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Comemorações do Dia Nacional do Mutualismo
com casa cheia e de olhos postos no futuro

UMP

p20/21

Governo e Setor Social
celebram Compromisso
de Cooperação até 2020

A UMP foi uma das subscritoras
do Compromisso de Cooperação
que aumenta 3,5 por cento as
comparticipações estatais ao funcionamento das respostas sociais.
Para o Presidente do Conselho de
Administração, Luís Alberto Silva,
foi um passo “importante” para
“atenuar o problema do subfinanciamento” das instituições.

Que desafios esperam o Mutualismo do futuro? A pergunta andou no ar durante as comemorações
do Dia Nacional do Mutualismo (DNM), em Vila Nova de Gaia, onde se falou de ciborgues, da mudança de paradigma na prestação de cuidados aos idosos, da expansão do Movimento à escala
mundial e de tantos outros temas. A presença de dois Secretários de Estado e a entrega de distinções
a personalidades e projetos, também foram momentos altos. Tudo sobre o DNM das páginas 4 à 18.

UMP assume Vice-Presidência
da União Mundial das Mutualidades

UMP

p9

Fernando Paulino
agraciado com
o Prémio Mutualismo
e Solidariedade’18

UMP

p10/11

Manuel Valentim conta
história do projeto
vencedor do PIPM’19

Dos três projetos submetidos a
concurso, o júri atribuiu ao projeto
“O Mutualismo Vai à Escola”, da
Restauradora de Ramalde, o Prémio Inovar Para Melhorar (PIPM).

O dia 18 de junho de 2019 ficará para a história como a data em que a UMP assumiu a
Vice-Presidência da União Mundial das Mutualidades, em representação da Europa. A primeira Assembleia Geral da nova organização internacional representativa do Movimento Mutualista realizou-se em
Genebra, na Suíça. p18/19

UMP

p22

Nova sede domina
encontro com
Vieira da Silva
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O Movimento
Mutualista
está de parabéns
Os últimos dois meses ficam indelevelmente
marcados no Movimento Mutualista Português,
por várias razões, três das quais a merecerem
relevância especial.
1. As comemorações dos 722 anos de
existência do Movimento Mutualista em Portugal
constituíram uma manifestação da nossa força
e da nossa vitalidade. Olhámos o futuro do
Mutualismo e particularmente os desafios que
se colocam com o envelhecimento da população,
antevendo-se uma mudança de paradigma em que
as organizações da Economia Social poderão ter
um papel relevante a desempenhar.
Apraz-nos registar a presença dos Secretários de
Estado Adjunto e das Comunicações e do Turismo
nestas comemorações, que transmite um sinal de
reconhecimento e encorajamento do Governo ao
Movimento.
2. Acabámos de celebrar, com os Ministérios da
Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, e da Saúde, a CNIS, a União das Misericórdias Portuguesas e a Confecoop, o Compromisso
de Cooperação para o Setor Social e Solidário
para o Biénio 2019-2020.
3

O aumento acordado de 3,5% das comparticipações ao funcionamento das respostas sociais
não pondo termo ao subfinanciamento crónico
destas respostas por parte do Estado, atenua
significativamente o problema. Por outro lado,
este novo Compromisso de Cooperação inclui
um conjunto de outras matérias que abrem
uma nova página na relação entre o Estado e o
Setor Social, que nos propomos desenvolver na
próxima edição do Info.
3. Assumimos, a 18 de junho, em Genebra,
na Suíça, a Vice-Presidência do Comité
Intercontinental da União Mundial das
Mutualidades, em representação da Europa.
É uma honra para Portugal e para os Mutualistas Portugueses e um motivo de esperança na
expansão e afirmação do Mutualismo no
Mundo, como resposta para os problemas
do nosso tempo. A União das Mutualidades
Portuguesas está consciente da dimensão do
compromisso que está a assumir, esperando do
Governo o necessário apoio à consolidação do
seu processo de internacionalização.
O Movimento Mutualista está de parabéns!
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EM FOCO

Dois membros do Governo e a cúpula da União
Mundial das Mutualidades nas comemorações
do Dia Nacional do Mutualismo em Gaia

O impacto da demografia na Segurança Social e na Saúde, o rejuvenescimento do Movimento Mutualista e a
União Mundial das Mutualidades foram temas em foco nas comemorações do Dia Nacional do Mutualismo, em
Vila Nova de Gaia.
torial do nosso país. “Com uma rede de Mutualidades tão
presente em todo o país, temos um instrumento extraordinário para conseguirmos chegar mais aos nossos territórios
e conseguir que as pessoas estejam mais mobilizadas e
beneficiem daquilo que de bom acontece”, destacou.

“Um país que tem uma rede de associações mutualistas
dinâmica e fazedora é um País melhor, mais humano, com
mais esperança”, disse o Secretário de Estado Adjunto e das
Comunicações, Alberto Souto, que representou o Governo
na sessão de abertura das comemorações do Dia Nacional
do Mutualismo (8 de julho), no Auditório da Assembleia
Municipal de Gaia.

Em dia de festa para o Mutualismo, o Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas realçou o processo em curso de rejuvenescimento do Movimento, assente na integração de jovens e de
mulheres nos órgãos associativos, na capacitação das Associações Mutualistas, na visibilidade da sua ação, na sua
dimensão e na internacionalização.
“A UMP tem estado na primeira linha, tem sido o verdadeiro motor desse processo contínuo de renovação e afirmação do Mutualismo em Portugal”, disse Luís Alberto Silva,
lembrando que o crescimento e a afirmação do Movimento
Mutualista, “dependerão muito do que for capaz de construir, sem receio de inovar, de fazer diferente e de ir ao
encontro das necessidades das pessoas”.

Sublinhando que “as causas sociais e o país social revêem-se bem no movimento solidário e mutualista”, Alberto
Souto prestou o reconhecimento do Governo ao designado
terceiro setor, onde se agrupa o “voluntariado social não
lucrativo e altruísta”.
Ana Mendes Godinho, Secretária de Estado do Turismo, foi
outro membro do executivo de António Costa presente nas
comemorações dos 772 anos do Mutualismo em Portugal.
Foi distinguida com o Prémio Cidadania e Solidariedade
instituído pela UMP e realçou o papel que o turismo desenvolve enquanto instrumento de valorização e coesão terri-
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Defendeu também que o Movimento Mutualista “tem que
estar preparado” para as novas soluções de proteção e
apoio social e de complementaridade na saúde” que o envelhecimento da população impulsionará.
Luís Alberto Silva referiu-se ainda à revisão da Lei de Bases
da Saúde que “não poderá ignorar as organizações do setor
social”. “Desprezar este capital de experiência é prejudicar
o utente, é desperdiçar recursos instalados, é fazer tábua
rasa do que consagra a Lei de Bases da Economia Social
aprovada por unanimidade no Parlamento”, completou.

cional de Saúde não têm médico de família atribuído, o
dirigente considera que “faria todo o sentido que o Estado
se dispusesse a convencionar com as clínicas do setor social
a criação de Unidades de Saúde Familiar Tipo C”.

Na intervenção que proferiu na sessão de abertura, abordou também a necessidade de se abolirem os constrangimentos à abertura de novas farmácias sociais e à prescrição
de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica.
Num cenário em que milhares de utentes do Serviço Na-

Em representação da autarquia de Vila Nova de Gaia, território do país onde há mais Associações Mutualistas em
atividade, Albino Almeida, Presidente da Assembleia Municipal, sublinhou a matriz do Mutualismo, onde “as pessoas
se unem por um ideal comum que é o bem de todos”.
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Prémio Mutualismo e Solidariedade Internacional
para António Vitorino e Ana Mendes Godinho

Eugenio Ambrosi recebe Prémio Mutualismo e Solidariedade Internacional em representação de António Vitorino

Momento de entrega do Prémio Mutualismo e Solidariedade Internacional a Ana Mendes Godinho

sua vida e em todos os cargos que desempenhou, António
Vitorino assumiu-se sempre como um intermediário para a
paz, alguém que constrói pontes e promove os interesses
e as necessidades de todos, especialmente dos mais fracos
e vulneráveis”.

As comemorações do Dia Nacional do Mutualismo tiveram
um dos seus pontos altos na entrega de distinções a personalidades cujo percurso e ação nas áreas do Mutualismo e
da Solidariedade Internacional assumem particular relevo.
Instituído pela UMP, o Prémio Mutualismo e Solidariedade
Internacional foi atribuído a António Vitorino, Diretor-Geral
da Organização Internacional para as Migrações (OIM), que
se fez representar na cerimónia pelo seu chefe de gabinete
Eugenio Ambrosi, e a Ana Mendes Godinho, Secretária de
Estado do Turismo, que recebeu o Prémio pelas próprias
mãos.

Ana Mendes Godinho é Secretária de Estado do
Turismo desde 2015 e tem desempenhado um papel de
relevo na promoção de Portugal no Mundo (pelo terceiro ano
consecutivo foi considerado o melhor destino turístico da
Europa).

António Vitorino assumiu a direção da OIM, em setembro
de 2018, num contexto particularmente sensível a nível
mundial.

Veja mais fotos em dnm.mutualismo.pt

Na nota justificativa da decisão, a UMP recorda que
“sendo o Turismo um setor importante de atuação das
Associações Mutualistas, uma área onde o Mutualismo se
encontra – inclusivamente - a dar passos significativos,
é natural a proximidade de Ana Mendes Godinho ao
Movimento Mutualista, tendo revelado, desde a
primeira hora, uma particular sensibilidade para as questões
colocadas pelas Associações Mutualistas, com as quais
mantém, desde sempre, uma relação de proximidade”.
A Secretária de Estado disse partilhar este prémio com
quem, através do turismo, trabalha para “um país mais
justo, mais coeso e mais igual para todos”.

A sua eleição para um mandato de cinco anos nesta instituição criada para resolver a crise migratória e que conta
com 169 estados-membros, constituiu um marco histórico,
sendo apenas a segunda vez, em quase 50 anos, que esta
agência das Nações Unidas não foi dirigida por um norte-americano.
Na nota que acompanha a deliberação do Conselho de
Administração da UMP pode ler-se que “Ao longo de toda a
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Leonor Beleza e
Eduardo Vítor Rodrigues
distinguidos com Prémio
Cidadania e Solidariedade

UMP atribui Prémio Mutualismo
e Solidariedade a Fernando Paulino
Na sua leitura, significa o “reconhecimento do trabalho
de uma vida dedicada ao Mutualismo” e faz questão
de partilhar o Prémio com “todos os Mutualistas que se
entregam a esta causa e que fazem parte de um Movimento com grande peso na sociedade, que deve ser reconhecido, que tem voz, até a nível internacional, como
agora na União Mundial das Mutualidades”.
Enquanto dirigente, propõe-se continuar a fazer da ASM
Setubalense uma Associação “viva, dinâmica, aberta à
sociedade e a prestar serviços de referência nas áreas
da Saúde e do apoio social”.

Carla Silva recebe prémio em representação de Leonor Beleza

Supervisor na “The Navigator Company”, Fernando
Paulino é autarca no Município de Setúbal e, desde
1997, Presidente da Associação de Socorros Mútuos
Setubalense, na qual, “através da sua dedicação, visão
e capacidade de liderança, conseguiu imprimir uma
dinâmica assinalável, transformando esta instituição
centenária numa referência na região de Setúbal e um
exemplo para todas as Associações do país, com um
trabalho notável na área da saúde e no apoio social”.
Fernando Paulino cumpriu ainda dois mandatos como
Vice-Presidente da UMP, durante os quais representou a
UMP na Plataforma Supra Concelhia da Segurança Social.

Albino Almeida recebe prémio
em representação de Eduardo Vítor Rodrigues

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
Eduardo Vítor Rodrigues (representado pelo Presidente da
Assembleia Municipal, Albino Almeida) e Leonor Beleza,
Presidente da Fundação Champalimaud, foram distinguidos com
o Prémio Cidadania e Solidariedade.
Leonor Beleza, que já desempenhou funções governativas,
assumiu a presidência da Fundação Champalimaud em 2004,
instituição que tem um papel importante na investigação
científica na área da saúde e na prestação de cuidados clínicos
especializados de oncologia.
A distinção da UMP foi justificada com o seu “notável trabalho
em prol das causas sociais, da defesa dos mais vulneráveis, da
promoção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais
inclusiva”.
Eduardo Vítor Rodrigues, que se fez representar na cerimónia por Albino Almeida, Presidente da Assembleia Municipal de
Vila Nova de Gaia, recebeu o Prémio Cidadania e Solidariedade
em virtude do seu “percurso pessoal, profissional e cívico” e do
seu envolvimento “em projetos nacionais e internacionais nos
domínios da pobreza, desigualdades e políticas públicas e (des)
emprego, entre os quais o projeto com a Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, sobre Cooperação Internacional e Direitos
Humanos.
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A entrega do Prémio Mutualismo e Solidariedade é, sempre,
um dos momentos altos do Dia Nacional do Mutualismo.
Fernando Paulino, Presidente da Associação de Socorros
Mútuos Setubalense foi a personalidade agraciada com
esta distinção, relativa ao ano 2018, que põe em evidência
o seu percurso pessoal, profissional, cívico e associativo,
pautado pelos valores e princípios mutualistas.
Obrigações profissionais impediram-no de receber, pela
sua própria mão, o Prémio Mutualismo e Solidariedade,
durante as comemorações do Dia Nacional do
Mutualismo, a 8 de julho, em Vila Nova de Gaia, onde esteve
representado por José Carvalho, Presidente da Associação
de Socorros Mútuos Fraternal dos Artistas Vilafranquenses
e Vice-Presidente do Conselho de Administração da UMP.
Em declarações ao “Info”, Fernando Paulino começa por
agradecer à UMP pelo reconhecimento que lhe prestou e
expressar “a grande honra em ter sido distinguido com o
Prémio Mutualismo e Solidariedade”.

José Carvalho recebe Prémio Mutualismo
e Solidariedade em representação de Fernando Paulino
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“O Mutualismo Vai à Escola”
conquista o Prémio Inovar Para Melhorar 2019

ENTREVISTA

“Este projeto vai dar frutos e, dentro de anos,
teremos jovens interessados no Mutualismo”
O Presidente da Direção da Restauradora de Ramalde, Manuel Valentim, que concedeu uma entrevista
ao “Info” à margem das comemorações do Dia Nacional do Mutualismo, fala no significado de que se
reveste a conquista do PIPM’19 para uma Associação
Mutualista que “está a renascer das cinzas”.

Que significado tem para a Restauradora de Ramalde a
conquista deste Prémio?
Tem um significado muito grande. A Restauradora de
Ramalde está a renascer das cinzas. Há meia dúzia de
anos estava praticamente inativa. Agora, tem vindo a
desenvolver um trabalho meritório, com o esforço de toda
a Direção. Este prémio vem engrandecer a Associação e dar
mais força a esta Direção e àqueles que vierem a seguir.

A Restauradora de Ramalde venceu o Prémio
Inovar Para Melhorar 2019, instituído pela União
das Mutualidades Portuguesas para distinguir um
projeto de uma Associação Mutualista que constitua um
exemplo de inovação e modernidade. “O Mutualismo
Vai à Escola” foi a candidatura mais pontuada pelo júri
e aposta no envolvimento das crianças no Mutualismo.

No ano letivo de 2017/2018, apresentou o projeto às quatro escolas. Nenhuma rejeitou, mas só uma abraçou a ideia
com a alma e o coração. Os dirigentes da Restauradora de
Ramalde foram à sala de aula explicar o que é o Mutualismo, como nasceu, o que faz e o que pretende fazer a
Associação Mutualista. A professora trabalhou depois o
tema com os seus alunos e o resultado foi um conjunto de
trabalhos em desenho, com mensagens e conceitos relacionados com o Mutualismo. A Restauradora de Ramalde
resolveu compilar todos os trabalhos numa simpática brochura, que fez furor. E, neste ano letivo a terminar, repetiu
a experiência, ainda com mais entusiasmo.

Tudo começou em 2016. Manuel Valentim preparava o programa de ação da Restauradora de Ramalde a submeter à
apreciação dos Associados e ocorreu-lhe a ideia de levar à
prática o repto que a UMP vinha lançando para a inclusão
de jovens no Movimento. O Presidente da Direção da Restauradora de Ramalde sentia que era preciso chamá-los e
envolvê-los para assegurar o futuro do Mutualismo e, neste caso, da sua Associação que, não há muito tempo, viveu
um período de quase inatividade. Transpôs o sentimento
para o papel, mas não era suficiente.

Quando a União das Mutualidades Portuguesas anunciou a
abertura das candidaturas ao Prémio Inovar Para Melhorar,
a Restauradora de Ramalde arriscou submeter a sua candidatura com o projeto “O Mutualismo Vai à Escola”, assim
“batizado” por Julieta Sampaio.

Queria começar por levar a mensagem do Mutualismo aos
meninos e meninas das escolas do 1.º Ciclo de Ramalde.
Era preciso alguém que conhecesse o meio escolar e estabelecesse a ponte e Manuel Valentim resolveu recorrer a
Julieta Sampaio, que integrava os Órgãos Associativos da
Restauradora de Ramalde, na Assembleia Geral, e tinha
“uma experiência muito grande nessa área”. O seu envolvimento na iniciativa Parlamento Jovem era uma mais-valia
e, nas eleições que se seguiram, fez questão que Julieta
Sampaio integrasse a Direção e tomasse em mãos o desenvolvimento do projeto.

Entre três candidaturas submetidas a concurso, foi o mais
pontuado pelo júri, constituído por Eduardo Graça, Presidente da CASES; Pedro Costa, Presidente da Coimbra Business School; e Pedro Portugal Gaspar, Inspetor-Geral da
ASAE.
O anúncio do vencedor foi feito durante as comemorações
do Dia Nacional do Mutualismo, em Vila Nova de Gaia, e
deixou a representação da Associação Mutualista daquela
freguesia do Porto eufórica.
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A Restauradora de Ramalde está a levar à prática o
desafio da UMP de promover o rejuvenescimento do
Movimento, com a integração de mais jovens e mais
mulheres?
Foi a partir desses desafios que a UMP colocou em vários
encontros que avançámos com este projeto. No Encontro
Nacional de Mulheres Mutualistas, tive a oportunidade de
dizer que gostaria muito de ter mais mulheres na Direção
da Associação, mas tem sido difícil convencê-las. Nas novas
captações de Associados que fizemos, temos conseguido a
adesão de gente de muito valor, gente muito ativa, até politicamente, com menos de 35 anos, mulheres e homens.
É nessa gente que vou procurar alguém para me substituir
e para trazer mais jovens para a Restauradora de Ramalde.
Vejo aqui uma grande oportunidade.

Acredita que o programa vai atrair mais jovens para o
Mutualismo?
Estou convencido de que vai chamar. Dentro de dias,
vai-nos ser entregue o edifício da nossa sede que estava
arrendado à Administração Regional de Saúde do Norte
e vamos ter a possibilidade de convidar os meninos das
escolas e os professores a visitarem-nos. Temos a intenção
de, quando isso acontecer, oferecer um lanche às crianças
e convidar também os pais para que haja um intercâmbio
entre eles e partilharem o que aprenderam sobre o que
é o Mutualismo. Continuando, este projeto vai dar frutos
e, dentro de alguns anos, teremos jovens interessados em
dedicar-se ao Movimento.

Os outros projetos submetidos a concurso

“Espaço Saúde”

“Cimentar Sonhos”

Projeto da ASM São Bento das Peras de Rio Tinto destinado a suprimir carências na prestação de serviços de saúde
na área da medicina geral e, especialmente, na área da
medicina dentária, através de tratamentos inovadores.

Projeto da “Restauradora de Avintes” que inclui novo
edifício-sede, edição da revista “Gentis Mútua”, informatização do serviço de cobrança e instalação de serviços
médicos e implementação de farmácia social.
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Futuro do Movimento em debate
no Dia Nacional do Mutualismo

Fórum Participativo garante inovação
acrescida no Dia Nacional do Mutualismo
Utilização de novas tecnologias possibilita momento inovador e dinâmico, no qual os participantes da plateia
foram os protagonistas.

de futuro: “o que é que o Mutualismo está preparado para
fazer nessa sociedade que evoluirá tão rapidamente? Quer
adaptar-se ou preparar-se? Quer ignorar ou antecipar? Agir
ou reagir?”, questionou Daniel Catalão, classificando a resposta a estas questões como o principal desafio do Movimento Mutualista.
Já Jani Silva, Dirigente Mutualista, apresentou um testemunho sobre o seu percurso pessoal no Mutualismo, como
forma de enquadramento da questão central da sua intervenção: o rejuvenescimento e as diversas formas de aumentar a participação de mulheres e jovens no Movimento
Mutualista. Elencando diversas conquistas da Mutualidade
na qual é dirigente, Jani Silva sublinhou também ser notório o “recente engrandecimento do Movimento Mutualista
português”.

“O Futuro do Mutualismo e da Economia Social” foi o tema
escolhido para o painel inicial do Dia Nacional do Mutualismo de 2019. Com a moderação entregue a Deolinda Meira,
Docente e Investigadora do Politécnico do Porto/ISCAP, e
contando com a presença do jornalista Daniel Catalão, da
Dirigente Mutualista Jani Silva, e do Presidente do Centro
Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto (CCDTCMP), António Gouveia, o primeiro painel
da manhã do Dia Nacional do Mutualismo versou sobre o
papel dos jovens, das mulheres, e da comunicação social
digital enquanto fatores de desenvolvimento e crescimento do Movimento Mutualista português.
A começar, numa intervenção assumida pelo próprio como
“provocadora”, o jornalista da RTP e Professor Universitário
Daniel Catalão abordou temas futuristas, entre os quais a
crescente predominância da inteligência artificial e a robotização da sociedade, afirmando que “o Movimento Mutualista, à semelhança de outros, tem de estar preparado para
os fenómenos tecnológicos do futuro, nos quais os robôs e
as máquinas serão a regra”.
Em jeito de reflexão, o também docente universitário aproveitou para desafiar os presentes, questionando o papel
que o Movimento Mutualista pretende ter nesse contexto

A par dos painéis temáticos e da entrega de prémios, as comemorações
do Dia Nacional do Mutualismo contaram igualmente, ao início da tarde,
com um momento inovador, designado por “Fórum Participativo: Interação; Inovação e Rejuvenescimento”,
no qual os participantes presentes no
auditório foram desafiados a recorrer
ao seu telemóvel para, através da resposta a questões pré-estabelecidas,
manifestarem a sua opinião sobre várias matérias relacionadas com o Mutualismo e a atividade da UMP.
Dinamizado por Carla Silva, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
UMP, e por Emanuel Oliveira, repre-

sentante do Movimento Mutualista Jovem, o Fórum Participativo constituiu
uma inovação ao nível da utilização
de novas tecnologias e permitiu aos
presentes assumirem um papel ativo
e participante nas comemorações do
Dia Nacional do Mutualismo.
Entre outras questões, os participantes puderam avaliar a evolução da
UMP nos anos recentes, ao nível da
comunicação, do rejuvenescimento,
da igualdade de género, da capacitação das Associações Mutualistas,
da internacionalização e de projetos
recentes, como é o caso do projeto
YOU’RE H.O.M.E, realizado no âmbito
do programa Erasmus+.

Por seu lado, António Gouveia, Presidente do CCDTCMP,
abordou os desafios de sustentabilidade que se colocam às
organizações da Economia Social, em particular às Mutualidades. Lamentando a diminuição dos apoios às instituições
da Economia Social, António Gouveia manifestou, no entanto, a sua confiança no Movimento Mutualista, afirmando que “as Mutualidades têm passado, são presente e têm
longo futuro”.
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À medida que cada participante votava na opção pretendida através do seu
telemóvel, as respostas eram imediatamente visíveis por todos e automaticamente contabilizadas, assumindo-se como um importante instrumento
de aferição e avaliação conjunta da
atuação da UMP bem como do futuro
do Movimento Mutualista.
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O Setor Social vai ter um papel ainda mais
relevante com o envelhecimento da população

O ex-Secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, considera que “o País não está preparado para defrontar o
problema do envelhecimento da população, pelo menos
na área da saúde”. Intervindo no painel sobre o “Impacto
da Demografia na Segurança Social e na Saúde”, do Dia
Nacional do Mutualismo, em Vila Nova de Gaia, Manuel
Delgado defendeu que o Serviço Nacional de Saúde está
preparado objetivamente para fazer face à doença crónica
aguda e para a doença tratada por especialistas, e que o
envelhecimento da população implicará uma mudança de
paradigma, nomeadamente a criação de equipas multidisciplinares e a deslocação dos clínicos aos domicílios dos
idosos.
António Tavares, porta-voz da Secção de Solidariedade e
Sociedade e Bem-Estar do Conselho Estratégico Nacional
do PSD e Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, antevê que o Estado Social “vai ter muita dificuldade
em suportar a institucionalização” dos idosos em lares e
unidades de cuidados continuados, e que a estratégia, no
futuro, terá que passar por criar condições para que o idoso
continue a viver na sua habitação, nela recebendo o apoio,
de natureza social ou clínica.

Recorrendo às projeções da União Europeia, Amílcar Moreira, Professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, chamou a atenção para o peso que o
número de pensionistas terá na Segurança Social em 2050,
qualquer coisa como 3,2 milhões de pessoas.
A sustentabilidade da Segurança Social ficará dependente
do crescimento da economia do País, que, no seu entender,
não tem uma política de cuidados à população sénior, lembrando que a rede de unidades de cuidados continuados
atual cobre apenas 350 mil idosos.
Luís Capucha, Professor Universitário, manifestou a sua
preocupação com o impacto do envelhecimento da população na Segurança Social, abordando desde logo a necessidade de aumentar a idade da reforma e de alargar a base
contributiva, por exemplo, através da imigração e de mais
emprego no feminino.

Na sua perspetiva, impõe-se um novo modelo de “governance”, baseado numa “coordenação política” dos Ministérios da Segurança Social e da Saúde, que “não podem
continuar tão afastados”.
Nesse quadro, Manuel Delgado prevê que o setor social
e solidário venha a ter um papel ainda mais relevante no
apoio a pessoas idosas, através da domiciliação do apoio
clínico e social e da ocupação dos tempos livres.
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Momentos Musicais

Atuação de Orquestra de Percussão Rufinos & Rufinas

Atuação de Tiago Magalhães da Academia de Música Vilar do Paraíso

Dia Nacional do Mutualismo na imprensa

Atuação de André Teixeira, da Escola de Música do Grupo Coral de Esmoriz

Atuação do Grupo Opus Quatro
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DESTAQUE

UMP assume Vice-Presidência do Comité
Intercontinental da União Mundial das
Mutualidades em Genebra

A 18 de junho, a União das Mutualidades Portuguesas, através do seu Presidente do Conselho de Administração,
Luís Alberto Silva, assumiu formalmente a Vice-Presidência do Comité
Intercontinental da União Mundial das
Mutualidades, na Assembleia-Geral
que decorreu em Genebra, na Suíça.
Esta nova estrutura, a que a UMP deliberou aderir em novembro de 2018,
propõe-se representar Associações
Mutualistas de todo o mundo junto
dos governos e organismos internacionais, e trabalhar fortemente na
cooperação e partilha de experiências
no âmbito do Mutualismo, promover a
capacitação do setor, celebrar acordos
no âmbito da Economia Social e Solidária, desenvolvimento sustentado,
saúde, sistemas de prevenção social,
reformas e pensões e outros dossiês

da esfera mutualista.
O Comité Intercontinental, que iniciou
as suas funções na Suíça, é presidido
por Alfredo Sigliano, representante do
continente americano; e tem como
vice-presidentes Luís Alberto Silva,
em representação da Europa; e Abdelmoula Abdelmoumni, representante
de África.
O programa de ação aprovado na Assembleia Geral do dia 18 estabelece
como prioridades o crescimento da
UMM, através de adesões de mais
Mutualidades, cabendo aos representantes de cada continente desenvolver um plano nesse sentido e reunir
recursos técnicos, logísticos e financeiros que capacitem a organização.
“Estamos entusiasmados com este
novo desafio em nome da afirmação
do Mutualismo no mundo e temos a
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consciência que há um longo caminho
a percorrer na expansão deste Movimento”, considera Luís Alberto Silva.
Segundo o representante máximo da
UMP, “o mutualismo é um modelo
de proteção social e de resposta aos
desafios da sociedade, aplicável em
qualquer lugar do mundo”, porque assenta nos “princípios da corresponsabilidade e da solidariedade”.
“Sentimos, pelas abordagens que vamos tendo, que existe uma grande
curiosidade em relação ao modelo
mutualista, seja na Europa de Leste,
na Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) ou em outras regiões do mundo, e isso redobra o nosso otimismo em relação ao futuro”,
afirma o dirigente, encarando a UMM
como um veículo e uma oportunidade
para expandir o Mutualismo.

UMP sugere realização de Congresso Mundial em
Portugal

Presidente da UMM, Abdelmoula Abdelmoumni (Vice-Presidente da UMM) e Luís Alberto Silva (Vice-Presidente da
UMM), durante um debate moderado pelo jornalista da RTP
João Fernando Ramos.

O Presidente e os dois Vice-Presidentes da União Mundial
das Mutualidades (UMM) reencontraram-se em Portugal, a
8 de junho, nas comemorações do Dia Nacional do Mutualismo. O programa do evento dedicou um painel exclusivamente à apresentação da UMM, que incluiu a assinatura
da ata da primeira Assembleia Geral realizada dias antes
na Suíça, e à reflexão sobre os caminhos do Mutualismo
no Mundo.

Na sua alocução, Luís Alberto Silva sugeriu a criação de
uma rede intercontinental integrada de serviços mutualistas e fez notar a necessidade de dotar a UMM de uma organização administrativa e uma estrutura forte e capacitada,
no sentido de se tornar no verdadeiro motor do desenvolvimento do Mutualismo à escala global. A terminar, propôs
ainda que o primeiro Congresso Mundial do Mutualismo,
sob a égide da UMM, se realizasse em Portugal.

A representatividade do Movimento Mutualista junto dos
Estados e das organizações internacionais, a expansão e a
capacitação do Movimento Mutualista nos cinco continentes foram as tónicas das intervenções de Alfredo Sigliano,
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ATIVIDADES UMP

Compromisso de Cooperação para o Setor Social
aumenta comparticipação às respostas sociais
em 3,5 por cento

O Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário 2019-2020 celebrado a 11 de julho, na Residência
Oficial do Primeiro-Ministro, em Lisboa, aumenta a comparticipação financeira da Segurança Social relativa ao
funcionamento dos equipamentos e serviços sociais em
3,5 por cento.
O Presidente do Conselho de Administração da UMP, que
assinou o documento em representação da União das
Mutualidades Portuguesas, considera que este compromisso de cooperação dá “um passo importante no sentido de atenuar o défice crónico gerado pelo diferencial
entre o financiamento e o custo efetivo que essas respostas sociais representam para as instituições”.
Intervindo na cerimónia, que foi presidida pelo Primeiro-Ministro, António Costa, e que contou com a partici-
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pação dos Ministros da Educação, Brandão Rodrigues, do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, e da Saúde, Marta Temido, e dos Presidentes da UMP,
da CNIS, da União das Misericórdias Portuguesas e da
Confecoop, Luís Alberto Silva reconheceu que “o Governo
dá um sinal positivo, ao esforçar-se no sentido de ir ao
encontro das preocupações dos parceiros do setor social
e solidário”. “Não alcançámos o patamar desejável, mas
foi possível encurtar a distância”, disse.

e da Segurança Social em matéria de ensino pré-escolar.
O acordo agora celebrado contempla, entre outras, uma
medida de apoio e suporte técnico às instituições em
situação de dificuldade, assente numa lógica de proximidade.
O Primeiro-Ministro anunciou no decurso da cerimónia
que, nas próximas semanas, o Governo vai lançar um
programa para criar mais sete mil vagas em creches,
sobretudo nas áreas metropolitanas.

promisso histórico”; o Presidente da CNIS, Lino Maia,
rotulou-o como “um bom instrumento de cooperação,
enquanto o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas preferiu chamar a atenção para o desafio do
apoio aos migrantes.

O Compromisso de Cooperação 2019-2020 regista alguns
avanços relativamente ao anterior, como o apoio às famílias, tendo em vista a conciliação da vida familiar e
profissional, os mecanismos de apoio ao cuidador informal, a preocupação com a prestação de cuidados continuados, principalmente na área da saúde mental e a clarificação da cooperação com os Ministérios da Educação

No entender de António Costa, este modelo de cooperação com as instituições sociais tem sido importante
na redução dos níveis de pobreza e, havendo satisfação
com os resultados alcançados, deve ser reforçado.

Pode ler AQUI a intervenção proferida na cerimónia pelo
Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís
Alberto Silva.

Disponibilizamos para consulta AQUI o texto integral do
Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário para o biénio 2019-2020.

Pode rever as reportagens da TVI em https://bit.
ly/2YP8z40 e da SIC em https://bit.ly/2XJ0YaA sobre o
tema.

Nas intervenções que proferiram, o Presidente da Confecoop, Rogério Cação, considerou o acordo um “com-
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Projeto internacional You’Re H.O.M.E.
deixa sementes para o futuro

Mensagem de Boas Férias
Tem sido um ano muito intenso para o Movimento Mutualista português e para
a União das Mutualidades Portuguesas. Exigente sob todos os pontos de vista.
De permanente autossuperação e de entrega à causa.

que estiveram em exposição a 8 de julho, durante as
comemorações do Dia Nacional do Mutualismo.
Além da aproximação entre jovens de países geograficamente tão distantes e de culturas diferentes, o projeto, que contou com o envolvimento e o empenhamento
muito fortes do Movimento Mutualista Jovem (MMJ), foi
um importante veículo para a disseminação internacional do Mutualismo, dos seus princípios e valores.
O Projeto internacional You’Re H.O.M.E. foi uma
iniciativa da União das Mutualidades Portuguesas,apoiada
pelo programa Erasmus+, que envolveu vários parceiros
internacionais, nomeadamente a Civic Organization
“Development and Initiative” (Ucrânia), EURO SUD
(Itália), Federation of Erasmus Student Network Greece
(Grécia), Bilgi ve Beceri Dernegi (Turquia) e ESN Porto
(Portugal).

O projeto internacional You’Re H.O.M.E (Youth+Refugies-Helping Others Means Europe) chegou ao fim,
em termos formais, mas “as sementes que nele foram
lançadas germinarão e continuarão a produzir frutos no
futuro”. O Presidente do Conselho de Administração da
UMP, Luís Alberto Silva, faz um balanço “muito positivo”
deste projeto que juntou cerca de três dezenas de jovens
portugueses, gregos, italianos e ucranianos no Porto,
em abril e maio último, para abordar a problemática do
acolhimento de refugiados na Europa.
Deste encontro internacional, que acabou por reunir
muitos mais jovens e entidades, resultou uma carta
de sensibilização aos governos destes países europeus
para que assumam um olhar mais atento e às questões das migrações e um conjunto de outras evidências
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É chegada a altura de repousarmos um pouco, de podermos desfrutar de
alguns momentos de lazer e, sobretudo, de dedicarmos mais tempo à família e
aos amigos, recarregando energias para um novo ciclo de renovados objetivos
e desafios.
Em nome do Conselho de Administração da União das Mutualidades
Portuguesas, desejamos a todos, e em particular aos Mutualistas, umas
retemperadoras férias.
Saudações Mutualistas,
O Presidente do Conselho de Administração da UMP
Luís Alberto Silva
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Nova sede da UMP e internacionalização
dominam encontro com Vieira da Silva na Suíça
O Presidente da UMP, Luís Alberto Silva, avistou-se
com o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, à margem da Conferência
Internacional da OIT (Organização Internacional do
Trabalho), que decorreu em Genebra, na Suíça.
Para além de ter formulado o convite a Vieira da Silva
para estar presente nas comemorações do Dia Nacional do Mutualismo, no dia 8 de julho, no Auditório
da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, o dirigente abordou outros assuntos, como a nova sede
da UMP e as novas responsabilidades assumidas no
âmbito da União Mundial das Mutualidades.

Presidente da UMP e líder da UGT fazem ponto
da situação da negociação do IRCT
O Presidente do Conselho de Administração da União
das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, e o
líder da UGT, Carlos Silva, fizeram um ponto da situação da negociação de um contrato coletivo aplicável
aos trabalhadores do setor das Mutualidades.

Comunicados
Novas tabelas salariais para as Associações
Mutualistas em vigor desde junho
Foi publicada a Portaria n.º 197/2019, de 26 de junho,
que vem determinar que as condições de trabalho
constantes das alterações do contrato coletivo entre a
Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade — CNIS e a Federação Nacional dos Sindicatos dos
Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais — FNSTFPS, publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º
47, de 22 de dezembro de 2018, são estendidas no
território do continente, «às relações de trabalho entre instituições particulares de solidariedade social não
filiadas na confederação outorgante que prossigam as
atividades reguladas pela convenção, exceto as santas
casas da misericórdia, e trabalhadores ao seu serviço

das profissões e categorias profissionais nela previstas».
Esta Portaria entrou em vigor no dia 1 de julho de 2019,
e a tabela salarial e cláusulas de natureza pecuniária
previstas na convenção produzem efeitos a partir de 1
de junho de 2019.
Ou seja, por determinação legal as tabelas salariais
dos trabalhadores das Associações Mutualistas deverão ser atualizadas já com efeitos para o mês de junho.
Estas tabelas encontram-se descritas na página 4466
do referido BTE 47/2019.

Alterações ao modelo de cooperação entre
o Instituto da Segurança Social, I. P. e as IPSS
e equiparadas para o desenvolvimento
de respostas sociais
O modelo de cooperação entre o Instituto da Segurança Social, I. P. e as Instituições Particulares de Solidariedade
Social ou legalmente equiparadas, para o desenvolvimento de respostas sociais, conheceu, em julho, uma importante alteração, com a publicação da Portaria n.º 218-D/2019, de 15.07, a qual procedeu à segunda alteração
à Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho.

À margem da Assembleia Geral da União Mundial das
Mutualidades (UMM) e da 108.ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, num ano em que se celebra o centenário da OIT (Organização Internacional
do Trabalho), os dois responsáveis trocaram impressões sobre o processo negocial que, de acordo com
Luís Alberto Silva, “está a decorrer em bom ritmo” e
sobre o qual espera “seja possível chegar a acordo
final muito em breve”.

Esta alteração no diploma que define os critérios, regras e formas em que assenta o modelo específico da cooperação entre a Segurança Social e as IPSS, traz várias novidades, nomeadamente nos termos da revisão dos
acordos de cooperação e gestão nas regras e critérios definidos em sede de Compromisso de Cooperação, quando a mesma se deva à variação do número de utentes.

Introdução do Mutualismo em São Tomé
e Príncipe reúne emissários do governo e UMP
jetos de cariz mutualista que respondam às necessidades da população local.
“O novo Governo de São Tomé e Príncipe encara o Mutualismo como uma resposta para vários problemas com
que este país em desenvolvimento se confronta, e pretende retomar os contactos iniciados anteriormente.
A UMP está disponível para cooperar, com o seu know-how, nessa estratégia”, afirmou Luís Alberto Silva, no
final do encontro com os emissários são-tomenses.

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) está disponível para cooperar com o Governo de São Tomé e
Príncipe na implementação do modelo mutualista português naquele território.
O Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís
Alberto Silva, que recebeu emissários do Governo são-tomense, mostrou abertura para apoiar tecnicamente
as autoridades daquele país, na implementação de pro-
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Igualmente se clarificam as competências do Instituto da Segurança Social, I. P., em matéria de acompanhamento e apoio técnico, e de fiscalização, incluindo ao nível das atribuições internas, bem como em matéria de
incumprimento das cláusulas constantes dos acordos de cooperação.
Por outro lado, a Portaria n.º 218-D/2019 altera o Regulamento das comparticipações familiares devidas pela
utilização dos serviços e equipamentos sociais, definindo os termos da consideração do montante da Prestação
Social para a Inclusão recebido pelo utente, enquanto rendimento do agregado familiar, bem como a previsão
de uma redução das comparticipações familiares devidas pela utilização, quando se verifique a frequência, da
mesma resposta social e estabelecimento de apoio social, por mais do que um elemento do agregado familiar,
a estabelecer por cada instituição em regulamento interno, correspondendo, no caso de frequência de resposta
social Creche, a uma redução do montante da comparticipação familiar, no segundo e seguintes elementos do
agregado familiar, entre 10 % e 20 %.
A Portaria entrou em vigor a 16 de julho de 2019, dispondo o Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social,
I. P., de 30 dias a contar dessa data para aprovar as orientações técnicas necessárias à sua aplicação.
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Mutualidade de Santa
Maria no Mosaico Social
em Santa Maria da Feira

MUTUALIDADES

Foto: AMSM

Chama Mutualista inicia quarta edição

A volta de 2019/2020 da Chama Mutualista pelo país
terminará por ocasião do Congresso do Mutualismo, em
julho de 2020.

Crianças do CIDACL “trabalham” valores e princípios
mutualistas e terminam ano letivo em festa
As crianças do Centro Infantil Dr. António da Costa Leal
(CIDACL), gerido pela União das Mutualidades Portuguesas, não deixaram passar em claro o Dia Nacional do Mutualismo. Desenvolveram uma atividade (na imagem)
que simbolizou os princípios e valores mutualistas e os
pequenos passos para o mutualismo dados diariamente.
Com as férias no horizonte, a Festa de Final de Ano Letivo foi genial… A página de Facebook do CIDACL descreve

como foi: “Os nossos pequenotes caracterizaram-se de
animais e formaram o Zoo mais giro e divertido de todos
os tempos! Ao longo da festa houve ainda outras surpresas que deliciaram miúdos e graúdos! A comunidade
educativa do CIDACL está de parabéns, não só pela presença na festa mas principalmente pelo envolvimento
ao longo de um ano letivo que foi, certamente, memorável para todos!”

A Mutualista Covilhanense celebrou, a
7 de junho, 124 anos de história associativa e 89 da sua fundação, aproveitando o momento para homenagear os
Associados com 50 anos de inscrição e
os colaboradores com mais de 25 anos
de serviço.
A inauguração de uma sala multimédia
destinada aos seus utentes, três dias
antes, com a presença do curador da
Fundação La Caixa Portugal, Artur San-

tos Dias, marcou o arranque das comemorações.
Este novo espaço foi criado com o
apoio do Prémio BPI La Caixa Seniores,
ao qual a Mutualista se candidatou com
o projeto “Jovens e Idosos num Clique”,
que envolve a Escola Secundária Quinta
das Palmeiras e o laboratório de investigação NetGNA, do Departamento de
Informática da UBI/Instituto de Telecomunicações.

ASM Setubalense “sustentável,
viva e dinâmica” aos 131 anos
Lembranças aos voluntários, reconhecimento aos Associados, atuação do seu
grupo de cantares e discursos marcaram o 131.º Aniversário da Associação
de Socorros Mútuos Setubalense.
Na intervenção que proferiu na sessão
solene, realizada no Salão Nobre da
Associação, o Presidente da Direção,
Fernando Paulino, destacou o percurso
de determinação que a instituição tem
vivido e que lhe permite prestar um

serviço de excelência nas áreas clínica
e de apoio social.
Apresentando a ASM Setubalense
como uma Associação “sustentável,
viva, dinâmica, interventiva e solidária”, Fernando Paulino lembrou que as
instituições têm hoje “uma marca que
tem que ser mercado” e que “tem de
servir bem e de ter serviços de excelência” sem perder a sua matriz social.

Foto: simoesdasilva/ Facebook ASMSetubalense
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A Mutualidade de Santa Maria
tem uma presença forte no Concelho de Santa Maria da Feira,
onde gere os centros infantis
de Lourosa e da Feira e ministra
ações de formação profissional
(São João de Ver).
O Mosaico Social é a maior montra de serviços e projetos sociais
de Santa Maria da Feira e compreende também uma área destinada aos debates e a projetos,
onde também marcou presença
a Mutualista Covilhanense com o
seu projeto da Unidade Móvel de
Saúde e de Apoio Social e Psicológico.

AF Vimaranense
promove Semana da
Saúde e Bem-Estar

A Associação Familiar Vimaranense está a celebrar o seu 111.º
Aniversário e, para assinalar a
efeméride, promoveu entre 22 e
27 de julho, a “Semana da Saúde
e Bem-Estar”.
Durante este período, a AF
Vimaranense promoveu rastreios
gratuitos em áreas como Podologia, Medicina Dentária, Psicologia e Terapia da Fala.

Foto: AF Vimaranense

ato carregado de simbolismo, o Conselho de Administração da UMP procedeu à passagem da Chama para a
AMUT – Associação Mutualista de Gondomar, dando assim início à 4.ª edição da iniciativa.

O Dia Nacional do Mutualismo fica também marcado
pelo término da edição 2018/2019 da Chama Mutualista, com a entrega do objeto luminoso que simboliza a
força e coesão do Movimento Mutualista português pelo
Montepio Grandolense A.M. ao Conselho de Administração da UMP.
Dado o mérito e o sucesso que esta iniciativa tem vindo
a conquistar, após a receção da Chama Mutualista e num

Mutualista Covilhanense inaugura
sala multimédia nas celebrações
dos seus 124 anos

A Mutualidade de Santa Maria
participou no Mosaico Social de
Santa Maria da Feira, que decorreu entre 13 e 16 de junho, na
União de Freguesias de Lobão,
Gião, Louredo e Guisande, apresentando o diversificado leque
de serviços e atividades que desenvolve.

Aniversários
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NOVIDADES LEGISLATIVAS
Lei n.º 39/2019 - Diário da República n.º 115/2019, Série I de 2019-06-18
Estabelece inibições no acolhimento de crianças e jovens.
Lei n.º 43/2019 - Diário da República n.º 117/2019, Série I de 2019-06-21122627508
Procede à interpretação autêntica do n.º 7 do artigo 1041.º do Código Civil, aditado pelo artigo 2.º da Lei n.º
13/2019, de 12 de fevereiro, que estabelece 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.

1 agosto

Associação Mutualista de Arcozelo
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7 agosto

Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre do Concelho de Valongo

121.º aniversário

9 agosto

União das Mutualidades Portuguesas

39.º aniversário

15 agosto

“A Familiar” Associação de Socorros Mútuos da Póvoa de Varzim

106.º aniversário

17 agosto

Montepio Comercial e Industrial Associação de Socorros Mútuos

120.º aniversário

Foi há um ano...
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Decreto-Lei n.º 79/2019 - Diário da República n.º 113/2019, Série I de 2019-06-14
Altera os regimes jurídicos de proteção nas eventualidades de invalidez, velhice e morte do regime geral de
segurança social, alargando as situações em que é possível a atribuição de pensões provisórias.
Resolução da Assembleia da República n.º 82/2019 - Diário da República n.º 115/2019, Série I de 2019-06-18
Recomenda ao Governo que elimine os impedimentos administrativos à efetivação do direito ao reagrupamento
familiar de imigrantes e de requerentes de proteção internacional em Portugal.
Resolução da Assembleia da República n.º 86/2019 - Diário da República n.º 116/2019, Série I de 2019-06-19
Recomenda ao Governo a urgente concretização de medidas que permitam a melhoria da capacidade de resposta na prevenção e combate à violência doméstica.
Resolução da Assembleia da República n.º 81/2019 - Diário da República n.º 115/2019, Série I de 2019-06-18
Recomenda ao Governo a adoção de medidas para garantir uma habitação digna aos refugiados acolhidos em
Portugal.

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

Portaria n.º 217/2019 - Diário da República n.º 130/2019, Série I de 2019-07-10
Portaria que procede à terceira alteração ao regulamento geral do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais
Carenciadas (FEAC) e à regulamentação específica do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas em Portugal (POAPMC).
Portaria n.º 202/2019 - Diário da República n.º 125/2019, Série I de 2019-07-03
Define os termos e os critérios aplicáveis ao projeto-piloto a adotar no âmbito do sistema de incentivo ao consumidor para devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis.
Portaria n.º 191/2019 - Diário da República n.º 118/2019, Série I de 2019-06-24
Regula a prova da situação escolar para efeitos de atribuição e manutenção do abono de família para crianças
e jovens e da bolsa de estudo, bem como da atribuição das prestações por morte e manutenção da pensão de
sobrevivência do regime geral de segurança social.
Portaria n.º 197/2019 - Diário da República n.º 120/2019, Série I de 2019-06-26
Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Confederação Nacional das Instituições de
Solidariedade - CNIS e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais
– FNSTFPS.

O Conselho de Administração da UMP
reuniu com Secretária de Estado da Habitação

Portaria n.º 200/2019 - Diário da República n.º 122/2019, Série I de 2019-06-28
Estabelece os prazos para a declaração inicial do RCBE e revoga os artigos 13.º e 17.º da Portaria n.º 233/2018,
de 21 de agosto.
Despacho n.º 6013-B/2019 - Diário da República n.º 122/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-06-28
Procede à primeira alteração ao regulamento da organização e composição das diferentes equipas técnicas
que asseguram a intervenção no serviço de atendimento e acompanhamento social.
Despacho n.º 5894-A/2019 - Diário da República n.º 120/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-06-26
Estabelece e regula a atribuição de um apoio de natureza social, no âmbito do subsistema de ação social, destinado à alimentação das crianças que se encontrem a frequentar uma ama.

O boletim digital Info é cofinanciado por:
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O Embaixador da República de Cabo Verde
reuniu com a UMP
29
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julho 2018

A UMP defendeu um Estatuto do Cuidador Informal integrador e inovador,
do ponto de vista da otimização dos recursos já existentes

O Conselho de Ministros aprovou o Decreto-lei relativo
ao Código das Associações Mutualistas

A União das Mutualidades Portuguesas reuniu Governantes
e encheu auditório no Dia Nacional do Mutualismo, em Lisboa
30

