Boletim Informativo

Mensal

NOTÍCIAS DO MUTUALISMO
Edição n.º 83 - III Série
1 de março de 2016

Editorial
EM FOCO...................2-4
UMP deseja papel mais ativo
no Governo
CPSS reúne para traçar
novas metas
Projetos no âmbito da saúde
em cooperação com a ARS

ATIVIDADES..............5-10
Assembleia Geral UMP
JMR’16
A.S.M. de Valongo
A Previdência Portuguesa
Mutualista Covihanense

ECONOMIA SOCIAL
E SOLIDÁRIA............11-12
Portugal Economia Social
Fundos Europeus
PT2020

AGENDA......................12

Luís Alberto Silva
Presidente do CA da UMP

A capacidade de intervenção e o prestígio alcançado pela União das Mutualidades Portuguesas (UMP) nos anos mais recentes tem sido,
comprovadamente, uma realidade. E se há
dúvidas sobre o reconhecimento da UMP enquanto entidade representativa do movimento mutualista português, tenho a afirmar que,
no Governo, somos “tidos e conceituados”.
Em mais de 700 anos de história de mutualismo, a vocação de entreajuda para combater
as insuficiências - e algumas ausências - de
sistemas de proteção social muito imperfeitos
manteve-se viva. Podemos mesmo dizer “mudam-se os tempos, mas não se mudam as
vontades”. As Mutualidades souberam resistir
e conseguiram salvaguardar o legado da sua
matriz cultural, prosseguindo o seu trabalho
de verdadeiras formiguinhas, construindo e
desenvolvendo as suas relações.
Através de muita dedicação e trabalho, a UMP
e as suas Associadas, numa parceria consistente e consciente, tem procurado trabalhar
na operacionalização de respostas adequadas às cada vez maiores exigências sociais e
estreitar e reforçar os compromissos assumidos no âmbito da cooperação.

O caminho que queremos para o nosso movimento. é o da sua dinamização, modernização e expansão. E é por isso que temos
apostado na realização de várias iniciativas,
como as Jornadas Mutualistas Regionais que
estão em decurso, de norte a sul do país, que
são o exemplo de uma oportunidade para o
debate de ideias, projetos e para, igualmente,
se perceber como é que as Associadas se
podem ajudar mutuamente, porque esse é
também o espírito do Mutualismo - «um por
todos e todos por um».
Foi esse espirito Mutualista que prevaleceu
na Assembleia Geral da UMP que ocorreu no
passado dia 20 de fevereiro, na sede da Associação de Socorros Mútuos Freamundense,
em que se aprovaram, por unanimidade, o
Relatório e Contas de 2015 e o respetivo Parecer do Conselho Fiscal.
Igualmente durante esta Assembleia, o Conselho de Administração da UMP sensibilizou
os presentes para que fosse oficialmente instituído e consagrado o Dia Nacional do Mutualismo, mais uma forma de promover e difundir
o Movimento Mutualista, nacional e internacionalmente, sendo que ficou decidido pela
maioria dos mutualistas, que a celebração
desse dia será a 8 de julho porque, segundo o
historiador Henrique Gama Barros, foi no dia
8 de julho de 1297, em Beja, que foi fundada a
primeira Associação Mutualista.
Continuaremos a provar, com o nosso trabalho
e dedicação, que merecemos a confiança de todos quanto acreditam em nós e no modelo mutualista... nos seus princípios e nos seus valores!
Saudações Mutualistas
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União das Mutualidades deseja papel
mais ativo nas decisões governamentais

Nas audiências com a Secretária de Estado da Cultura e com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
Luís Alberto Silva procurou reforçar os laços de cooperação com os Ministérios

Este ciclo de audiências teve início
no Ministério das Finanças, com o
Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, Fernando Rocha Andrade. Neste
encontro, o Presidente do Conselho de
Administração (CA) da UMP, Luís Alberto
Silva, frisou que “é essencial assegurar
uma diferenciação fiscal positiva às
Entidades da Economia Social Solidária
quer no âmbito das atividades
destinadas ao cumprimento dos seus
fins quer nas atividades meramente
instrumentais que visam assegurar a
sustentabilidade das mesmas”.
O Presidente da UMP propôs ao
Ministério das Finanças a criação de um
(novo) Estatuto Fiscal para as IPSS’s que
consagre a estas entidades a isenção
do pagamento de impostos (IRC, IMI,
IMT, Imposto de Selo, entre outros), não
apenas no âmbito do cumprimento dos
seus fins estatutários mas também em
todas as atividades por si desenvolvidas,
desde que os resultados sejam exclusivamente aplicados no financiamento dos
respetivos fins estatutários.
O Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais assumiu o compromisso de constituir, já no próximo mês de março,
um grupo de trabalho, com o objetivo
de ser elaborada uma proposta de (um
novo) Estatuto Fiscal para as IPSS’s, que
seja apresentada ao Governo. “A criação

de um novo Estatuto Fiscal para as IPSS
trata-se de uma pretensão que o CA da
UMP tem vindo a defender há bastante
tempo, pelo que muito nos apraz que o
Governo tenha acolhido o assunto com
interesse. Creio que foi dado um importante passo nesse sentido. A UMP
estará disponível para integrar este
grupo de trabalho e colaborar na elaboração da nova proposta”, referiu Luís
Alberto Silva, no final da audiência.
No dia 8 de fevereiro, foi a vez da
Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda
Rollo, e da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conser-

Dando continuidade ao trabalho de
maior proximidade e cooperação
com os vários Ministérios do XXI
Governo de Portugal, a União
das Mutualidades Portuguesas
(UMP) foi recebida, durante o
mês de fevereiro, por diferentes
Secretários de Estado, com o
objetivo de atribuir ao Movimento
Mutualista um papel mas ativo
nas decisões governamentais em
diversos âmbitos.

vação da Natureza, Célia Ramos, receberem a UMP.
No âmbito da educação, a UMP
deu a conhecer a sua pretensão
em ver a temática da Economia
Social e Solidária, em especial do
Mutualismo, inserida nos conteúdos
programáticos dos cursos superiores
das Universidades e Politécnicos. Maria
Fernanda Rollo mostrou abertura para
que sejam trabalhadas e apresentadas
propostas nesse sentido, focando
que, pela primeira vez em Portugal,
se irá implementar a temática da
Responsabilidade Social no Ensino
Superior, que converge com os

Nas audiências com a Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e com a Secretária
de Estado da Administração Interna

princípios e valores do Mutualismo.
Da mesma opinião é Luís Alberto Silva,
que defende que o Mutualismo é uma
mais-valia neste e noutros âmbitos,
podendo contribuir para uma efetiva
prática da (co)responsabilidade social,
até pelo seu enquadramento histórico:
“É importante que o Mutualismo seja
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lecionado em todos os cursos e níveis
de ensino, tendo em conta que os seus
princípios e valores são universais e
contribuem para o conhecimento de
base humanista”.
O Presidente da UMP também lembrou
que é essencial o apoio do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior na
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1.

1. Luís Alberto Silva e Ana Maria Silva, em
representação da UMP, na audiência com a
Secretária de Estado do Ordenamento do Território
e da Conservação da Natureza
2. Na audiência com o Secretário de Estado
das Comunidades definiram-se as bases de
um protocolo de cooperação entre a UMP e o
Ministério dos Negócios Estrangeiros
3.O CA da UMP recebido pela Secretária de Estado
da Justiça
3.

2.

dinamização de ações promotoras dos
princípios e valores mutualistas, como,
por exemplo, a criação do Movimento
Mutualista Jovem junto dos estudantes
universitários.
A Secretária de Estado do Ordenamento
do Território e da Conservação da
Natureza, por seu turno, comprometeuse a diligenciar a celebração de um
protocolo entre a UMP e o Ministério
do Ambiente. Luís Alberto Silva
referiu que algumas das Associações
Mutualistas possuem infraestruturas,
em muitos casos, com mais de
100 anos de história, considerando
importante o apoio do Instituto de
Habitação e Reabilitação Urbana IP na
reabilitação das mesmas. Igualmente,
pôs à consideração da Secretaria de
Estado do Ordenamento do Território
e da Conservação da Natureza a
possibilidade de, em conjunto com
as Associações Mutualistas, avaliar a
cedência ou o reaproveitamento de
espaços desocupados, abandonados ou
subaproveitados, com vista a colmatar
possíveis lacunas existentes ou a
responder a necessidades diversas e
emergentes da comunidade.
A Secretária de Estado Adjunta e da
Administração Interna, Isabel Oneto,

recebeu a UMP a 10 de fevereiro. Entre os vários assuntos abordados, Luís
Albero Silva lembrou a assinatura de
três memorandos de entendimento
com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a Associação Nacional dos
Municípios Portugueses (ANMP), os
restantes representantes da Comissão
Permanente do Setor Solidário (CPSS) e
a Plataforma de Apoio aos Refugiados
(PAR), para preparar o acolhimento de
refugiados em Portugal.
Na audiência com o Secretário
de Estado das Comunidades, José
Luís Carneiro, a UMP defendeu a
importância da internacionalização
como veículo
para expandir o
Movimento Mutualista. Nesse sentido,
a UMP procurou apoio institucional
para a promoção e divulgação do
projeto da UMP, no âmbito da criação
da Organização Mundial do Mutualismo
junto das Comunidades Portuguesas,
bem como o apoio logístico e outros
necessários ao desenvolvimento das
diferentes atividades, para que tal se
materialize. O Secretário de Estado
das Comunidades, José Luís Carneiro,
mostrou abertura para a assinatura
de um protocolo entre a UMP e o
Ministério dos Negócios Estrangeiros
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que poderá permitir a integração da
UMP nas comitivas das visitas oficiais às
Comunidades Portuguesas, podendo,
dessa forma, reforçar os elos de ligação
do Mutualismo além--fronteiras.
“Tendo em conta a enorme dinâmica
da União das Mutualidades Portuguesas no que respeita ao desenvolvimento deste projeto de internacionalização,
consideramos termos dado um importante passo pelo facto de podermos estar integrados nas comitivas das visitas
oficiais às Comunidades Portuguesas.
Acreditamos que, através dos valores
e princípios do Mutualismo, podemos
contribuir para que Portugal e, igualmente, o Mutualismo, ganhe mais e
melhor prestígio, reputação e reconhecimento”, defendeu o presidente da
UMP, à margem da reunião.
Outra das intenções da UMP é a criação
de um Cartão Mutualista, uma aposta na
promoção de uma rede mundial mutualista, que permita ao associado de uma
qualquer Associação Mutualista usufruir
dos serviços/benefícios prestados pelo
movimento mutualista, independentemente do local onde se encontre, até
porque há muitos associados a trabalhar
e a residir no estrangeiro.
A UMP foi, também, recebida pela
Secretária de Estado da Justiça, Anabela
Pedroso, no sentido de aprofundar
as relações de cooperação com o
Ministério da Justiça. Nesta audiência,
foram expostas algumas das questões
que afetam e preocupam a UMP e as
Associações Mutualistas, tais como a
concessão de isenção objetiva de custas
para as Associações Mutualistas e a não
penhorabilidade das comparticipações
concedidas pela Segurança Social
para a atividade e funcionamento dos
Serviços e Equipamentos Sociais das
Mutualidades.
Próximas audiências
A UMP tem previsto um conjunto
de audiências durante o próximo
mês, nomeadamente com a VicePresidente da Assembleia da
República, Teresa Caeiro.
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Comissão Permanente do Setor Social
reúne para traçar novas metas
Decorreu, no dia 3 de fevereiro, no
Ministério do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, a primeira reunião
da Comissão Permanente do Setor
Social e Solidário (CPSS) conduzida pelo
atual Governo. Nesta reunião, para
além da UMP, estiveram presentes o
Ministro do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, José Vieira da
Silva, a Secretária de Estado da
Segurança Social, Cláudia Joaquim, o
Ministro da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes, o Secretário Adjunto da
Saúde, Fernando Araújo, o Ministro da
Educação, Tiago Brandão Rodrigues,
o Secretário de Estado da Educação,
João Costa, e os representantes da

União das Misericórdias e da CNIS. Está
previsto que, em futuras reuniões,
estejam representados o Ministério
das Finanças e a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa.
A sessão iniciou com a apresentação do
Programa do Governo e a identificação
de prioridades, com vista a melhorar
as competências de concertação
estratégica no âmbito da cooperação
entre Estado e o setor social. O
Ministro do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social defendeu ser
necessário reforçar a visão de uma
parceria público-social, a qual tem
permitido o desenvolvimento de
novos modelos de respostas sociais,

evitando a duplicação das mesmas
entre os vários parceiros.
O presidente do Conselho de
Administração
da
União
das
Mutualidades
Portuguesas,
Luís
Alberto Silva, reiterou a necessidade
de se proceder à alteração do atual
Código das Associações Mutualistas
(CAM), já que a sua aprovação terá
consequências positivas para o futuro
e para a ação das Mutualidades.
Entre outros assuntos, a UMP
manifestou ser urgente solucionar
alguns problemas e constrangimentos
sentidos
pelas
Associações
Mutualistas, em especial no âmbito
da saúde.

Projetos no âmbito da saúde precisam de
cooperação e complementaridade da ARS
O Presidente do Conselho Diretivo da Administração
Regional (ARS) do Centro, José Manuel Azenha Tereso, recebeu, no dia 10 de fevereiro, o Conselho de
Administração da União das Mutualidades Portuguesas e ficou a conhecer alguns dos constrangimentos sentidos pelas Associações Mutualistas
com atividade na área da saúde localizadas na área
geográfica de intervenção da ARS Centro.
Esta reunião aconteceu no seguimento da audiência
ocorrida com o Ministro da Saúde, no mês de janeiro,
e é a primeira de outras reuniões com as restante ARS
de todo o país. No âmbito da prossecução dos seus fins
principais - como o da saúde -, o Movimento Mutualista
tem vindo a deparar-se com um conjunto de necessidades,
dificuldades e constrangimentos junto das Administrações
Regionais de Saúde a nível nacional.
O presidente do CA da UMP, Luís Alberto Silva, destacou a
importância de se permitir às Mutualidades a prescrição
de MCDT’s bem como de se poder celebrar acordos de
cooperação/convenções entre Associações Mutualistas e
as ARS, ao nível dos serviços de saúde de proximidade,
dos projetos e programas de prevenção e incentivo
à melhoria da saúde dos cidadãos e dos Cuidados
Continuados Integrados, permitindo, dessa forma,
colmatar as carências identificadas atualmente.

José Manuel Azenha recebeu os membros do CA da UMP para
debater o futuro de projetos na área da saúde

Outro dos assuntos que mereceu especial atenção por
parte do CA da UMP foi a manifestação de disponibilidade
das Mutualidades para desenvolverem e gerirem
Unidades de Saúde Familiar - Modelo C.
“O Movimento Mutualista poderá desempenhar um
papel fundamental na proximidade dos serviços médicos
às populações, através de uma estreita cooperação e de
complementaridade com o Ministério da Saúde para o
desenvolvimento de diversos projetos, de modo a que as
Associações Mutualistas possam potenciar um dos seus fins
fundamentais – o da saúde”, lembrou Luís Alberto Silva.
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UMP
CA da UMP reúne em
Vila Franca de Xira

Mutualistas aprovam novo
Dia do Mutualismo
Realizou-se, no dia 20 de fevereiro, a Assembleia Geral Ordinária da União
das Mutualidades Portuguesas, na sede da Associação de Socorros Mútuos
Freamundense – Associação Mutualista.

A segunda reunião ordinária
de 2016 do Conselho de
Administração (CA) da União
das Mutualidades Portuguesas
(UMP) decorreu a 2 de fevereiro,
nas instalações da Associação
de Socorros Mútuos Fraternal
dos Artistas Vilafranquenses,
em Vila Franca de Xira, dando
continuidade à política de
descentralização da ação da
UMP.
A Associação de Socorros
Mútuos Fraternal dos Artistas
Vilafranquenses é uma das
mais antigas Associações
Mutualistas do país, contando
já 162 anos de existência ao
serviço do Mutualismo e da
solidariedade social.
Nesta sessão de trabalho, o
CA dedicou especial atenção
às conclusões das audiências
concedidas à UMP nos vários
Ministérios
e
Secretarias
de
Estado.
Igualmente,
foram analisados os dossiês
relacionados com as próximas
audiências já agendadas
com membros do Governo.
Na reunião, o Conselho de
Administração apreciou e
aprovou o Relatório e Contas
da UMP relativo ao exercício
de 2015.
A próxima reunião do CA
terá lugar hoje, dia 1 de março,
na sede da UMP, em Lisboa.

No seu decurso, foram aprovados, por
unanimidade, o Relatório e Contas de
2015 e o respetivo Parecer do Conselho
Fiscal e foi aprovada, por maioria, a
proposta para a fixação de data para
comemoração do Dia do Mutualismo a
8 de julho.
No que respeita à determinação
de uma nova data comemorativa
do Dia do Mutualismo, Luís Alberto
Silva referiu que, tendo em conta a
reconhecida e meritória importância
da ação do movimento mutualista em
prol da solidariedade e da segurança
social em Portugal, “o Conselho de
Administração da UMP pretende que
esta comemoração seja oficialmente
reconhecida e consagrada como Dia
Nacional”, razão adicional para que
a Assembleia Geral se pronunciasse
para fixar a data desta comemoração.
A data escolhida, por maioria, foi a de
8 de julho, atendendo a que, segundo
o historiador Henrique Gama Barros,
foi a 8 de julho de 1297 que surgiu a
primeira Associação Mutualista, em
Beja.
No terceiro ponto da ordem de
trabalhos, o Presidente da UMP
reiterou urgência da aprovação do novo
Código das Associações Mutualistas
e apelou à participação das AM’s em
todas as questões de importância do
movimento, designadamente, nas
Jornadas Mutualistas Regionais 2016.
A
Assembleia
Geral
contou,
igualmente, com a intervenção do
presidente da Câmara Municipal de
Paços de Ferreira, Humberto Brito,
e da presidente da Associação de
Socorros Mútuos Freamundense, que
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se congratularam pela organização da
Assembleia Geral no concelho.
“É para nós uma imensa honra
receber a Assembleia Geral da UMP
no nosso concelho que tem uma
Associação
Mutualista
centenária
e que tem mostrado uma grande
dinâmica. Tenho de dar os parabéns
à Dra. Armanda (Presidente do CA da

A sede da Associação de Socorros Mútuos
Freamundesnse foi o local escolhido pela UMP para
a realização da primeira Assembleia Geral de 2016

ASM Freamundense) pelo trabalho,
dedicação e coragem em liderar esta
Associação, e que faz um trabalho de
louvar pela sua terra, sempre em prol
do movimento mutualista”, referiu
Humberto Brito. Sentimento, aliás,
partilhado pelo presidente do CA da UMP,
que tem procurado descentralizar o raio
de ação da UMP, concretizando quer as
suas reuniões quer as Assembleias nas
Mutualidades de Norte a Sul do país.
A Assembleia Geral lotou o auditório
da ASM Freamundense, registando
a presença e participação de mais de
70% das Mutualidades filiadas na UMP.
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1. Tavira foi
o primeiro
sítio a receber
as Jornadas
Mutualistas
Regionais
2. No Europarque
de Santa Maria
da Feira o debate
de ideias entre
os participantes
permitiu tirar
conclusões
importantes

1.

2.

Jornadas Mutualistas Regionais
arancaram com elevada participação
As Jornadas Mutualistas Regionais’16 tiveram um arranque bastante participado, tendo passado já por
Tavira e Santa Maria da Feira e juntado dezenas de mutualistas para analisar e discutir os problemas que
as Mutualidades enfrentam e, conjuntamente, encontrar respostas e soluções para os mesmos.
As instalações do Monte-Pio Artístico
Tavirense - Associação de Socorros
Mútuos, em Tavira, foram o ponto de
partida para estas Jornadas Mutualistas
Regionais, um espaço de partilha de
experiências e de estreitamento de
laços entre os diferentes participantes.
Este encontro serviu, igualmente,
para divulgar os protocolos e parcerias
celebrados entre a UMP e outras
entidades, bem como para explorar
ideias de projetos a alavancar. “Os
protocolos estabelecidos procuram

« Nas

explicou Carla Silva, da UMP.
As Jornadas Mutualistas Regionais têm
procurado, nos últimos anos, apostar
em dias de trabalho participado
e ativo, onde as Associadas têm
oportunidade de apresentar os seus
constrangimentos e necessidades e,
consequentemente, apontar áreas em
que a UMP poderá dar respostas, para
levarem a bom porto os seus projetos.
“As Jornadas são uma oportunidade
para o debate de ideias, projetos e
para, igualmente, se perceber como

Jornadas, procurar-se-á analisar que novos

desafios a sociedade impõe às Associações Mutualistas e
como se pode capacitar a organização, os dirigentes e os
técnicos para responder aos mesmos »
encontrar condições mais vantajosas
em diferentes áreas de negócio que
interessam às Associadas, como, por
exemplo, protocolos com empresas
especializadas em têxteis para
respostas sociais ou ainda marcas
de referência para aquisição de
equipamentos lúdico-pedagógicos.
Por outro lado, procuramos auscultar
que outro tipo de protocolos possam
ser úteis às Associações Mutualistas”,

é que as Associadas se podem ajudar
mutuamente, porque esse é também
o espírito do Mutualismo - «um por
todos e todos por um». Por isso, nas
Jornadas, procurar-se-á analisar que
novos desafios a sociedade impõe
às Associações Mutualistas e como
se pode capacitar a organização,
os dirigentes e os técnicos para
responder aos mesmos”, referiu Luís
Alberto Silva, presidente do Conselho
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de Administração da União das
Mutualidades Portuguesas.
No Europarque de Santa Maria
da Feira, marcaram presença
cerca de 20 mutualistas de várias
Associações Mutualistas. Para além
disso, Associação Internacional
do Mutualismo (AIM) também se
fez representar nesta partilha de
conhecimentos, experiências e
informações, onde foi reforçada
a importância do Movimento
Mutualista.
António Martins de Oliveira,
presidente da Direção da Previdência
Portuguesa, relembrou que esta
é uma oportunidade para ouvir e
conhecer diferentes perspetivas
acerca do funcionamento das
Associações Mutualistas, e para se
inteirarem de alguns problemas
que merecem uma reflexão mais
aprofundada.
“Há questões
técnicas e jurídicas que levamos
para estudar, bem como alguns
dados essenciais para problemas
que temos que resolver. Esta é
também uma oportunidade para
congregar ideias, no sentido de
tentar obter caminhos comuns
em benefício de todos. Se as
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Associações não falarem, não há
ligações, e estas devem ser feitas
para obtenção de vantagens. Uma
metodologia idêntica partilhada por
todos é muito importante na nossa
sociedade e nomeadamente para os
valores mutualistas”, defendeu.
Também o presidente da A.S.M. de
Serzedo lembrou que a participação
das Associações Mutualistas é
essencial para permitir encontrar
soluções conjuntas: “Nós procuramos
interessar-nos e inteirar-nos das
situações, mas de toda a maneira
este tipo de encontros parcelares
permite uma proximidade com
outras pessoas e o conhecimento de
outras realidades, permitindo a todos
colocar as suas dúvidas. Sabemos
que as Associações funcionam
muito isoladamente, embora a
UMP procure a congregação e
proximidade. A Associação de
Serzedo procura mostrar o seu
trabalho e estar de portas abertas,
partilhando as nossas soluções”.
A Vice-Presidente Norte do CA
da UMP, Jani Salomé, disse que
os encontros permitem
prestar

Luís Alberto Silva
mesteve presente
na sessão de
encerramento das
JMR’16, focando
a importância
destes encontros
para estreitrar
relações entre
as Associações
Mutualistas e
encontrar soluções
camuns

esclarecimentos e perceber em que
é que a UMP pode corresponder. “É
também bom para percebermos que
as Associações estão empenhadas
no desenvolvimento e dinamização
do movimento mutualista, e isso
para nós é essencial”, esclareceu.
Entre os temas que mais preocupam
as Associações estão os processos
técnicos relacionados com os
concursos do PT2020 e o que se
perspetiva para o futuro, sobretudo
no que diz respeito às novas
gerações, quer na renovação
dos órgãos associativos quer na
captação de novos associados.
Estes encontros vão percorrer todo o

país, procurando descentralizar a ação
da UMP e dar voz às inquietações e
aspirações do movimento mutualista.
“Este é um momento muito importante
para as Associações Mutualistas, na
medida em será reforçada a importância
do Movimento Mutualista, para que este
se torne cada vez mais forte e unido.
Tem sido uma prática do Conselho de
Administração da UMP ir ao encontro
das Associações Mutualistas, pelo que
o facto de percorrermos todo o país é
seguirmos essa política de proximidade,
isto é, de descentralizarmos a nossa
ação e estarmos cada vez mais perto
das nossas Associadas”, explicou Luís
Alberto Silva.

UMP disponível para apoiar Governo na
criação do Estatuto do Cuidador Informal
O Presidente do CA da União das
Mutualidades Portuguesas considera
urgente conceder “proteções legais”
às centenas de cuidadores informais
existentes no país, manifestando-se disponível para apoiar o Governo
na criação do estatuto do cuidador
informal.
“Portugal é o país com menor taxa de
prestação de cuidados domiciliários,
sendo que os cuidados acabam por ser
prestados por alguém que reside com
o doente em situação de dependência,
normalmente um familiar ou uma
pessoa amiga, que faz esse trabalho
por altruísmo, sem remuneração”,
afirma Luís Alberto Silva.

Estes são valores que a UMP “defende
e reconhece” e que deveriam, por
si só, ser suficientes para validar e
reconhecer legalmente o papel do
cuidador informal. “É importante que
estes cuidadores vejam garantidas
condições,
nomeadamente
ao
nível da flexibilização laboral e em
questões fiscais”.
Citando notícias recentes de que
Portugal tem a maior taxa de
cuidados continuados e paliativos
prestados
por
pessoas
sem
preparação nem qualificação, e que
é necessário criar um estatuto do
cuidador informal, a UMP reconhece
a “urgência e importância de ver esta
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questão resolvida”.
Nesse sentido, diz estar disponível
para, em conjunto com o Governo e
com os seus parceiros sociais, formar
um grupo de trabalho para a criação
deste estatuto.
A UMP considera que o conhecimento
no terreno, que as instituições detêm
sobre estas e outras matérias, poderá
ser “muito útil e fundamental” para
levar a bom porto esta missão.
“As nossas Associações Mutualistas,
pela intervenção próxima que têm
junto das pessoas, conhecem bem
esta realidade e a dificuldade dos
cuidadores informais”, afirma o
Presidente da UMP.
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Mutualismo é parceiro fiável do Estado
mas há ainda muito a fazer
O Gabinete de Estudos do CDSPP organizou, no dia 18 de
fevereiro, um debate sobre o
tema “O modelo de cooperação
entre o Estado e as Instituições
do Setor Solidário”, que contou
com a presença do Presidente
do Conselho de Administração
da União das Mutualidades
Portuguesas, Luís Alberto Silva,
entre outros representantes do
Setor Social e Solidário.
No debate, participaram também
Pedro Mota Soares, ex-Ministro
da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social, Manuel de Lemos,
Presidente da União das Misericórdias
Portuguesas, Padre Lino Maia,
Presidente da Confederação Nacional
das Instituições de Solidariedade,
Karen Frisch, Diretora da Associação
para a Excelência no Terceiro Setor
(A3S), José Manuel Dias Lopes,
Professor no ISEG, e Paula Guimarães,
do Grupo de Reflexão e Apoio à
Cidadania Empresarial (GRACE).
Luís Alberto Silva aproveitou a
sua participação para fazer uma
reflexão séria e profunda sobre
um tema que é estruturante para a
sociedade portuguesa. De acordo
com o Presidente do CA da UMP, os
parceiros que integram a Economia
Social Solidária alavancaram a
Economia Nacional, em parceria
com o Estado, que, ao longo dos
últimos anos, em notável diálogo,
tem apostado no novo paradigma
para as Instituições do Terceiro Setor.
Para o sucesso dessa parceria, muito
contribuiu o trabalho das Instituições
para criar novas soluções que se
enquadram com novas necessidades,
sem benefício de qualquer privilégio
para o fazerem. “Estas respostas
nasceram de uma vocação e de uma
tradição com séculos de existência.

Os representantes do setor social e solidário debateram várias problemáticas relacionadas
com o sistema de cooperação com o Estado

No caso das Mutualidades, uma
vocação de entreajuda para combater
as insuficiências, e algumas ausências,
de sistemas de proteção social
muito imperfeitos. O nascimento e
desenvolvimento do Estado do Bem-Estar Social contribuiu para a aparente
inutilidade
destas
organizações,
concebidas por pessoas, das pessoas
e para as pessoas. Contudo, estas
organizações souberam resistir e
conseguiram salvaguardar o legado da
sua matriz cultural, prosseguindo o seu
trabalho de verdadeiras formiguinhas,
construindo e desenvolvendo as suas
relações”, defendeu.
Durante o debate, os vários
intervenientes
defenderam
o
importante papel da Economia Social
e Solidária, que foi capaz de provar
que pode ser um parceiro fiável do
Estado, eficaz e eficiente. A capacidade
destas Instituições de se adaptarem
e reinventaram para conseguir dar
resposta aos crescentes desafios com
que se deparam torna-as, por isso,
essenciais para o futuro do Estado
Social.
Apesar de geradoras de emprego
e riqueza social e mobilizadoras da
sociedade, as entidades da Economia
Social e Solidária continuam a
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subsistir com dificuldade, dado o
financiamento insuficiente e as
parcas comparticipações para as
respostas sociais. Os vários oradores
relembraram que é essencial que as
comparticipações sejam diferentes
tendo em conta a situação económica
e social onde se encontra a resposta
social, e que a aposta deve ser feita
nas parcerias ao nível local, ao invés da
duplicação de respostas semelhantes.
Uma realidade que é igualmente
comum e que merece especial atenção
é a falta de formação e conhecimentos
dos dirigentes das instituições e dos
seus órgãos associativos, em particular,
no âmbito da gestão. Muitas das
vezes, as instituições não conhecem a
realidade e não estão preparadas para
dar respostas mais eficazes, sendo
que os resultados e o cumprimento
de metas não são definidos ou, então,
ficam muito aquém dos objetivos e
resultados esperados. Acresce que a
maioria dos associados não participa
nas Assembleias Gerais nem se
disponibilizam para fazerem parte
dos órgãos associativos, pelo que as
direções/conselhos de administração
se mantêm os mesmos anos a fio,
criando resistência à mudança.
A inexistência de certificação nas
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respostas sociais é outro dos
problemas
que
preocupa
as
Entidades do Setor Social e Solidário,
que alertam para a necessidade de
sensibilizar o Governo no que a esta
questão diz respeito, isto é, deveria
haver uma discriminação positiva
para aqueles que se preocupam com
a certificação das suas instituições.
Paralelamente, a não continuidade
dos projetos sociais é outro aspeto
preocupante para o setor, pois as
Instituições fazem uma aposta e
investimento sem retorno, com a
agravante de serem prejudicadas as
pessoas que contam com os projetos
promovidos pelas instituições.
Luís Alberto Silva sublinhou que há

alguns temas que necessitam ainda
de respostas adequadas e urgentes,
nomeadamente, o envelhecimento
da
população
portuguesa,
o
desemprego, principalmente aquele
que atinge os mais jovens, as formas
complementares de assegurar os
rendimentos e o enquadramento de
apoio na reforma e, ainda, uma nova
forma de encarar a saúde e a forma
como ela chega a quem precisa.
“Se me perguntarem o que espera,
então, o movimento mutualista e a
própria UMP, direi: que a resposta aos
apelos, aspirações e necessidades
das mutualidades seja dada, o
que aliás é exigido pela própria
sociedade. E que cada um – Estado

e Instituições – possa cumprir a sua
parte, com a dignidade assegurada
pelo cumprimento dos compromissos
reciprocamente assumidos”, concluiu.
O Gabinete de Estudos do CDS-PP
tem procurado promover iniciativas
de investigação e de análise da
realidade política, económica, social
e cultural do País, no quadro das
ideias e valores do Partido, expressos
na sua declaração de princípios. Para
cumprir este objetivo, o Gabinete
de Estudos tem uma estrutura
permanente, composta por seis Áreas
Temáticas, entre as quais a temática
das Políticas Sociais, coordenada por
Miguel Morais Leitão e por Mariana
Ribeiro Ferreira.

Associações Mutualistas

Centro de Dia Mutualista já é uma
realidade em Valongo
A Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre do Concelho de Valongo inaugurou, no dia 14 de fevereiro, o
Centro de Dia Mutualista, uma resposta social destinada ao público sénior. O presidente do Conselho de
Administração da União das Mutualidades Portuguesas (UMP) considerou que a intervenção na área das
pessoas idosas deve ser uma prioridade nas políticas sociais face à escassez de respostas.
“Com este equipamento - que se destina, neste momento,
a 40 utentes em centro de dia e, posteriormente, a 25
utentes em apoio domiciliário – a população do concelho
de Valongo poderá contar com serviços humanizados,
onde o que verdadeiramente importa são as pessoas e o
seu bem-estar, como é, aliás, apanágio do setor social e,
em particular, do movimento mutualista”.
Nascido do edifício de uma antiga gráfica, no centro
de Valongo, o Centro de Dia Mutualista implicou um
investimento de meio milhão de euros em valências
que fazem deste espaço uma referência: uma cozinha
com capacidade para confecionar 100 refeições, sala de
atividades, sala de repouso, sala de refeições, enfermaria,
quarto com as melhores comodidades para diversos utentes
e ainda um cabeleireiro. O novo Centro de Dia assegura o
transporte entre a Instituição e o domicílio dos utentes, de
forma a “dar o máximo de conforto” aos mesmos. Muito
em breve, o apoio domiciliário passará, também, a fazer
parte dos serviços da Associação, complementando a sua

Luís Alberto Silva durante a cerimónia de inauguração

Luís Alberto Silva acompanhou de perto o projeto da
Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre do Concelho
de Valongo e conhece bem as lutas travadas e o esforço
implicado na concretização deste sonho antigo, que vai
contribuir para a resolução de problemas de apoio social às
pessoas idosas e respetivas famílias do concelho de Valongo.
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intervenção junto dos seniores. “Vamos tentar ir até mais
pessoas com estas respostas. Não é apenas um espaço
para os idosos, mas para as famílias, que terão o apoio, a
todos os níveis, do Centro de Dia Mutualista. Só com muito
trabalho e um orçamento rigoroso foi possível chegar até
aqui, e sentimos uma crescente responsabilidade com os
serviços que implementámos. O prazo para inscrição de
associados começa logo após a inauguração, sendo que o
Centro de Dia começará a funcionar em pleno no dia 1 de
março”, explicou Fernando Santos, Presidente da Direção
da Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre do Concelho
de Valongo.
Luís Alberto Silva relembrou que este tipo de projetos só
é possível quando há cooperação entre todos os atores
públicos e sociais. “É importante promover a cooperação
e complementaridade entre instituições, para combater
eficazmente as desigualdades sociais. E tem sido notório

Casa da Mutualidade inaugura
nova exposição

A Casa da Mutualidade – Galeria de
Arte e Centro de Mutualismo inaugura,
no dia 2 de março, pelas 18h30, uma
nova exposição de pintura. “Calma dos
lugares, fogo do tempo”, das artistas
Adelaide Neto e Cássia Callebau,
procura oferecer ao visitante uma
interpretação do mundo vista pelos
olhos da arte.
É já um hábito da Previdência
Portuguesa dar a conhecer o trabalho
de artistas locais e, desta vez, serão
Adelaide Neto, licenciada em Filosofia
,mas apaixonada pela pintura, e
Cássia Callebaut, Professora do Ensino
Secundário que se iniciou na pintura
como autodidata, tendo frequentado
aulas de desenho e pintura na escola
CACOLACO e no “Espaço Arte”, em
Coimbra.
A exposição poderá ser visitada de
segunda-feira a sexta-feira, entre
as 9h e as 13h e entre as 14h e as
18h, e estará patente até ao final
do mês de março.

que o aumento da cooperação garante a sustentabilidade
dos projetos promotores de inclusão social”, disse.
O presidente da Câmara Municipal de Valongo, José
Manuel Ribeiro, também reforçou que o estabelecimento
de parcerias potencia a otimização dos recursos. Lembrou
ainda o importante contributo do movimento mutualista
e da UMP no reforço da rede social de Valongo.
O desafio de continuar a fazer mais e melhor é encarado
com bons olhos pela atual Direção da Associação de
Socorros Mútuos e Fúnebre do Concelho de Valongo.
Até que novos sonhos passem do papel à prática, a
Associação é já um exemplo quando se fala de trabalhar
em prol da comunidade, particularmente, em prol do
bem-estar das pessoas socialmente mais vulneráveis.
Como Luís Alberto Silva frisou: “que este projeto sirva
de inspiração a todas as freguesias e associações
mutualistas do país”.

Mutualista Covilhanense
ajuda a preencher IRS
À semelhança do ano passado, a
Mutualista Covilhanense auxilia
gratuitamente os seus Associados no
preenchimento das declarações de
IRS e no esclarecimento de dúvidas
sobre o assunto, no Gabinete de
Apoio ao Idoso e ao Associado,
localizado nas instalações da antiga
sede, atrás da Câmara Municipal.
A iniciativa decorre entre este mês
de fevereiro e maio, mediante
marcação prévia. O assunto tem
merecido especial atenção por parte
da Direção da Mutualista, que, na
passada sexta-feira à tarde, realizou
até uma sessão de esclarecimento
sobre as novas regras a ter em conta
este ano antes do preenchimento e
entrega da declaração de IRS, com a
colaboração da Autoridade Tributária
e Aduaneira (AT). A ação foi aberta
à população em geral e teve como
orador Luís Umbelino, da Direção
de Finanças de Coimbra. Perante
uma plateia bastante participativa,
onde estiveram várias instituições e
ainda particulares que desenvolvem
atividades ligadas à Contabilidade,
foram abordados aspetos como a

10

Incidência Pessoal e o Agregado
Familiar, a Tributação Separada e
Conjunta, as Deduções à Coleta,
Novas Regras e Prazos, bem como
o novo modelo 3. No final, o público
presente teve a oportunidade de
esclarecer dúvidas. Esta palestra
foi subordinada ao tema “Reforma
IRS 2015 – Principais Alterações”.

Relativamente à ajuda prestada pela
Mutualista no preenchimento do IRS
no Gabinete de Apoio ao Idoso e
ao Associado, as marcações podem
ser realizadas através do telefone
275 310 870.
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Economia Social e Solidária

“Escola Alerta” já abriu
concurso
Está aberto o concurso
da 13.ª edição do “Escola
Alerta!”, uma oportunidade
para praticar e desenvolver as
capacidades dos jovens no sentido de melhorar a sociedade
e a inclusão de colegas com
deficiência nas atividades escolares. O objetivo é contribuir
ativamente para a criação de
uma sociedade em que todos
tenham oportunidades iguais,
propondo ações que promovam os direitos das pessoas
com deficiência.
Saiba mais sobre o concurso.

Candidaturas à Ação
Qualidade de Vida 2016
Estão abertas, até 31 de
março, as Candidaturas aos
apoios para pessoas com
deficiência motora e comprovada falta de recursos financeiros, da Associação Salvador.
Podem ser apresentadas candidaturas às categorias de
Desporto, Formação e Emprego, Criação do próprio
negócio e Obras em casa.
Para mais informações, visite a
página do Projeto Ação Qualidade de Vida 2016.

PO CH em números (2015)
742 candidaturas aprovadas

684 entidades apoiadas

195 mil destinatários finais

€884.780.960 financiamento
total aprovado

€751.718.724 comparticipados
pelo Fundo Social Europeu


Todas as operações aprovadas aqui.

Portugal Economia Social
Uma aposta para um futuro melhor

A Fundação AIP vai organizar, de 14 a
16 de abril, o Portugal Economia Social
– Encontro do Empreendedorismo
e Inovação na Economia Social,
com o objetivo de agregar todos os
intervenientes do setor.
Realizado com a colaboração de diversas
entidades e plataformas ligadas ao
setor, entre as quais se inclui a União das
Mutualidades Portuguesas, o Portugal
Economia Social destina-se não só a
entidades sociais mas também a outras
instituições ou empresas e organizações
da sociedade civil que, no âmbito da sua
Responsabilidade Social, têm um papel
muito importante no desenvolvimento
da economia social quer numa
perspetiva solidária quer estimulando
uma maior sustentabilidade daquele
que será por certo um dos setores que
mais crescerá no futuro e que já é o
segundo maior empregador a nível
nacional.
O evento, que é constituído por uma
Mostra e um Fórum de Debate, será

por certo o ”Projeto Nacional” do setor,
onde estarão representadas inúmeras
entidades: casos de sucesso, entidades
financiadoras,
empreendedores,
entidades
empregadoras,
dinamizadores, empresas fornecedoras
para o setor da economia social e outros
setores de atividade ou, simplesmente,
empresas que, no âmbito da
Responsabilidade Social, apoiam causas.
Neste
Encontro,
todos
estes
intervenientes terão a oportunidade de
mostrar as suas iniciativas e de trazer
a palco os seus serviços e produtos,
dando-os a conhecer aos cidadãos.
Neste sentido, e tendo em conta o
importante papel que o Mutualismo
assume como modelo associativo que
dá resposta aos novos desafios sociais
e apresenta soluções ajustadas às
necessidades das famílias não providas
pelos setores tradicionais (Estado e
empresas sem fins lucrativos), a UMP
tem procurado trabalhar a presença
das Mutualidades neste evento, que,
entre outras, tem como missão dar
a conhecer a atividade mutualista e,
simultaneamente, criar uma rede de
parcerias e cooperação com os restantes
agentes disponíveis para apoiar nas
áreas da inovação social, da formação e
da capacitação do setor.
Conheça tudo sobre este Encontro.

Crescimento Verde em destaque
De 1 a 3 de março, realiza-se a Green
Business Week 2016 - Semana Nacional
para o Crescimento Verde, promovida
pela Fundação AIP e a INTELI - Centro de
Inovação.
O evento, que terá lugar no Centro
de Congressos de Lisboa, é composto
por quatro Conferências sob o lema “A
Transferência do Conhecimento e os
Desafios Societais”.
A primeira Conferência Smartcitieslive
– “Internet of things” realiza-se no
dia 1 de março, seguindo-se, no dia
2, a Conferência Acqualive - “Desafios
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Societais da Água em Portugal e no
Mundo”, bem como a Conferência Facing
the Innovation Challenge.
No dia 3 de março, realiza-se a Conferência
Energylive – “Energia e Desafios Societais”.
Consulte o programa completo.
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Combinação de Fundos Europeus abre novas
possibilidades aos promotores de projetos
A Comissão Europeia lançou, no dia 22 de fevereiro, a Brochura “European Structural and Investment FUNDS
and European Fund for Strategic Investments – complementarities”, que visa auxiliar as autoridades locais
e os promotores de projetos a tirar pleno partido da possibilidade de combinar o FEIE – Fundo Europeu para
Investimentos Estratégicos com os FEEI – Fundos Europeus Estruturais e de Investimento.
Neste documento, elaborado em parceria com BEI - Banco Europeu de Investimento, a Comissão explica qual a
melhor forma de combinar os fundos.
A
Brochura,
que
apresenta
resumidamente as combinações
possíveis do FEIE com os FEEI,
tanto ao nível dos projetos como
através de instrumentos financeiros,
por exemplo, uma plataforma de
investimento, será enriquecida com
informações extraídas da experiência
adquirida em casos concretos e das
reações das partes interessadas.
A Comissão Juncker tem como principal prioridade colocar de novo a
Europa numa rota de crescimento
e aumentar o número de postos de
trabalho sem criar dívida nova. Tanto
o FEIE - Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, elemento fundamental do Plano de Investimento
para a Europa, como os FEEI - Fundos
Europeus Estruturais e de Investimen-

Candidaturas PO ISE
A Comissão Diretiva do PO ISE –
Programa Operacional Inclusão Social
e Emprego prorrogou o prazo até
31 de março para a apresentação
de candidaturas relativas ao Apoio ao
emprego de pessoas com deficiência
e ou incapacidade: Emprego apoiado
(T.O.3.02); Ações de sensibilização e
campanhas no domínio da igualdade
de género, prevenção e combate
à violência doméstica (T.O. 3.14);
Formação de públicos estratégicos
(T.O. 3.15) e Apoio financeiro e técnico
a organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos que atuam no âmbito
da promoção da igualdade de género
e da prevenção e combate à violência
doméstica e de género e ao tráfico de
seres humanos (T.O. 3.16).
Fique a par de todas as candidaturas
abertas.

to desempenham um papel determinante na criação de emprego e crescimento.
A Brochura visa auxiliar as autoridades
locais e os promotores de projetos a
tirar pleno partido da possibilidade de
combinar o FEIE com os FEEI.
Nas palavras de Jyrki Katainen,
Vice-Presidente
da
Comissão
Europeia responsável pelo Emprego,
Crescimento,
Investimento
e
Competitividade, “o FEIE foi criado
para ser o mais flexível possível e os
promotores de projetos têm hoje ao
seu dispor grandes oportunidades
para se candidatarem a financiamento
conjunto do FEIE e dos FEEI. As
orientações que hoje publicamos dão
conselhos práticos às empresas que
pretendem obter financiamento para
os seus projetos, designadamente
sobre a melhor forma de tirar partido
de ambos os instrumentos.”
Por seu turno, o Vice-Presidente do

Banco Europeu de Investimento,
Ambroise Fayolle, declarou: “A
combinação dos FEEI com o FEIE dará
ao BEI a possibilidade de apoiar o
crescimento sustentável nos países
e nas regiões da Europa. Além disso,
a combinação das subvenções da
UE com o financiamento do BEI
permitirá que o banco chegue a
novos beneficiários, nomeadamente,
a projetos de menores dimensões
reagrupados em plataformas de
investimento.”

Agenda
04
A Globalização da Contratação
Pública
Conferência Internacional
Local: Faculdade de Direito de Lisboa
Hora: 09h30
Promotor: Instituto Europeu da
Faculdade de Direito de Lisboa

15 16
Tackling Fraud & Corruption
in Heahcare
Workshop
Local: Bruxelas
Hora:13h00 / 09H00
Promotor: AIM

12

11 12
Psicoterapia “Os desafios do
futuro”
Colóquio Internacional
Local: ISPA
Hora: 09h00
Promotor: ISPA

16 19
Futurália
Feira de Emprego
Local: Feira Internacional de
Lisboa
Hora: 09h00
Promotor: FIL
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Novidades Legislativas
Resolução da Assembleia da República n.º 31/2016 - Diário da República n.º 34/2016, Série I de 2016-02-18
Eleição para a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial

Resolução da Assembleia da República n.º 30/2016 - Diário da República n.º 31/2016, Série I de 2016-02-15

Defende a regulamentação do direito de acompanhamento da mulher grávida durante todas as fases do trabalho de parto

Portaria n.º 25/2016 - Diário da República n.º 30/2016, Série I de 2016-02-12

Procede à primeira alteração da Portaria n.º 169/2015, de 4 de junho, que estabelece as regras de reconhecimento de organizações de produtores e respetivas associações

Resolução da Assembleia da República n.º 28/2016 - Diário da República n.º 29/2016, Série I de 2016-02-11
Recomenda ao Governo a identificação das consequências dos cortes orçamentais no Serviço Nacional de Saúde

Resolução da Assembleia da República n.º 29/2016 - Diário da República n.º 29/2016, Série I de 2016-02-11

Levantamento de necessidades no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e intervenção urgente em serviços com falhas graves ou em
situação de potencial rutura

Resolução da Assembleia da República n.º 26/2016 - Diário da República n.º 27/2016, Série I de 2016-02-09
Racionalização dos contratos de associação com o ensino privado e cooperativo onde existe oferta pública

Portaria n.º 17-A/2016 - Diário da República n.º 24/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-02-04

Primeira alteração à Portaria n.º 349-D/2013, de 2 de dezembro, que estabelece os requisitos de conceção relativos à qualidade
térmica da envolvente e à eficiência dos sistemas técnicos dos edifícios novos, dos edifícios sujeitos a grande intervenção e dos
edifícios existentes

Aniversários
3 mar. 		

Associação de Socorros Mútuos “A Restauradora” em Ramalde		

8 mar. 		

Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul

14.º aniversário

17 mar.

Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança 				

146.º aniversário

19 mar.

Associação Artística de Socorros Mútuos “19 de Março” 				

124.º aniversário

19 mar.

Associação de Socorros Mútuos Freamundense - Assoiação Mutualista 			

125.º aniversário

26 mar.

Associação de Socorros Mútuos Artística Vimaranense 					

150.º aniversário
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		99.º aniversário

