
Luís Alberto Silva
Presidente do CA da UMP

NOTÍCIAS DO MUTUALISMO

Boletim Informativo 
Mensal

Edição n.º 99 IV Série
1 de outubro de 2017

Editorial

O mês de setembro é normalmente mar-
cado pelo regresso de férias mas a União 
das Mutualidades Portuguesas esteve 
em plena atividade, nas mais diversas 
“frentes”. Estivemos envolvidos em vá-
rias reuniões, grupos de trabalho e en-
contros com diferentes entidades e re-
presentantes do Governo e da Economia 
Social. Estamos numa fase em que se 
discute já o cenário “Pós-Portugal 2020”, 
ou seja, a estratégia para o futuro qua-
dro comunitário de apoios a Portugal, 
no qual as entidades da Economia Social 
devem ser consideradas, enquanto par-
ceiras estratégicas do Estado. Foi esse 
o tema central da reunião plenária do 
Conselho Nacional para a Economia So-
cial (CNES), que ocorreu no dia 22 de se-
tembro em Lisboa. Foi também no início 
deste mês, em reunião com o Ministro 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, Vieira da Silva, que recebemos a 
indicação de que a proposta para o novo 
estatuto legal das Mutualidades, o CAM, 
deverá mesmo ser levada a discussão 

Saudações Mutualistas

EM FOCO................................2
Conselho Nacional para a 
Economia Social debateu 
estratégia para futuro quadro 

de apoios 

ATIVIDADES.....................3-8
Encontro Nacional de Dirigen-
tes Mutualistas, reuniões com 
membros do Governo, Jornadas 
Mutualistas Regionais, e MMJ 

UMP & ASSOCIADAS..8-12
As notícias mais recentes sobre 
diferentes associadas da UMP 
(novas associadas, reuniões, 
aniversários e eventos)

ECONOMIA SOCIAL....13-14 

UMP no Fórum da Economia 

Social e Bolsa ES Jovem

INFORMAÇÃO ÚTIL....14-15

FOI HÁ UM ANO.............16

ainda este ano, concretizando um instru-
mento importantíssimo para a atividade 
das Mutualidades.
A coesão, a promoção, o desenvolvimen-
to e a sustentabilidade de todo o Movi-
mento Mutualista Português também 
são o principal foco das Jornadas Mutua-
listas Regionais, que tiveram em setem-
bro a sua segunda edição de 2017, divi-
didas respetivamente entre Alcácer do 
Sal e Gondomar. Estas duas localizações 
enchem-nos de satisfação e orgulho, não 
só pela disponibilidade e envolvimento 
das duas associações anfitriãs, a Associa-
ção Alcacerense de Socorros Mútuos e a 
AMUT – Associação Mutualista, mas tam-
bém porque a UMP nunca tinha realizado 
um evento em Alcácer do Sal ou Gondo-
mar. Consideramos que é fundamental 
a participação de todos os dirigentes, 
funcionários e colaboradores das Mutua-
lidades nestes eventos, permitindo dotar 
as instituições de conhecimentos e atua-
lizações que podem fazer a diferença na 
sua atividade diária. No fundo, queremos 
capacitar as instituições mutualistas, tor-
nando-as cada vez mais fortes, próspe-
ras e ativas. Esse é também o objetivo 
geral do Encontro Nacional de Dirigentes 
Mutualistas, que vamos realizar no próxi-
mo dia 25 de outubro, em Coimbra, nas 
instalações d’ A Previdência Portuguesa 
– Associação Mutualista. Um evento que 
pretende debater e delinear estratégias 
para o futuro, sempre com o espírito de 
união e proximidade que nos define.
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CNES debateu estratégia para futuro 

quadro de apoios à Economia Social
O Conselho Nacional para a Economia Social (CNES) reuniu esta sexta-feira (22 de setembro) numa sessão 
plenária no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), em Lisboa.

A sessão serviu para analisar o po-
sicionamento estratégico do setor 
da Economia Social face aos futu-
ros quadros comunitários de apoio, 
numa discussão que o Governo quer 
realizar, segundo refere a convo-
catória da reunião, “de uma forma 
abrangente, envolvendo os mais va-
riados atores económicos e sociais”.
O próximo período de programação de 
fundos europeus sucederá ao Progra-
ma Portugal 2020 e o objetivo do CNES 
é que os futuros instrumentos de apoio 
tenham uma intervenção efetiva jun-
to das entidades da Economia Social.
A União das Mutualidades Portugue-
sas, como membro efetivo do CNES, 
esteve representada na reunião pelo 

presidente do Conselho de Adminis-
tração, Luís Alberto Silva, e pela vi-
ce-presidente, Jani Salomé. “É funda-
mental a participação das entidades 
da Economia Social na definição da 

estratégia nacional para o próximo 
quadro de apoio comunitário Portu-
gal 2030”, referiu Luís Alberto Silva à 
margem de uma reunião onde tam-
bém esteve o primeiro-ministro por-
tuguês, António Costa, assim como 
outros membros do Governo, repre-

sentantes de entidades da Economia 
Social e diferentes personalidades do 
setor. “Trata-se de uma discussão exi-
gente e as entidades da Economia So-
cial são capazes de dar um contributo 

muito significativo pois são conhece-
doras das necessidades da socieda-
de civil e das respostas e atuações 
que se deverão adotar face às novas 
problemáticas, novas áreas de atua-
ção e novas políticas da União Euro-
peia”, concluiu o responsável da UMP.

Luís Alberto Silva (UMP) troca impressões com o Primeiro-Ministro 
português, António Costa

« É fundamental a participação das entidades 
da Economia Social na definição da estratégia 
nacional para o próximo quadro de apoio 
comunitário Portugal 2030 » 
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Dirigentes Mutualistas reúnem-se em 
Coimbra

O VI Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas (ENDM) é um dos principais eventos pro-
movidos anualmente pela União das Mutualidades Portuguesas, sendo este ano realizado 
no dia 25 de outubro, nas instalações d’A Previdência Portuguesa - Associação Mutua-
lista, em Coimbra. Além de servir para debater e delinear as orientações estratégicas do 
Movimento Mutualista Português, o Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas terá um 
programa que inclui temáticas de grande relevância, já que serão abordados os seguintes 
assuntos como o Fundo Mutualista, o Movimento Mutualista Jovem, e Inovações Tecno-
lógicas e Plataformas de Comunicação Digital da UMP. Depois da segunda edição das Jor-
nadas Mutualistas Regionais 2017, que foram divididas entre Alcácer do Sal e Gondomar, 
a UMP espera novamente uma forte adesão e participação dos Mutualistas neste ENDM.  
Brevemente poderá consultar o programa e inscrever-se em www.endm.mutualismo.pt.

Conselho de Administração da UMP reuniu em Lisboa

Os membros do Conselho de Administração da União das 
Mutualidades Portuguesas estiveram reunidos no passado 
dia 28 de setembro (quinta-feira), em Lisboa, analisando 
a segunda edição das Jornadas Mutualistas Regionais, que 
arrancaram em Alcácer do Sal antes de rumarem a Gon-
domar, além de projetarem já o VI Encontro Nacional de 
Dirigentes Mutualistas, agendado para o próximo dia 25 de 
outubro em Coimbra.

                    Atividades

http://www.endm.mutualismo.pt.
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Ministro Vieira da Silva destaca 
contributo das Mutualidades

O presidente do C.A. da União das 
Mutualidades Portuguesas, Luís Al-
berto Silva, reuniu no passado dia 
5 de setembro, em Lisboa, com o 

Ministro do Trabalho, Solidarieda-
de e Segurança Social, Vieira da 
Silva. Um encontro produtivo e 
que voltou a afirmar a sólida re-
lação de confiança entre as duas 
entidades. No encontro, que serviu 
para abordar diversas temáticas 
atuais do Movimento Mutualista, 
o Ministro Vieira da Silva também 
concedeu uma entrevista à revis-
ta MUT, editada anualmente pela 
UMP. A importância atribuída pelo 
representante do Governo ao papel 
das Mutualidades enquanto par-

ceiras do Estado foi um dos temas 
em destaque. “É uma importância 
relevante, quer pela dimensão his-
tórica, quer pela realidade do pre-

sente mas também pela perspetiva 
de futuro, nestes tempos tão con-
turbados e incertos”, referiu Vieira 
da Silva. “O Mutualismo tem uma 
tradição já longa no nosso país e, 
hoje em dia, está muito ligado a 
essa dinâmica mais geral que se 
chama Economia Social. Mais do 
que palavras, o que conta é o fac-
to de existir uma sólida relação de 
cooperação entre o Estado e a Eco-
nomia Social em diversas áreas. E 
há boas razões para acreditar que 
esta será uma realidade também 

para o futuro”, sublinhou o repre-
sentante do Governo. Luís Alberto 
Silva, por seu turno, realçou que 
estes encontros são cruciais “para 
a relação de confiança entre o Mi-
nistério do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social e a União das 
Mutualidades Portuguesas, que, na 
prática, partilham a mesma missão 
e o mesmo objetivo geral. O Mo-
vimento Mutualista continua a ter 
um papel de complementaridade 
do Estado muito importante e nesta 
reunião foram abordados assuntos 
prementes para a UMP. É o caso da 
revisão do Código das Associações 
Mutualistas, do projeto de interna-
cionalização da UMP, do chamado 
Simplex administrativo, e também 
da sede da União das Mutualida-
des”, revelou o presidente da UMP. 
A entrevista com o Ministro Vieira 
da Silva será publicada, na íntegra, 
na próxima edição da revista MUT.

Luís Alberto Silva (UMP) em conversa com o Ministro do Trabalho 
Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva

« O Movimento Motualista continua a ter um 
papel de complementaridade do Estado muito 
importante » 
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UMP reuniu com novo Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais

Uma representação da União das Mutua-
lidades Portuguesas, liderada pelo presi-
dente do Conselho de Administração, Luís 
Alberto Silva, esteve no passado dia 18 de 
agosto em Lisboa para uma reunião com 
o novo Secretário de Estado dos Assun-
tos Fiscais, António Mendonça Mendes. O 
momento serviu para que Luís Alberto Sil-
va apresentasse, em nome do Movimen-
to Mutualista, votos de felicidades para o 
mandato recentemente iniciado pelo Se-
cretário de Estado, sendo ainda debatida a 
revisão em curso do Estatuto Fiscal das Mu-
tualidades, para o qual foi criado um grupo 
de trabalho no âmbito do Conselho Nacio-
nal da Economia Social, do qual a União das 
Mutualidades Portuguesas faz parte.

Secretário de Estado do Desenvolvimento 
e Coesão recebeu delegação da UMP

O Secretário de Estado do Desenvolvimento 
e Coesão, Nelson de Souza, recebeu no pas-
sado dia 28 de setembro uma delegação da 
UMP composta pelo presidente do Conselho 
de Administração, Luís Alberto Silva e pela 
Vice-Presidente, Jani Salomé, que foram 
acompanhados no encontro pelo presidente 
da Direção da Associação de Socorros Mú-
tuos Previdência dos Ferroviários de Portu-
gal, Hélder Pinheiro.
No encontro, a UMP aproveitou para expres-
sar a total disponibilidade ao Secretário de 
Estado para a cooperação no desenvolvi-
mento de projetos e iniciativas no âmbito do 
desenvolvimento e coesão regionais, além 
de ter apresentado, entre outros temas, o 
seu projeto de internacionalização focado 
nos países da CPLP.

http://mutualin.pt/#/home
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O evento, realizado em Alcácer do Sal, reuniu dirigentes, 
técnicos e colaboradores de Associações Mutualistas da 
zona sul do país, com um programa que incluía três te-
mas principais: protocolos de cooperação, que confe-

rem vantagens às Associadas da UMP, 
medidas de apoio ao emprego pro-
movidas pelo IEFP, e legislação laboral 
aplicável às Associações Mutualistas.
A interação entre os participantes per-
mitiu esclarecer dúvidas e fomentar 
a discussão sobre os temas em ques-
tão, numa dinâmica de proximida-
de e de partilha de experiências entre  Mutualistas.
Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Ad-
ministração da União das Mutualidades Portugue-
sas, participou no evento e destacou a dinâmi-
ca positiva destas Jornadas Mutualistas Regionais.
“As Associações Mutualistas que estiveram presentes mos-
traram-se agradadas com a iniciativa. Foram colocadas 
várias questões que enriqueceram as Jornadas, inclusive 
sobre temas que já tinham sido abordados anteriormen-
te mas que entretanto foram sendo alvo de atualizações 
e alterações. Por exemplo, o tema da legislação laboral 
aplicável às Mutualidades tenta precaver penalizações e 
promover uma relação transparente e positiva entre os 
trabalhadores e as Associações Mutualistas. O Conselho de 

Administração da UMP defende que esta envolvência en-
tre dirigentes, técnicos e colaboradores das Mutualidades 
é fundamental para o desenvolvimento e coesão do Mo-
vimento Mutualista. Foi a primeira vez que a UMP realizou 

um evento em Alcácer do Sal, situação 
que nos deixou muito honrados. Fomos 
recebidos de forma muito amistosa 
pela Associação Alcacerense”, referiu 
Luís Alberto Silva, pouco depois da sua 
intervenção que encerrou o evento.
Laura Quintas, membro da Direção da 
Associação Alcacerense de Socorros 

Mútuos, anfitriã deste evento, sublinhou 
que a sessão “foi muito útil e gostei parti-
cularmente da apresentação da Dra. Car-
men Miranda sobre o tema da legislação 
laboral, onde falámos de aspetos práticos 
para os funcionários como contratos, diu-
turnidades, etc. Todos participaram e pen-
so que correu muito bem. A intervenção do 

Dr. Luís Alberto Silva também é sempre muito tranquiliza-
dora para as Associações Mutualistas. Tivemos muito gosto 
em receber as Jornadas Mutualistas Regionais”, concluiu.

Depois do ‘arranque’ em Alcácer do Sal, a segun-
da edição das Jornadas Mutualistas Regionais pros-
seguiu para Gondomar, nas instalações da AMUT 
– Associação Mutualista, dia 29 de setembro.  

Jornadas Mutualistas Regionais 

arrancaram em Alcácer do Sal

A segunda edição das Jornadas Mutualistas Regionais 2017 arrancou no dia 25 de setembro, nas 
instalações da Associação Alcacerense de Socorros Mútuos. Uma sessão produtiva e que permi-
tiu às Mutualidades abordarem temas como a legislação laboral, medidas de apoio ao empre-
go e protocolos celebrados entre a União das Mutualidades Portuguesas e diferentes entidades.

« O tema da legislação laboral aplicável às 
Mutualidades tenta precaver penalizações e 
promover uma relação transparente e positiva 
entre os trabalhadores e as Associações 
Mutualistas  » 

« Foi a primeira vez que a UMP realizou 
um evento em Alcácer do Sal, situação 
que nos deixou muito honrados. Fomos 
recebidos de forma muito amistosa  » 
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Casa cheia em Gondomar no encerramento 
das Jornadas Mutualistas Regionais

Quase quatro dezenas de dirigentes, técnicos e colaborado-
res de Associações Mutualistas participaram na sessão de 
Gondomar das Jornadas Mutualistas Regionais, no passado 
dia 29 de setembro (sexta-feira). O evento, organizado pela 
União das Mutualidades Portuguesas, serviu para apresentar 
e debater temas pertinentes para a atividade das Mutuali-
dades, como os protocolos da UMP com diferentes entida-
des, as medidas de apoio ao emprego por parte do IEFP, e 
a legislação laboral aplicável às Associaçoes Mutualistas. 
Os técnicos da UMP apresentaram cada uma dos temas e 
gerou-se uma interessante dinâmica de partilha de expe-
riências e opiniões, que permite capacitar cada vez mais 
as instituições mutualistas, dotando-as de conhecimentos 
que poderão ser fundamentais para a sua sustentabilidade.
O presidente do C.A. da UMP, Luís Alberto Silva, fez ques-
tão de estar presente e fez um balanço positivo desta se-
gunda edição das JMR’17. “Apesar das Jornadas terem um 
caráter mais técnico, consideramos que é muito impor-
tante o envolvimento de todas as instituições mutualistas 
nestes eventos, não apenas dos seus técnicos e dirigentes 
mas também de todos os funcionários, que devem adqui-
rir conhecimentos e participar ativamente nesta discussão. 
Ficámos muito satisfeitos pela forma como a AMUT nos re-
cebeu - trata-se de uma das mais recentes associadas da 
UMP e também quisemos que esta edição das Jornadas 
servisse para fomentar a divulgação desta instituição, das 
suas pessoas e da sua atividade”, referiu Luís Alberto Silva.
Ângela Pereira, presidente da Direção da AMUT - Associação 
Mutualista, também destacou as JMR como um momento 
importante para a associação dos trabalhadores da Câmara 

Municipal de Gondomar. “Quando soubemos que teríamos 
quase 40 pessoas neste evento ainda pensámos se conse-
guiríamos receber toda a gente na nossa sala de formação. 
Mas fizemos um esforço para que as Jornadas fossem aqui, 
nas nossas instalações, e no final ficámos muito felizes por 

podermos dar o nosso contributo para o fortalecimento do 
Movimento Mutualista”, sublinhou Ângela Pereira. A presi-
dente da AMUT também recebeu a Chama Mutualista das 
mãos de José Miguel Gomes, presidente da Direção da As-
sociação Mutualista de Arcozelo.  “Pessoalmente, considero 
que é um símbolo muito bonito e que traduz a vitalidade 
e união do Movimento. Só tenho pena que fique apenas 
alguns dias aqui na AMUT”, afirmou Ângela Pereira, alu-
dindo ao facto de a Chama Mutualista transitar na próxima 
semana para A Familiar de Grijó - Associação Mutualista. 

Depois do arranque em Alcácer do Sal, as Jornadas Mutualistas Regionais rumaram a norte para uma concorrida 
sessão nas instalações da AMUT - Associação Mutualista de Gondomar. Além do debate técnico sobre os temas 
do programa, o evento ficou marcado pela entrega da Chama Mutualista à AMUT por parte da A.M. de Arcozelo.
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O futuro do Mutualismo está em an-
damento. O Movimento Mutualista 
Jovem (MMJ) foi idealizado e criado 
pela UMP que desafiou um conjunto 
de jovens oriundos do concelho de 
Ovar a dinamizar este Movimento 
que pretende ser de âmbito nacional.  
No passado dia 16 de agosto, o MMJ 
realizou a sua primeira iniciativa e 
o palco escolhido foi a praia de Es-
moriz. O evento, intitulado “Um Ra-
bisco e uma Tripa”, contou com a 
participação de mais de 150 jovens 
e teve como objetivo a recolha de 

sugestões e ideias de outros jovens 
e da comunidade para impulsio-
nar a criação de um logotipo para 
o MMJ. Para isso, os elementos do 
Movimento Mutualista Jovem recor-
reram a um método diferente: além 
da música que animou a tarde, co-
locaram uma tela branca, de gran-
des dimensões, em plena praia de 
Esmoriz, na qual os veraneantes po-
diam desenhar possíveis logótipos e 
deixar sugestões. “Queremos criar 
um movimento nacional para todos 
e estamos abertos às sugestões de 

toda a gente”, referiu uma jovem do 
MMJ. “Como neste momento o MMJ 
ainda é uma ‘tela’ em branco, achá-
mos boa ideia pedir às pessoas que 
desenhassem ou escrevessem numa 
tela branca. Achamos que este pri-
meiro evento foi um sucesso e já 
estamos a preparar a próxima ativi-
dade”, revelou a jovem Mutualista. 
Procure e faça um “Gosto” na página 
oficial do Movimento Mutualista Jo-
vem no Facebook.

Movimento Mutualista Jovem já ‘mexe’

                 UMP e Associadas    

Porvir é a mais recente Associada da UMP

A família da União das Mutualida-
des Portuguesas continua a cres-
cer. Depois da AMUT – Associação 
Mutualista de Gondomar, é agora a 
vez d’ O Porvir da Família Telégra-
fo Postal - Associação Mutualista se 
juntar à UMP. A instituição, sedeada 
no Palácio dos Aboim, em Lisboa, 
recebeu no dia 28 de setembro a 

visita do presidente do Conse-
lho de Administração da UMP, 
Luís Alberto Silva, que se reu-
niu com o presidente da Dire-
ção d’O Porvir, António Soares. 
O Porvir da Família Telégrafo 
Postal - Associação Mutualis-
ta foi fundado a 1 de Julho de 
1923, com aprovação na As-
sembleia Geral de 15 de Se-

tembro de 1925, e é, pode ler-se no 
seu website, “fundamentalmente 
uma associação de socorros mútuos 
vocacionada para a lutuosa. (…) Foi 
criado em momento social crítico, 
com carências económicas de várias 
espécies, entre elas a da falta de 
previdência e segurança sociais, cri-
ses politicas constantes, etc. O Porvir 

foi idealizado por um grupo de fun-
cionários dos Correios e Telégrafos, 
com destaque para o protagonismo 
do Dr. José Magalhães e Meneses, 
3.º Oficial e estudante de medici-
na, os quais na “arrancada” conse-
guiram mais de 5.000 assinaturas 
de adesão, sendo esses Associados 
considerados como os fundadores”, 
conforme  se lê no seu site institu-
cional.
A recente filiação d’O Porvir na 
União das Mutualidades Portu-
guesas é mais um passo na ex-
pansão, afirmação e coesão do 
Movimento Mutualista português. 
Visite a página desta Mutualidade 
em www.oporvir.pt.

www.oporvir.pt
https://www.facebook.com/MovimentoMutualistaJovem/
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Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Administra-
ção da União das Mutualidades Portuguesas, esteve nas 
instalações da AMUT, em Gondomar, em visita a uma das 
mais recentes Associações Mutualistas filiadas na UMP. A 
AMUT – Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câma-
ra Municipal de Gondomar - nasceu da transformação da 
Caixa de Previdência dos Trabalhadores da Câmara e Servi-
ços Municipalizados, em 14 de julho 2011, numa instituição 
que tem por finalidade principal conceder Benefícios So-
ciais e de Saúde, bem como fomentar e apoiar atividades 
de natureza social, formação e de solidariedade, visando a 
melhoria da qualidade de vida dos seus Associados e res-
petivos familiares.
Na visita, ocorrida no passado mês de agosto, Luís Alberto 
Silva reuniu com a direção da AMUT, liderada por Ângela 
Pereira, fomentando o caráter de proximidade que marca 
a relação entre a UMP e as suas Associadas, aproveitando 
também para projetar a segunda edição das Jornadas Mu-
tualistas Regionais 2017, da qual a AMUT aceitou o convite 
para ser anfitriã desta iniciativa, no dia 29 de setembro,-
sucedendo a sessão realizada no dia 25 de setembro, nas 
instalações da Associação Alcacerense de Socorros Mútuos.

AMUT promove o Mutualismo em 
Gondomar

UMP visitou Restauradora de Ramalde
Mantendo uma política de descentralização e de 
proximidade com as Associações Mutualistas, a 
União das Mutualidades Portuguesas, através do 
presidente do seu C.A., Luís Alberto Silva, reuniu no 
passado dia 6 de setembro com a direção da Res-
tauradora de Ramalde – Associação Mutualista, para 
trocar impressões sobre as preocupações, dificulda-
des e constrangimentos atuais da instituição por-
tuense. No encontro, também foram abordadas as 
iniciativas promovidas pela UMP, como as Jornadas 
Mutualistas Regionais, que se realizaram nos dias 25 
e 29 de setembro, o Encontro Nacional de Dirigentes 
Mutualistas, que se realizará a 25 de outubro, entre 
outros assuntos.

Porvir é a mais recente Associada da UMP

http://chamamutualista.mutualismo.pt/#/home
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A.S.M. São Francisco de Assis de Anta 
celebrou o 112º aniversário 

O dia 10 de setembro (domingo) foi particularmente festivo para a Associa-
ção de Socorros Mútuos S. Francisco de Assis de Anta. Nesse dia, a institui-
ção não só celebrou o seu 112º aniversário como também recebeu a Chama 
Mutualista, símbolo criado pela União das Mutualidades Portuguesas para 
representar a força e vitalidade do Movimento Mutualista. Na cerimónia de 
celebração do aniversário estiveram presentes, entre outros, o presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira, a representante local do 
Instituto da Segurança Social, Paula Beleza, e o deputado Luís Montenegro, 
que se juntaram às comemo-
rações. A União das Mutualida-

des Portuguesas esteve representada por José Almeida, membro do 
Conselho de Administração e que entregou a Chama Mutualista pro-
veniente da Associação Mutualista de Moreira da Maia e Freguesias 
Circunvizinhas, que na semana anterior celebrou o seu 120º aniversário. 
Durante a cerimónia da Associação S. Francisco de Assis de Anta tam-
bém foi lida uma mensagem endereçada pelo presidente do C.A. da 
União das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva.

A.M. de Moreira da Maia recebeu 
Chama Mutualista nas comemorações 

do 120º aniversário
São 120 anos de história que a Associação 
Mutualista de Moreira da Maia e Freguesias 
Circunvizinhas comemorou no passado dia 
7 de setembro e, em simultâneo, recebeu a 
Chama Mutualista proveniente d’ A Familiar 
- Associação de Socorros Mútuos da Póvoa 
de Varzim.
A Chama esteve nas instalações desta As-
sociação Mutualista durante a cerimónia de 
celebração do 120º aniversário, que ocorreu 
no dia 9 de setembro. A cerimónia incluiu 
uma reunião de Associados, o hasteamen-
to de bandeiras, e a romagem ao Cemitério 
Paroquial da Vila de Moreira para deposição 
de uma coroa de flores, em homenagem a 
todos os Associados e colaboradores falecidos.
A UMP esteve representada por José Almeida, membro do Conselho de Administração, que depois se encarregou 
de transportar a Chama Mutualista até à Associação de Socorros Mútuos S. Francisco de Assis de Anta, que também 
celebrou o seu 112º aniversário.
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Os 120 anos da Associação Mutualista 
de Arcozelo

O dia 16 de setembro ficou marcado pela comemoração 
do 120º aniversário da Associação Mutualista de Arcoze-
lo, numa celebração que juntou cerca de 320 pessoas.
Na cerimónia, realizada na Quinta da Ribeira, em São 
Félix da Marinha, estiveram presentes, entre outros, o 
presidente do C.A. da União das Mutualidades Portu-

guesas, Luís Alberto Silva, a 
vereadora da Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia, Elisa 
Cidade (em representação do 
presidente da Câmara Munici-
pal, Eduardo Vítor Rodrigues), 
os presidentes das Juntas de 
Freguesia circunvizinhas à 
Associação Mutualista de Ar-
cozelo, e diversos Associados 
com mais de 50 anos de liga-
ção à Associação, que foram 
homenageados durante o 
evento.
A Chama Mutualista jun-
tou-se a este evento, tendo 
sido entregue pela Associa-
ção de Socorros Mútuos S. 
Francisco de Assis de Anta.  

Depois de uma intervenção de Luís Alberto Silva, o pre-
sidente do C.A. da UMP trocou lembranças com José Mi-
guel Gomes, presidente da direção da A.M. de Arcozelo, 
numa cerimónia que incluiu ainda o tradicional cântico 
de parabéns e bolo de aniversário.

A Beneficência Familiar - Associação de Socorros Mútuos 
vai organizar uma recolha solidária de vestuário, calça-
do, livros, CDs e brinquedos, que poderão ser entregues 
na sede da instituição, no Porto (Rua Formosa n.º 325).
A campanha decorre entre 2 de outubro e 7 de de-
zembro e os materiais recolhidos serão posteriormente 

doados, de acordo com as necessidades dos Associados 
desta Mutualidade que estejam em situação de carên-
cia.
Para mais informações contacte a instituição através do 
e-mail geral@abeneficencia.org ou através do número 
22 208 7520

A Beneficência Familiar organiza 
Campanha de Recolha Solidária
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Liga de Gaia promoveu Conferência 
sobre “Urgências em Oftalmologia”

O Auditório da Liga das Associações de So-
corro Mútuo de Vila Nova de Gaia recebeu 
no passado dia 27 de setembro (quarta-
-feira) uma conferência sobre o tema “Ur-
gências em Oftalmologia: Sintomas e sinais 
que não podem esperar.” Com uma forte 
adesão por parte de associados da Liga e 
público em geral, a conferência foi condu-
zida por Pedro Alves Faria, Médico Oftal-
mologista da Clínica da Liga. Refira-se que 
esta foi a mais recente iniciativa de uma 
série de conferências da Liga que começa-
ram há sete anos e que têm como objetivo esclarecer os utentes e a população em geral sobre temas ligados à 
saúde. Após a apresentação do tema, normalmente por um médico especialista da Clínica, o público tem a oportu-
nidade de colocar as suas questões e dúvidas sobre o tema.

Aniversários
2 out.   A Familiar de Grijó - Associação Mutualista                             125.º aniversário

4 out.              A.S.M.Marítima e Terrestre da Vila de Sesimbra                            123.º aniversário

11 out.              Mutuália - Federação Mutualista                                                     12.º aniversário

14 out.             A.S.M. Restauradora de Ramalde                                                    140.º aniversário

15 out.   O Legado Caixeiro Alentejano – Associação Mutualista                              91.º aniversário

20 out.   Associação de Socorros Mútuos Fúnebre Familiar Bracarense                 125.º aniversário

20 out.   União das Mutualidades Portuguesas                                                     33.º aniversário

23 out.   Liga das Associações de Socorros Mútuos do Porto                 112.º aniversário

Caminhada Mutualista em Coimbra

A Previdência Portuguesa  – Associação Mutualista 
está a organizar uma “Caminhada Mutualista” para 
Associados e público em geral. Será uma Caminha-
da em percurso urbano, que irá decorrer ao longo de 

5 km, passando pelo percurso pedonal do Jardim Bo-
tânico.O ponto de encontro será à entrada da nos-
sa Sede (Rua da Sofia n.º 193, 3000-391, em Coim-
bra) pelas 9h30, no dia 15 de outubro (domingo).  
As inscrições estão abertas até ao dia 13 de outubro 
através do preenchimento do formulário, telefoni-
camente para a Sede ou JIPP ou ainda por e-mail. 
A Previdência Portuguesa irá oferecer uma T-Shirt alusi-
va à caminhada, um saco e um chapéu da Instituição e 
ainda águas e frutas antes, durante e depois do percurso. 

http://www.aprevidenciaportuguesa.pt/caminhada-mutualista-15-de-outubro-de-2017/
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CASES reuniu Conselho Fiscal e realizou 
Assembleia Geral Extraordinária

 

O Conselho Fiscal da CASES (Cooperativa António Sér-
gio para a Economia Social) reuniu no passado dia 5 
de setembro, em Lisboa, para apreciação e emissão de 

parecer sobre a proposta de Plano de Atividades e Or-
çamento de 2018, submetida pela direção, para poste-
rior aprovação em Assembleia Geral. O Conselho Fiscal 
da CASES, recorde-se, é presidido por Luís Alberto Silva, 
presidente do C.A. da União das Mutualidades Portugue-
sas. No mesmo dia também se realizou uma Assembleia 
Geral Extraordinária da CASES, com uma ordem de tra-
balhos que incluiu a alteração da composição da Dire-
ção, a alteração dos artigos 21º e 27º dos Estatutos, e 
outros assuntos de interesse geral da CASES.

O Campus da Foz da Universidade Ca-
tólica Portuguesa, no Porto, recebeu 
na passada quarta-feira (20 de setem-
bro) o III Fórum da Economia Social, 
promovido pela Unitate – Associação 
de Desenvolvimento da Economia 
Social, em parceria com a ATES-UCP 
– Área Transversal da Economia So-
cial da Universidade Católica do Porto.
Sob o tema “A Importância do Social 
na Economia”, o evento reuniu cerca 
de 150 pessoas, entre oradores, con-
vidados e público em geral, que abor-
daram o contexto e os desafios atuais 

do setor da Economia Social. A União 
das Mutualidades Portuguesas foi 
uma das entidades convidadas para 
a sessão de abertura e esteve repre-
sentada por Ana Silva, que na sua in-
tervenção destacou a preponderância 
deste setor na sociedade portuguesa.
“O setor da Economia Social é um dos 
pilares do modelo social português, 
designadamente no que respeita ao 
modelo de regulação das relações 
sociais e de construção de uma es-
tratégia de proteção social. Mas é, 
também, um importante agente na 

criação de emprego, na criação de 
rendimento, um impulsionador da 
participação cívica, do conhecimen-
to, da inovação, da iniciativa e coe-
são territorial”, enumerou Ana Silva.
Recordando que “as respostas dadas 
pelas organizações que compõem o 
setor social nasceram de uma vocação 
e de uma tradição com séculos de exis-
tência”, a representante da UMP sub-
linhou que “Portugal, hoje, continua a 
enfrentar desafios na esfera social e 
económica que têm de ser assumidos, 
por todos, de forma permanente, e em 
crescendo. Citaria apenas alguns fac-
tos que, por necessitarem de respos-
tas adequadas e urgentes, deveriam 
merecer a melhor atenção. Refiro, 
por exemplo, o acentuado envelheci-
mento da população, o desemprego, 
ou, ainda, as formas complementares 
de assegurar os rendimentos e o en-
quadramento de apoio na reforma. 
Um contexto onde torna imperioso 
assegurar a sobrevivência da men-
sagem mutualista e a atualidade dos 
seus valores e princípios”, concluiu.

UMP participou em reflexão sobre o 
setor no Fórum da Economia Social

                 Economia Social    
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Jornadas Sociedade Portu-
guesa de Alcoologia 

Local: Centro de Congressos 
da Câmara Municipal de 
Portalegre
Hora: 08h30
Promotor: Sociedade Portu-
guesa de Alcoologia

Encontro Nacional de Diri-
gentes Mutualistas 

Local: A Previdência Portu-
guesa - Associação Mutualista
Hora: 09h30
Promotor:  União das Mutual-
idades Portuguesas

Workshop Cuidado às Pessoas 
Idosas

Local: Instituto Superior de 
Economia e Gestão 
Hora: 09h00
Promotor:  Centro de Estudos 
para a Intervenção Social

AGENDA OUTUBRO

19 25 2620

Bolsas ES JOVEM / NOS ALIVE  
Candidaturas Abertas

Fórum Anual “Active and 
Assisted Living” 

Local: Convento de São 
Francisco
Hora: 15h00 (dia 2) 
Promotor: Instituto Pedro 
Nunes

2 a 4

http://www.cases.pt/programas/esjovem/bolsas-es-jovem-nos-alive-2017/
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Novidades Legislativas

Decreto-Lei nº 84 de 21/07/2017
Restituição do IVA às IPSS

Resolução do Conselho de Ministros nº 117 de 28/08/2017
Autoriza a realização da despesa relativa aos contratos de cooperação com cooperativas e associações de educação especial e 
instituições particulares de solidariedade social, para o ano letivo de 2017/2018 

Portaria n.º 281/2017 - Diário da República n.º 183/2017, Série I de 2017-09-21
Determina que os medicamentos destinados ao tratamento de doentes com artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil, artrite 
psoriática e espondiloartrites podem beneficiar de um regime excecional de comparticipação a 100%. Revoga a Portaria n.º 
141/2017.

Declaração de Retificação n.º 25/2017 - Diário da República n.º 184/2017, Série I de 2017-09-22
Retifica o Decreto-Lei n.º 106/2017, de 29 de agosto, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que regula a recolha, publi-
cação e divulgação da informação estatística sobre acidentes de trabalho, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 166, de 
29 de agosto de 2017

Declaração de Retificação n.º 26/2017 - Diário da República n.º 187/2017, Série I de 2017-09-27
Declaração de retificação à Lei n.º 64/2017, de 7 de agosto, que «Estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção 
dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à exposição a 
campos eletromagnéticos durante o trabalho e transpõe a Diretiva 2013/35/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
junho de 2013»

Decreto-Lei n.º 124/2017 - Diário da República n.º 187/2017, Série I de 2017-09-27
Estabelece e regula as condições de atribuição de apoios pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros às ações do movimento as-
sociativo das comunidades portuguesas

Portaria n.º 286/2017 - Diário da República n.º 188/2017, Série I de 2017-09-28
Define os modelos oficiais e exclusivos do cartão de cidadão, os elementos de segurança física que o compõem, os requisitos 
técnicos e de segurança a observar na captação da imagem facial e das impressões digitais do titular do pedido e ainda as me-
didas concretas de inclusão de cidadãos com necessidades especiais na sociedade de informação, a observar na disponibilização 
do serviço de apoio ao cidadão

https://dre.pt/application/file/a/107728083
https://dre.pt/application/file/a/108062823
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108192976/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108193003/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108219720/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108219722/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108228008/details/normal?l=1
http://www.ica-ip.pt/pt/


Foi há um ano...
outubro 2016

Mutualistas reúnem-se em Lisboa e Anta (Espinho) para 

partilharem experiências nas Jornadas Mutualistas Regionais

Delegação da UMP reúne com vários membros do Governo

de Cabo Verde e reforça relação de cooperação 

Mutualismo português mais próximo de Marrocos após 

participação no Primeiro Simpósio Internacional naquele 

país

Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas 2016 reuniu 

responsáveis de Mutualidades de diversos pontos do país

Chama Mutualista inicia a sua primeira edição e começa

“roteiro de luz” pelo país

Centro Infantil Dr. António Costa Leal, gerido pela UMP, 

abre portas em Lisboa

Conselho Económico e Social comemora 25 anos em cerimónia na 

Fundação Calouste Gulbenkian


