso 
anual sobre a temática, organizado 
pela CCDR Centro em parceria com o 
Ageing@Coimbra. A atribuição do Pré-
mio valeu à Associação uma viagem a 
San Sebastián (Espanha), uma das ci-
dades mais amigas do idoso segundo 
a Organização Mundial de Saúde, inte-
grando uma comitiva da CCDR Centro 
e contactando de perto com projetos 
locais.

A Unidade Móvel está no terreno des-
de 2016, tem 25 parceiros, serve 10 
localidades de freguesias rurais do 
concelho da Covilhã e atua com uma 
equipa multidisciplinar (médico, en-
fermeira, farmacêutica, técnica social, 
psicóloga). Desde finais do ano pas-
sado que inclui também a iniciativa 
itinerante “Oficina de Atividades”, le-
vando dois ateliês temáticos semanais 
às aldeias: Exercício Físico e Informáti-
ca/Multimédia. 

Fotos: Mutualista Covilhanense
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AMUT organiza certame que debateu  
inovação e empreendedorismo social 

Presidente da Câmara de Bragança visita obras 
da Casa Abrigo para vítimas de violência

ASM Freamundense “mostra-se”  
e divulga Mutualismo na Escola Secundária

A Previdência Portuguesa na 5.ª Subida Mítica  
da Ladeira Rainha Santa Isabel

A Beneficência Familiar reuniu especialistas 
para falar de Mutualismo e Saúde

Foram três dias a falar de práticas disruptivas na área da 
inovação e do empreendedorismo social em Gondomar. A 
iniciativa “Gondomar a Inovar 3.0”, organizada pela AMUT 
e promovida pelo Município local juntou especialistas na-
cionais e internacionais nessas áreas que partilharam as 
suas experiências criativas, inclusivas e articuladas.
Um seminário internacional sobre criatividade e perspeti-
vas sociais empreendedoras, um encontro internacional de 

incubadoras de empreendedorismo e inovação social e um 
roteiro por organizações sociais com projetos de empreen-
dedorismo social diferenciadores foram momentos altos 
deste certame, que no segundo dia contou com a participa-
ção de Maria Manuel Leitão Marques, recentemente eleita 
deputada ao Parlamento Europeu, que abordou a temática 
das incubadoras de inovação social como “uma aposta no 
futuro”.

O Presidente da Câmara 
de Bragança, Hernâni Dias, 
visitou as obras de cons-
trução da Casa Abrigo para 
vítimas de violência do-
méstica, a convite da Asso-
ciação de Socorros Mútuos 
dos Artistas de Bragança 
(ASMAB), que acolhe o 
Núcleo Distrital de Apoio à 
Vítima e está a promover 
aquele investimento.
Está em causa uma obra 

orçada em cerca de um mi-
lhão de euros, comparticipada 
em 60 por cento, que disponi-
bilizará 30 vagas para acolher 
vítimas de violência domésti-
ca por períodos de meio ano 
a um ano.
O equipamento integrará a 
rede pública de casas abrigos 
que representam um total de 
600 vagas em todo o país, a 
maioria destinada a mulheres 
e crianças.

A Associação de Socorros Mútuos Freamundense 
participou numa atividade de divulgação da institui-
ção e do conceito e práticas mutualistas, junto dos 
alunos de uma turma do 12.º Ano de Ciências e Tec-
nologias da Escola Secundária de Freamunde.

Armanda Fernandez, Presidente da Direção, deslo-
cou-se ao estabelecimento de ensino, onde desta-
cou o papel relevante que a Associação desenvolve 
localmente.
Entretanto, a 15 de junho, às 10h00, decorre na sede 
da ASM Freamundense um evento que abordará os 
desafios da parentalidade  e que resulta de uma 
parceria entre o Instituto Clínico e o Centro Infanto 
Juvenil António Freire Gomes.

A Previdência Portuguesa marcará presença na 5.ª Subida Mítica da 
Ladeira Rainha Santa Isabel, prova em bicicleta agendada para 8 de 
junho, a partir das 19h00, em Santa Clara, Coimbra.
A iniciativa é da União das Fre- guesias de Santa Clara e Castelo 
Viegas e recebe atletas de todo o país, federados ou não, com idade 
superior a 16 anos.
Em sistema de contrarrelógio, os participantes terão pela frente uma 
extensão de 264 metros de eleva- da inclinação, entre os Conventos 
de São Francisco e da Rainha Santa Isabel.

O auditório da Biblioteca Almeida Garrett, no Porto, aco-
lheu a primeira edição das Jornadas de Mutualismo e Saú-
de, organizadas a 23 de maio, pel’A Beneficência Familiar 
– Associação de Socorros Mútuos do Porto.
“Atividade Física é Saúde” e “Mutualismo na Saúde: Pre-
sente e Futuro” foram os temas centrais deste evento que 
reuniu um leque diversificado de especialistas em matérias 
como a Saúde Pública (Firmino Machado, do ACES Porto 
Ocidental), Medicina Desportiva (Basil Ribeiro), Nutrição 
(Nuno Palas, da Associação Portuguesa de Nutrição). 
Estas jornadas contaram ainda com intervenções de Ana 
Barbosa (Projeto Sweet Football), Lourenço Pinto (Associa-

ção de Futebol do Porto) e Catarina Araújo (Vereadora da 
Juventude e Desporto da Câmara do Porto).

O Mutualismo na Saúde juntou vários representantes do 
universo mutualista - Catarina Oliveira, Psicóloga e Coor-
denadora da Universidade Sénior Mutualista; Luís Polónia, 
Presidente da Direção da Liga das Associações de Socorro 
Mútuo do Porto; Nelson Silva, Presidente da Direção da Mu-
tualista Covilhanense; Luís amorim, Presidente da Direção 
da Liga das Associações de Socorro Mútuo de VN Gaia – e 
Fernando Paulo, Vereador da Habitação, Coesão Social e 
Educação.
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Foto: ASM Freamundense

Foto: ASMAB

Foto: União das Freguesias Viegas 
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Aniversários
7 junho Associação de Socorros Mútuos “Mutualista Covilhanense” 89.º aniversário

7 junho MUDIP - Associação Mutualista Diplomática Portuguesa 26.º aniversário

17 junho Associação Alcacerense de Socorros Mútuos 136.º aniversário

22 junho Associação de Socorros Mútuos Montepio Grandolense 143.º aniversário

29 junho Associação de Socorros Mútuos em Modivas 117.º aniversário

Convenção Nacional da Saúde com o foco  
na representatividade do cidadão e do doente 

Dia Internacional das Cooperativas  
celebrado a 6 de julho em Coimbra

Candidaturas à primeira edição do Prémio BPI 
“la Caixa” Rural 2019 abertas até 25 de junho

São já meia centena as Associações de Doentes reunidas 

no Conselho Superior da Convenção Nacional da Saúde, o 

maior debate nacional permanente sobre o presente e o 

futuro da Saúde em Portugal, e que este ano decorre no 

dia 18 de Junho, em Lisboa.

No total, são 122 os parceiros da Saúde comprometidos 

no acompanhamento da Agenda da Saúde para a próxima 

Década.

CES promove conferência sobre  
“Desafios Demográficos: O Envelhecimento”
Coimbra acolhe, no dia 6 de junho, pelas 14h00, na Fa-

culdade de Medicina, Polo III, uma conferência sobre “De-

safios Demográficos: O Envelhecimento”, promovida pelo 

Conselho Económico e Social que reúne um conjunto de 

especialistas que refletirão sobre as implicações nos siste-

mas de saúde e segurança social.

Em análise estarão questões como a justiça entre gerações, 

a idade no mercado de trabalho, a quantidade e a qualida-

de de anos de vida e a inovação tecnológica na era da 4.ª 

revolução industrial.

Da Convenção Nacional da Saúde, que se realizará no Cen-

tro de Congressos de Lisboa (Junqueira), espera-se um 

debate centrado na representatividade do cidadão e do 

doente. 

Os resultados dos trabalhos da Convenção de 2019 se-

rão incluídos na “Agenda da Saúde para a Década”, 

documento consensualizado no encontro do ano pas-

sado e que reúne as principais conclusões e propostas, 

apontando caminhos para o futuro sustentável da Saú-

de em Portugal.

Este ano, a Convenção Nacional da Saúde – sob o mote “A 

Agenda da Saúde para o Cidadão” – debate temas como a 

centralidade do cidadão e do doente no sistema de saúde, 

o estatuto do cuidador informal, a igualdade de acesso a 

cuidados de saúde, a prevenção, a literacia em saúde, o 

impacto da doença na economia, entre outros.

As inscrições, gratuitas mas obrigatórias, podem ser feitas 

em www.cnsaude.pt.

Estão abertas as candidaturas ao Prémio BPI “la Caixa” 

Rural, um prémio para apoiar projetos de ação social em 

zonas rurais em diferentes áreas prioritárias como o enve-

lhecimento, incapacidade, pobreza e exclusão social, inte-

gração laboral, interculturalidade, coesão social e saúde.

O Prémio Rural é uma iniciativa conjunta do BPI e da Fun-

dação “la Caixa” e vai atribuir 750 mil euros, para apoiar 

projetos de instituições privadas sem fins lucrativos, a exe-

cutar em território nacional.

As instituições podem consultar toda a informação e apre-

sentar as suas candidaturas até 25 de junho, nos sites do 

BPI e da Fundação “la Caixa”.

Toda a informação em bancobpi.pt e em  

fundacaolacaixa.pt

Como posso inovar na minha instituição?
Encontrar respostas para esta ques-

tão é o mote da iniciativa Porto Sca-

le Up Social, que a Câmara Municipal 

do Porto vai promover no dia 14 de 

junho, no âmbito do Programa Inte-

grado de Inovação e Experimentação 

Social e de Animação Territorial do 

Porto – abordagem Integrada para a 

Inclusão Ativa.

A iniciativa contempla a realização 

de Meetups temáticos, de natureza 

informal, centrando-se em temas re-

levantes para o empreendedorismo e 

inovação social.

O primeiro Meetup de 2019 acon-

tecerá no dia 14 de junho, das 9h30 

às 13h00, na Cidade das Profissões, 

Porto, e estará subordinado ao tema 

“Empreendedorismo e Inovação So-

cial: Como posso inovar na minha ins-

tituição/entidade?”.

As inscrições são gratuitas, mas obri-

gatórias.

O Dia Internacional das Cooperativas delebra-se no dia 6 de 

julho, pelas 14h30, em Coimbra, na sede da Plural – Coope-

rativa Farmacêutica.CRL.

Dada a crescente desigualdade de hoje, o aumento da in-

segurança no emprego e altos níveis de desemprego, par-

ticularmente entre os jovens, o tema de 2019 #Coopsday 

foi escolhido para apoiar o Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) - “Desenvolvimento inclusivo e trabalho 

decente”.

Em Portugal, este evento é anualmente organizado pela 

CONFECOOP – Confederação Cooperativa Portuguesa. CCRL 

e pela CONFAGRI - Confederação Nacional das Cooperativas 

Agrícolas e pelo Crédito Agrícola de Portugal, CCRL, com o 

apoio da CASES – Cooperativa António Sérgio para Econo-

mia Social. CIPRL.
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NOVIDADES LEGISLATIVAS
Lei N.º 30/2019, de 23/04
Introduz restrições à publicidade dirigida a menores de 16 anos de géneros alimentícios e bebidas que con-
tenham elevado valor energético, teor de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos transformados 
(procede à 14.ª alteração ao Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90 de 23.10).

Decreto-Lei n.º 66/2019 - Diário da República n.º 97/2019, Série I de 2019-05-21 
Altera as regras aplicáveis à intimação para a execução de obras de manutenção, reabilitação ou demolição e 
sua execução coerciva.

Decreto-Lei n.º 67/2019 - Diário da República n.º 97/2019, Série I de 2019-05-21 
Procede ao agravamento do imposto municipal sobre imóveis relativamente a prédios devolutos em zonas de 
pressão urbanística.

Decreto Lei N.º 56/2019, de 26/04
Reforça os poderes e os incentivos aplicáveis à cobrança de dívida à segurança social.

Decreto Lei N.º 55/2019, de 24/04
Cria o estatuto do estudante atleta do ensino superior.

Portaria n.º 144/2019 - Diário da República n.º 93/2019, Série I de 2019-05-15 
Portaria que regulamenta os termos e condições para o exercício da opção prevista na alínea c) do n.º 1 do arti-
go 8.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, pelos sujeitos passivos que pretendam ficar dispensados 
da impressão das faturas em papel ou da sua transmissão por via eletrónica.

Portaria n.º 159/2019 - Diário da República n.º 99/2019, Série I de 2019-05-23 
Sexta alteração ao Regulamento Específico do Domínio do Capital Humano, aprovado em anexo à Portaria n.º 
60-C/2015, de 2 de março.

Portaria N.º 109/2019, de 11/04
Procede à quarta alteração à Portaria que estabelece o regime de aplicação das operações nºs 2.2.1, «Apoio 
ao fornecimento de serviços aconselhamento agrícola e florestal», 2.2.2, «Apoio à criação de serviços de acon-
selhamento», e 2.2.3, «Apoio à formação de conselheiros das entidades prestadoras dos serviços de aconse-
lhamento», inseridas na ação n.º 2.2, «Aconselhamento», da medida n.º 2, «Conhecimento», integrada na área 
n.º 1, «Inovação e conhecimento», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente 
designado por PDR2020 (Portaria n.º 324-A/2016, de 19.12).

Portaria N.º 117/2019 de 16/04
Define o regime excecional de comparticipação nos medicamentos que incluem a substância ativa som atropi-
na (hormona do crescimento), no tratamento de doentes com as situações patológicas previstas no artigo 2.º.

Despacho n.º 5127/2019 - Diário da República n.º 99/2019, Série II de 2019-05-23 
Nomeação dos Representantes à Comissão de Coordenação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 
Infância.

Despacho. N.º 4097/2019, de 15/04
Programa de Ocupação de Tempos Livres no ano de 2019, nas modalidades Curta e Longa Duração.

DECL. RET. N.º 19/2019 de 17/04
Revê o regime de habitação de custos controlados (retifica a Portaria n.º 65/2019, de 19.02).

O boletim digital Info é cofinanciado por:

agenda

info

CONFERÊNCIA “DESAFIOS DEMOGRÁFICOS: O ENVELHECIMENTO”
6 de junho

Local: Coimbra - Faculdade de Medicina – Polo III Anfiteatro da Subunidade 
3
Hora: 14h00
Promotor: Conselho Económico e Social

CONVENÇÃO NACIONAL DA SAÚDE – A AGENDA DA SAÚDE PARA O 
CIDADÃO
18 de junho 

Local: Centro de Congressos de Lisboa (Junqueira)
Hora: 8h30
Promotor: Convenção Nacional da Saúde

COLÓQUIO “REVISITAR ANTÓNIO SÉRGIO CINQUENTA ANOS DEPOIS – 
JORNADA TERCEIRA: HISTÓRIA, RES PUBLICA E EDUCAÇÃO”
18 e 19 de junho

Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Promotor: CASES

I CONGRESSO INTERNACIONAL “QUALIDADE DE VIDA, CIDADANIA E 
SAÚDE MENTAL (V CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE)
21 e 22 de junho
Local: Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viseu
Promotor: Escola Superior de Saúde de Viseu

DIA INTERNACIONAL DAS COOPERATIVAS
6 de julho

Local: Coimbra, Sede da Plural - Cooperativa Farmacêutica.
Hora: 14h30
Promotor: Confecoop

https://dre.pt/application/file/a/122144588
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122033593/201905311429/diploma?did=34537375&_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122349220/details/maximized?serie=I&day=2019-05-21&date=2019-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122349221/details/maximized?serie=I&day=2019-05-21&date=2019-05-01
https://dre.pt/application/file/a/122172591
https://dre.pt/application/file/a/122165415
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122305210/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119622094/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122376531/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66646042/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66646042/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/a/122074108
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105579664/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/a/122085268
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122382161/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=122382100
https://dre.pt/application/file/a/122091104
https://dre.pt/application/file/a/122128227
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119847709/details/normal?l=1
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Foi há um ano...
maio 2018

União das Mutualidades Portuguesas integrou Conselho Superior  
da Convenção Nacional da Saúde

Assembleia constitutiva da CPES – Confederação Portuguesa da Economia Social

CA da UMP reuniu com  
Secretária de Estado da Habitação

Embaixador da República de Cabo Verde 
reuniu com UMP


