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Editorial
Os próximos meses são decisivos para os portugueses e para a
UMP e suas Associadas, por isso
acreditamos ser essencial uma
reflexão sobre alguns dos temas
que marcam a atualidade nacional e mutualista, em particular.
Desde logo, a recente publicação do novo Regime Jurídico
das Caixas Económicas e que,
atendendo ao respetivo volume
de ativos, distingue as Caixas
Económicas (CE) existentes em
CE Anexas e CE Bancárias. A
UMP, que não foi atempadamente ouvida sobre este diploma, considera que o mesmo
está desajustado à realidade
e dimensão das pequenas CE
e poderá ferir gravemente os
legítimos interesses dos associados individuais das Mutualidades
que detêm CE Anexas, ao abrir a
porta à apropriação por terceiros
de bens e valores que, desde
sempre, foram e são seus. Com
efeito, este diploma dá ao Banco
de Portugal o poder arbitrário de
“determinar a transformação”
de uma CE em Sociedade Anóni-

ma, sem serem acautelados os
interesses dos Associados individuais das Instituições.
Por outro lado, este diploma
não atende à dimensão nem à
realidade concreta das pequenas CE, ao impor a separação
entre os seus órgãos sociais e os
órgãos associativos das Instituições, limitar a possibilidade das
mesmas concederem empréstimos garantidos por outra forma
que não o penhor ou hipoteca e
dificultar a criação de novas CE,
pois não prevê um regime claro
e objetivo para a sua constituição. Fica o compromisso de que
tudo faremos para defender os
interesses do movimento nesta
matéria.
Porque a vontade de fazer mais
e melhor norteia o trabalho da
UMP, levamos a cabo, por estes
dias, um questionários às Associadas, com vista a conhecermos os
constrangimentos com que se
debatem nas áreas de saúde e

segurança social e percebermos
as suas necessidades de apoio
técnico-informático.
Importa também refletir acerca
daquela que é a vontade da UMP
quanto ao próximo ato eleitoral. Desejamos que o Governo
eleito mantenha a confiança nas
entidades da economia social e,
em especial, nas Mutualidades,
no sentido de construirmos um
futuro mais coeso e solidário.
Para melhorarmos o nosso serviço e nos capacitarmos para novos
desafios, é fulcral ver reforçada e
otimizada a nossa parceria com
o Estado, esperando que este
saiba reconhecer, na prática,
equitativamente, o esforço e a
resiliência do Mutualismo.
Entendemos essencial que o
trabalho concertado e empenhado na construção de soluções
sociais, solidárias e sustentáveis, promotoras do bem-estar
das comunidades, se mantenha
pós-eleições.

Saudações Mutualistas,
Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho de Administração da UMP
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Mutualismo português quer apoiar refugiados

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) está a auscultar
as suas Associadas sobre a possibilidade de apoiarem refugiados, contribuindo, dessa forma,
para a diminuição das consequências da tragédia humanitária em curso na Europa.
Luís Alberto Silva, Presidente da
UMP, considera que “os valores
do mutualismo, solidariedade,

igualdade, proteção, cidadania e inclusão social, justificam
plenamente que as Associações
Mutualistas portuguesas se mobilizem para apoiar os refugiados que as autoridades decidam
acolher em Portugal”.
O líder do mutualismo português explica que a UMP está já
a abordar todas as suas associadas que, à partida, tenham vo-

cação e condições para apoiar a
instalação de refugiados, avaliando a sua disponibilidade
para se juntarem ao dispositivo
que está em formação no País.
Após este levantamento, a UMP
dará conta ao Governo das disponibilidades das Associações
Mutualistas, que depois se relacionarão diretamente com o
dispositivo oficial.
“Não podemos ficar de braços
cruzados perante esta tragédia
humanitária, por isso exorto as
Associações Mutualistas nossas
associadas a, dentro das suas
possibilidades, fazerem parte
da solução que certamente contribuirá para salvar muitas vidas
e criar condições de inserção
social dos refugiados”, defende
Luís Alberto Silva.

UMP associa-se à Plataforma de Apoio aos Refugiados
A União das Mutualidades Portuguesas aderiu à Plataforma de
Apoio aos Refugiados (PAR),
na qual figuram já instituições
como a Amnistia Internacional, o
Comité Português para a UNICEF,
a Cáritas Portuguesa e o Conselho Português para os Refugiados, entre outros parceiros.
A atual crise de refugiados
coloca o desafio de uma resposta europeia solidária e eficaz que
se sobreponha aos egoísmos
nacionais, que não aumente a
xenofobia e que seja efetivamente útil. O modelo de funcionamento escolhido foi “uma
instituição - uma família”.
A UMP não podia ficar
indiferente a este apelo. A par
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do trabalho que tem feito junto
das suas Associadas para definir
uma estratégia para apoiar o
acolhimento de refugiados,
associou-se a este dispositivo de
concertação de esforços.
O objetivo é criar condições no
terreno para alojamento, alimentação, acesso à saúde e educa-

ção e trabalho, tendo como base
de apoio uma autarquia ou uma
instituição e com vista à autonomização desses cidadãos.
Para já, a Plataforma propõe a
criação de condições para receber
“com qualidade” cerca de 1.500
refugiados, embora este não seja
um número fechado.

Mutualista Covilhanense põe idosos a “graffitar”
no novo espaço de lazer
Armando França | AP

O Centro de Convívio da Associação de Socorros Mútuos “Mutualista Covilhanense” recebeu, nas
suas instalações, o workshop
Lata 65, promovido em colaboração com o WOOL – Festival de
Arte Urbana da Covilhã.
Esta iniciativa teve por objetivo a
aproximação dos menos jovens
a uma forma de expressão artística habitualmente associada
aos mais jovens – a arte urbana
– e provar que conceitos como
envelhecimento ativo e solidariedade entre gerações fazem
cada vez mais sentido. O graffiti, o TAG, a técnica de stencil
e a execução de pintura mural
foram os temas abordados
nesta atividade.

Os idosos da Mutualista Covilhanense mostraram talento na arte urbana

Os utentes da Mutualista Covilhanense pintaram um mural no
recém-inaugurado espaço de
lazer exterior da instituição. O
projeto, que representou um
investimento na ordem dos 15

mil euros, foi uma das iniciativas apoiadas pela “Missão
Sorriso” e que, de acordo com
o Presidente da Direção, Nélson
Silva, permitiu criar um novo
espaço de convívio.

A Previdência Portuguesa homenageia Coimbra

O Presidente da Previdência Portuguesa com a artista Maria Olinda Gomes

Desde o dia 3 e até ao dia 30
de setembro, está patente, na
Casa da Mutualidade – Galeria
de Arte e Centro de Mutualismo,

a exposição “Portugal Património - Homenagem a Coimbra”,
de Maria Olinda Gomes.
Esta exposição consiste numa

homenagem à cidade de Coimbra e à classificação da Universidade, Rua da Sofia e Alta como
Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, assinalando o
2.º aniversário desta efeméride.
A artista nasceu em Alvarenga
(Arouca), em 1935, foi professora e descobriu a pintura aos
72 anos. Desde então, tem experimentado diferentes técnicas e materiais.
A Previdência Portuguesa, através da Casa da Mutualidade,
tem procurado divulgar o trabalho de diferentes artistas,
contruibuindo também para a
dinamização de um espaço de
referência na cidade.
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Encontro de Mutualistas em Coimbra

A visita ao Mosteiro de Santa Clara-a-Velha foi do agrado de todos os participantes

A Previdência Portuguesa – Associação Mutualista organizou,
no passado dia 6 de setembro, o “Encontro de Mutualistas
2015”, uma iniciativa de cariz
cultural e social, aberto ao público em geral, e que tem como
objetivos o debate de ideias e
a criação de momentos de confraternização entre os seus participantes.
O programa deste ano incluiu
uma visita guiada ao Mosteiro
de Santa Clara-a-Velha, onde foi
feita uma interpretação do espaço museológico.

A.S.M. São Francisco de Assis de Anta assinala
110 anos de vida e apresenta projetos
A Associação de Socorros Mútuos São Francisco de Assis de
Anta assinalou, no passado dia
10 de setembro, o seu 110.º
aniversário com uma sessão
solene, onde se refletiu acerca
do passado e das conquistas
da Associação ao longo da sua
existência.
O Presidente da Direção, Manuel
da Rocha, sublinhou a importância dos serviços que a Associação
tem presentemente, destacando
a Clínica Médica e a Creche “Portugal dos Pequeninos”.
O futuro da Associação centra-se na construção de mais uma
resposta social: “Estrutura Residencial São Francisco – Lar de
Idosos”, com capacidade para
80 utentes. Esta obra encontra-se na sua fase inicial e tem
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As obras do Centro Residencial já começaram e avançam com rapidez

duração prevista de dois anos,
perspetivando-se que esteja
pronta no final de 2016.
Para poder avançar com o projeto, a Associação teve de recorrer a um crédito bancário, mas,

quando o objetivo é servir melhor a população, estes são sacrifícios necessários.
A UMP fez-se representar neste aniversário pelo Vogal do CA,
José Almeida.

Sessão sobre Inovação
e Inclusão Social no PT2020
O Programa Operacional Regional Centro 2020, em conjunto
com o Programa Operacional
Inclusão Social e Emprego e
a Iniciativa Portugal Inovação
Social, promove, nos dias 15 e
16 de setembro, em Coimbra
e na Covilhã, respetivamente, duas sessões de divulgação
subordinadas ao tema “Inovação e Inclusão Social no Portugal 2020”.
Estas sessões são dirigidas aos

promotores de Iniciativas de
Inovação e Empreendedorismo
Social (IIES) e visam divulgar os
apoios a projetos que estejam
focados numa missão social,
procurando resolver problemas
importantes e negligenciados
da sociedade; sejam inovadores, por serem pioneiros a

nível mundial ou nacional, ou
por serem réplicas pioneiras
a nível regional de inovações
sociais com impacto validado;
tenham um modelo passível
de ser sistematizado e replicado num contexto mais vasto,
dada a natureza do problema
que abordam e da solução que
propõem; procurem medir e
validar o seu impacto, de forma
a melhorarem continuamente
o seu desempenho e a mobili-

zarem mais recursos; adotem
estratégias de implementação com mecanismos que
promovam a sustentabilidade
económica, através da eficiente mobilização de recursos,
geração de receitas, ou poupança na despesa pública.
Consultar o programa aqui.

25 anos
pelos Direitos
das Crianças

A Associação para as Crianças de Santa Maria (ACSM) e a
Fundação Calouste Gulbenkian
organizam, no dia 24 de setembro, uma reunião para assinalar
os 25 anos da Convenção dos
Direitos da Criança em Portugal.
A iniciativa, que terá lugar na
Fundação Calouste Gulbenkian,
em Lisboa, a partir das 09h00,
tem como tema “Convenção
dos Direitos da Criança: 25 anos
em Portugal - Reforço de um
compromisso”.
Durante o evento, serão apresentadas iniciativas e boas práticas
desenvolvidas em diversas áreas
(Saúde, Educação, Segurança
Social, Justiça, Municípios), no
âmbito da promoção e reforço
dos direitos das crianças e jovens
em Portugal.
Consultar o programa aqui.
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Troféu Português do Voluntariado já tem
candidaturas abertas

A Confederação Portuguesa do
Voluntariado (CPV) abriu candidaturas para a 7.ª Edição do
Troféu Português do Voluntariado, que decorrem até 25 de
setembro. Este prémio é atribuído anualmente pela CPV e tem
como finalidade homenagear o
trabalho dos voluntários e incentivar a prática do voluntariado.
Podem candidatar-se voluntários e respetivos projetos de
voluntariado apresentados por
organizações de voluntariado
ou promotoras de voluntariado,
legalmente constituídas e sediadas em território nacional. Cada
organização pode apresentar

mais do que uma candidatura.
OTroféu Português do Voluntariado tem como objetivo promover
o voluntariado como exercício de
cidadania ativa e envolvimento
de todos para o bem comum e
valorizar e divulgar boas práticas

Impacto social no apoio à vítima

O Workshop IMPACT – Impacto
Social no Apoio à Vítima, que
terá lugar no espaço Atmosfera M, em Lisboa, no dia 30
de setembro, pretende refletir
sobre o impacto das intervenções que as organizações do
terceiro setor promovem na
questão do apoio à vítima.
Este evento, promovido pela
APAV, surge no âmbito do
Projeto IMPACT, financiado pelo
programa Cidadania ActivaFundação Calouste Gulbenkian
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-EEA Grants e desenvolvido com
o apoio da Noruega, Islândia e
Liechtenstein.
O workshop abordará questões
fraturantes que se colocam
neste âmbito, procurando mais
e melhores respostas quer
através da capacitação das
pessoas quer pela rentabilização dos, por vezes, escassos
recursos. Será também apresentado um modelo de avaliação
concreto.
Saiba mais aqui.

de voluntariado que contribuam
para a melhoria das condições
de vida de pessoas e comunidade e que tenham replicação e/
ou a realização de novos projetos de voluntariado.
Saiba mais aqui.

Seminário: Plano
Nacional de Saúde
e Estratégias Locais
de Saúde
Realiza-se, no dia 24 de setembro, no Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas Universidade de Lisboa (ISCSP),
um seminário internacional
para debater a temática “Plano
Nacional de Saúde e Estratégias Locais de Saúde”, organizado pela Direção-Geral da Saúde
(DGS).
O seminário contará com a
presença de peritos nacionais
e internacionais da Organização Mundial da Saúde e estará
focado na prevenção e controlo do excesso de peso e obesidade na população infantil e
escolar.
Veja o programa completo aqui.

Nações Unidas lança novo
logótipo da Acessibilidade

O novo logótipo da acessibilidade, desenhado pelo Departamento de Informação Pública
das Nações Unidas, em Nova
Iorque, foi criado para descrever
a acessibilidade para pessoas
com deficiência, incluindo a
acessibilidade da informação,
serviços, tecnologias de comuni-

cação, bem como o acesso físico.
Este logótipo, desenhado em
forma de círculo, procura representar uma harmonia entre os
seres humanos em sociedade.
Esta figura humana universal
com os braços abertos simboliza
a inclusão de todas as pessoas,
em todos os lugares. O logótipo simboliza a esperança e a
igualdade de acesso para todos,
tendo sido revisto e selecionado pelos Grupos Focais que
trabalham a área da Acessibilidade. Estes integram um grupo
composto por organizações da
sociedade civil, representado
também pelas organizações das
pessoas com deficiência, tais
como, pessoas com mobilidade
reduzida.

Feira das ONG sob o lema
«Tenho o poder»
Vai realizar-se, de 8 a 11 de
outubro, no Centro de Congressos do Estoril, em Lisboa, a Feira
das ONG, iniciativa do Programa
Cidadania Ativa / EEA Grants.
A primeira Feira das Organizações Não Governamentais
(ONG) irá decorrer no âmbito da
oitava edição do Greenfest, e o
objetivo é dar ênfase à vertente
social e ao papel que a comunidade e as suas organizações
podem assumir numa sociedade sustentável.
Nesta feira, estarão representadas 150 ONG nacionais ligadas
aos serviços sociais, à saúde, à

defesa dos direitos humanos e
à ajuda ao desenvolvimento.
Cerca de metade destas organizações realiza projetos apoiados pelo Programa Cidadania
Ativa da Fundação Calouste
Gulbenkian (FCG).
Saiba mais aqui.

Igualdade: Dia Municipal
assinalado em todo o país
O dia 24 de outubro será de
comemoração um pouco por
todo o país. Para assinalar o
Dia Municipal para a Igualdade,
está previsto um conjunto de
iniciativas, envolvendo, até ao
momento, 33 concelhos e cerca
de 160 entidades locais.
Desde 2010 que centenas de
organizações de todo o país e
autarquias locais assinalam esta
data, promovendo iniciativas,
num compromisso coletivo com
a Igualdade.

Este ano não será diferente, e
as entidades poderão promover workshops, conferências,
exposições, corridas pela igualdade entre outras ações, com o
objetivo de potenciar o relacionamento das organizações à
escala comunitária e, consequentemente,
a cidadania
local.
A ideia de assinalar este
dia surgiu em 2013, tendo
sido desafiado um conjunto de organizações nacionais
a associarem-se à comissão
organizadora, entre as quais a
União das Mutualidades Portuguesas, em geral, e as suas
Associações Mutualistas, em
particular. O objetivo é continuar a potenciar o trabalho em
torno deste objetivo comum,
tornando-a uma verdadeira
iniciativa de cidadania.
Inscreva-se aqui.

7

Novidades Jurídicas
• Lei n.º 150/2015 – Diário da República n.º 177/2015, série I de 2015-09-10
Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, e procede à primeira alteração à Lei-Quadro das Fundações, aprovada pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho.

• Decreto-lei n.º 190/2015 – Diário da República n.º 177/2015, série I de 2015-09-10
Aprova o regime jurídico das caixas económicas.

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 74/2015 – DR n.º 177/2015, série I de 2015-09-10
Autoriza a realização da despesa destinada ao apoio financeiro do Estado a cooperativas e associações de ensino especial e a instituições particulares de solidariedade social que celebrem contratos de cooperação para o ano letivo de 2015-2016.

• Lei n.º 142/2015 – Diário da República n.º 175/2015, série I de 2015-09-08
Segunda alteração à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro.

• Despacho n.º 10123-B/2015 - DR n.º 175/2015, 1º suplemento, série II de 2015-09-08
Determina a realização de um estudo atuarial que permita aferir, face ao atual universo de população abrangida, se a ADSE é demográfica,
económica e financeiramente sustentável, de modo a obter a análise necessária para a realização de um estudo de sustentabilidade.

• Lei n.º 135/2015 – Diário da República n.º 174/2015, série I de 2015-09-07
Criação da comissão especializada permanente interdisciplinar para a natalidade.

• Lei n.º 133/2015 – Diário da República n.º 174/2015, série I de 2015-09-07
Cria um mecanismo para proteção das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes.

• Lei n.º 129/2015 – Diário da República n.º 172/2015, série I de 2015-09-03
Terceira alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à
proteção e à assistência das suas vítimas.

• Lei n.º 121/2015 – Diário da República n.º 170/2015, série I de 2015-09-01
Primeira alteração à Lei n.º 104/2009, de 14 de setembro, que aprova o regime de concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos
e de violência doméstica.

• Lei n.º 120/2015 – Diário da República n.º 170/2015, série I de 2015-09-01
Procede à nona alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, reforçando os direitos de maternidade e
paternidade, à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de abril.

• Portaria n.º 262/2015 – Diário da República n.º 168/2015, série I de 2015-08-28
Fixa os preços dos cuidados de saúde e de apoio social prestados nas unidades de internamento e de ambulatório da Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados para 2015 e revoga a Portaria n.º 184/2015, de 23 de junho.

• Despacho normativo n.º 17/2015 – DR n.º 168/2015, série II de 2015-08-28
Determina que o apoio ao acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica em casas de abrigo atribui-se, a cada uma das vagas,
uma quantia igual ao valor médio mensal do financiamento atribuído pelo Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), por cada vaga preenchida
nas casas de abrigo da rede nacional, com as quais existam acordos de cooperação.

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2015 - DR n.º 166/2015, série I de 2015-08-26
Cria a Estrutura de Missão da Rede Europa.

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2015 - DR n.º 165/2015, série I de 2015-08-25
Aprova a Estratégia de Proteção ao Idoso.
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• Decreto-Lei n.º 169/2015 – Diário da República n.º 164/2015, série I de 2015-08-24
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro, permitindo aos municípios a constituição de parcerias para a concretização das Atividades de Enriquecimento Curricular.

• Portaria n.º 260-B/2015 - DR n.º 164/2015, 1º suplemento, série I de 2015-08-24
Altera o Regulamento das Tabelas de Preços a praticar para a produção adicional realizada no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos
para Cirurgia aprovado como Anexo I à Portaria n.º 271/2012, de 4 de setembro.

UMP na comunicação social
• 14 de setembro

UMP e o novo Regime Jurídico das Caixas Económicas in Jornal de Negócios

• 13 de stembro

UMP e o novo Regime Jurídico das Caixas Económicas in Jornal de Notícias

• 13 de setembro

UMP e o novo Regime Jurídico das Caixas Económicas in Record

• 12 de setembro

UMP e o novo Regime Jurídico das Caixas Económicas in Jornal de Negócios

• 12 de setembro

UMP e o novo Regime Jurídico das Caixas Económicas in Económico

• 12 de setembro

UMP e o novo Regime Jurídico das Caixas Económicas in Observador

• 12 de setembro

UMP e o novo Regime Jurídico das Caixas Económicas in Dinheiro Vivo

• 12 de setembro

UMP e o novo Regime Jurídico das Caixas Económicas in Lusa

• 12 de setembro

UMP e o novo Regime Jurídico das Caixas Económicas in Notícias ao Minuto

• 12 de setembro

UMP e o novo Regime Jurídico das Caixas Económicas in Açoriano Oriental

• 5 de setembro

Entrevista ao Presidente do CA da UMP no Jornal 2, da RTP2

• 4 de setembro

Notícia sobre apoio da UMP aos refugiados em Local.pt

Aniversários
• 19 de setembro

Associação Mutualista da Auto-Sueco, Lda.

(13.º aniversário)

• 29 de setembro

Montepio Abrantino Soares Mendes
Associação de Socorros Mútuos

(159.º aniversário)
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