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Apresentado Plano Estratégico 2019-2022
focado na capacitação do Movimento Mutualista

Guimarães acolheu, a 25 de outubro, o VIII Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas, onde foi
apresentado o Plano Estratégico da UMP para 2019-2022. O Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto Silva, espera que este processo se traduza numa UMP “mais forte e
preparada”. Os programas de apoio ao investimento e as alterações à legislação laboral também
estiveram em foco. p4/8

UMP em Bruxelas
a trabalhar com a UMM
na expansão do
Mutualismo na Europa
Aproveitando a reunião do Comité Executivo da União Mundial das Mutualidades, realizada, em outubro, em Bruxelas, a UMP desdobrou-se em contactos
tendo em vista a expansão do Mutualismo no Continente Europeu, com a Rússia
no roteiro. O reconhecimento do papel
do Movimento, pela União Europeia, motiva ciclo de encontros com eurodeputados portugueses. p10/11

UMP

p12

Ministra e setor social
desejam relação “leal”

A nova Ministra do Trabalho,
Solidariedade e da Segurança
Social, Ana Mendes Godinho, chamou as Entidades da
Economia Social para auscultar
as preocupações do setor. Para a
nova legislatura, foram expressos
desejos de uma “colaboração
honesta, leal e de respeito” entre
as partes.
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Grupo de Trabalho
analisa “quotizações”
Inovação em foco
nas próximas Jornadas

Entrevista 16/17
JOAQUIM
DEVESAS

Presidente da Direção
da ASM de Serzedo

“Queremos avançar com
equipamento social”

Boletim Informativo n.º 119
novembro 2019

Boletim Informativo n.º 119
novembro 2019

EDITORIAL

Índice

Luís Alberto Silva

Presidente do Conselho de Administração da UMP

em foco

aposta no planeamento estratégico para
04 UMP
rejuvenescer e capacitar Movimento Mutualista
Dossiê

10/11

UMP trabalha na expansão
do Mutualismo na Europa
com Rússia no horizonte
UMP inicia ciclo de reuniões
com eurodeputados
Entrevista

16/17

“PraticÁmos 26 mil atos médicos
no concelho de Gaia em 2018”

4

EM FOCO

10

DOSSIÊ

12

ATIVIDADES UMP

16

ENTREVISTA

18

MUTUALIDADES

20

ECONOMIA SOCIAL

21

LEGISLAÇÃO

23

AGENDA

24

FOI HÁ UM ANO!

ficha técnica
PROPRIEDADE E EDIÇÃO
UNIÃO DAS MUTUALIDADES PORTUGUESAS
EDITOR
LUÍS ALBERTO SILVA
REDAÇÃO/PAGINAÇÃO
GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM
FOTOGRAFIA
UNIÃO DAS MUTUALIDADES PORTUGUESAS, OUTROS
WWW.MUTUALISMO.PT | EMAIL: UNIAO@MUTUALISMO.PT

2

Sinais positivos
O VIII Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas, realizado em Guimarães, mostrou-nos um
Movimento Mutualista comprometido com as exigências do momento e os desafios que temos pela
frente.

Nestes tempos, em que tudo corre vertiginosamente, não podemos deixar de manter o foco no
que realmente importa: reforçar os laços que
nos unem, traçar metas muito claras e definir o
caminho para lá chegar.

O envolvimento e a participação ativa dos Dirigentes Mutualistas na discussão de matérias tão importantes como as alterações à legislação laboral,
com implicações diretas no quotidiano das nossas
instituições, os programas de apoio ao investimento em infraestruturas, no âmbito do Portugal 2020,
e o planeamento estratégico como ferramenta de
gestão transmitiram sinais que nos deixam otimistas quanto ao processo de rejuvenescimento do
Movimento em que estamos apostados.

Dentro do espírito de forte participação democrática que nos caracteriza, importa que, todos,
partilhemos as grandes linhas orientadoras do
Movimento Mutualista português.

Ficou clara, da parte de muitos dirigentes, a consciência que têm da necessidade de participarem
proactivamente na modernização deste setor.
Um sinal igualmente muito positivo foi dado pelo
grupo de trabalho criado pela UMP para refletir
sobre a problemática das quotizações associativas. Dirigentes de várias Associações Mutualistas
sentaram-se à mesma mesa, fizeram as suas análises e produziram uma proposta que agora será
objeto de análise no seio do Movimento.
3

Temos que ser assertivos na estratégia e alinhar ações e medidas, devidamente ponderadas
e orientadas para objetivos imediatos, de médio
e longo prazos.
O planeamento é decisivo nas nossas organizações e na UMP estamos a fazê-lo, através do
processo de planeamento estratégico que iniciámos no início deste semestre.
É decisivo que saibamos hoje aquilo que teremos que fazer em 2020, em 2021, 2022 e daí
em diante para que o Mutualismo se apresente
à sociedade como um modelo moderno, sustentável, inovador e seguro, que responda às
necessidades e preocupações das pessoas em
cada momento.
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EM FOCO

UMP aposta no planeamento estratégico
para capacitar Movimento Mutualista

Domingos Bragança,
Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

Augusto Abreu,
Presidente da Direção da Familiar Vimaranense

cipar proativamente na dinamização de políticas sociais e
de desenvolvimento nacionais e internacionais e o alargamento da oferta de serviços às mutualidades.
Subordinado ao tema “Desenvolvimento Estratégico do
Mutualismo Português”, o Encontro Nacional de Dirigentes
Mutualistas reuniu mais de meia centena de participantes,
do Minho e Trás-Os-Montes ao Algarve, e abordou, ainda,
matérias como a legislação laboral e o IRCT, através de Carmen Miranda, do gabinete jurídico da UMP, e as medidas
de apoio ao financiamento e às respostas sociais disponíveis no Portugal 2020, por Filipe Cardoso, CEO da Skillent, consultora que trabalha em soluções inovadoras para
problemas sociais e desenvolvimento de competências na
área do investimento social.

Luís Alberto Silva exortou as mutualidades a acompanharem a UMP no desenvolvimento de planos estratégicos necessariamente ajustadas às especificidades de cada uma,
acreditando que essa ferramenta contribuirá para renovar
a face do movimento mutualista português.

O Presidente do Conselho de Administração da União das
Mutualidades Portuguesas (UMP), Luís Alberto Silva, espera que o processo de planeamento estratégico desenhado
para o período de 2019-2022 se traduza numa UMP “mais
forte e preparada”, em associações mutualistas “mais dinâmicas” e num movimento “moderno e capaz de se adaptar
aos desafios da sociedade dos nossos tempos”.
Falando na sessão de abertura do VIII Encontro Nacional
de Dirigentes Mutualistas, que se realizou em Guimarães,
sublinhou a necessidade de rejuvenescer o setor, capacitar
as mutualidades, os seus dirigentes e técnicos e participar
ativamente na construção do futuro do mutualismo à escala internacional.

Acreditando que o desaproveitamento dos financiamentos
comunitários “retira peso” ao setor, Luís Alberto Silva sublinharia que o Movimento Mutualista “não pode continuar
fechado sobre si mesmo e deixar escapar sucessivamente
oportunidades de se valorizar, de crescer e de se modernizar”.

Luís Alberto Silva, Presidente do CA da UMP

Já o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, que presidiu à sessão de abertura do evento,
destacaria a importância da capacitação dos técnicos para
responder ao problema da literacia na saúde e no bem-estar e isso “cruza-se com a educação e a cultura”.
O Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas foi organizado pela UMP em parceria com a Associação Familiar Vimaranense, em cuja sede decorreu o evento.

Ana Sofia Costa, coordenadora do plano estratégico da instituição, apresentou as linhas centrais do documento, que
define os objetivos estratégicos e as medidas e ações a implementar ao longo do horizonte temporal definido. Destacam-se medidas destinadas a credibilizar e desenvolver
novas modalidades associativas, a promover a formação
dos recursos humanos da UMP e das Associadas, a parti-
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Com 18 mil associados, a Associação desenvolve uma atividade importante na prestação de cuidados de saúde e
serviços fúnebres e continua, como referiu o seu Presidente
da Direção, Augusto Abreu, a afirmar-se como “uma alternativa credível de apoio social” em resposta a questões
como o isolamento e a dependência.
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UMP edita livro com o CAM e oferece exemplar
no Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas

Um evento “muito positivo” em parceria
com a Familiar Vimaranense

Sede da Associação Familiar Vimaranense

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) editou, em
formato de livro, o Código das Associações Mutualistas em
vigor, de forma a promover a sua divulgação, consulta e
estudo, e entregou um exemplar a cada um dos participantes no VIII Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas,
realizado em Guimarães, no passado dia 25 de novembro.
Na nota de abertura desta publicação com 78 páginas, o
Presidente do Conselho de Administração, Luís Alberto Silva, considera que “este novo Código integra algumas das
aspirações manifestadas pelo Movimento Mutualista, mas
conserva e acrescenta constrangimentos ao desejado desenvolvimento e modernização das Mutualidades”.
Segundo o Dirigente, o grande desafio que se coloca passa
por “fazer uso desse instrumento, numa lógica de rejuvenescimento, capacitação e crescimento do próprio Movimento, de dinamização de novas respostas aos novos problemas”.

“Evento bem organizado”, “muito positivo”, “um bom motor de interação
entre associações”, foram algumas
das apreciações que os participantes
registaram nos questionários de avaliação que preencheram no final do
Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas.
A pertinência dos temas tratados foi
outro dos aspetos que mereceram

relevo por parte dos mutualistas que
participaram nos trabalhos, que duraram toda a manhã e terminaram com
um almoço de confraternização.
Com base nestes testemunhos e na
perceção da forma como decorreu o
evento e a interatividade gerada entre
os oradores e os participantes, o Presidente do Conselho de Administração
da UMP, Luís Alberto Silva, faz, tam-

A publicação está disponível, também em formato digital,
no separador Publicações a que pode aceder, clicando no
item União do menu principal do site mutualismo.pt.
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bém, um balanço positivo desta edição. “A Associação Familiar Vimaranense tem uma quota-parte relevante
neste sucesso, pelo empenhamento
que colocou na sua preparação e na
criação das melhores condições para
a sua realização”, afirmou o Dirigente,
salientando que é esta relação de parceria que a UMP pretende estabelecer
com as Associações Mutualistas na organização de eventos.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Nos termos previstos nos Estatutos desta União, convocam-se as Associadas da União das Mutualidades Portuguesas (UMP) a reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar no próximo dia 23 de novembro de 2019,
às 10h00, no Salão Nobre da Associação de Socorros Mútuos Setubalense, sito no Largo da Associação de Socorros Mútuos Setubalense, n.º
8, 2900-254 União das Freguesias, Concelho e Distrito de Setúbal, com a
seguinte ordem de trabalhos:
1 - Apreciação, discussão e votação do Programa de Ação e Orçamento para
2020 e respetivo Parecer do Conselho Fiscal;
2 - Apreciação e votação da proposta do Conselho de Administração para a
celebração de Protocolos de Cooperação entre a UMP e suas Associadas;
3 - Outros assuntos de interesse para a União e suas Associadas.
Conforme previsto nos Estatutos, a Assembleia Geral reúne à hora marcada
na convocatória se estiverem presentes mais de metade dos Associados com
direito de voto, ou meia hora depois, com qualquer número de presenças.
Os documentos aludidos na presente convocatória, são enviados nesta data
por correio eletrónico para todas as Associadas e estão, desde esta data, disponíveis para consulta na União das Mutualidades Portuguesas e no sítio da
Internet desta União, em www.mutualismo.pt.
Lisboa, 08 de novembro de 2019

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Carla Sofia Oliveira Silva
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UMP inicia ciclo
de reuniões com
eurodeputados

DOSSIÊ

UMP trabalha na expansão
do Mutualismo na Europa

Alfredo Sigliano, Dmitri Karasyov, Luís Alberto Silva (esq-dirt)

O processo de internacionalização da UMP no contexto da
União Mundial das Mutualidades (UMM) decorre em ritmo
intenso. Aproveitando a reunião de trabalho agendada
para 17 de outubro em Bruxelas (Bélgica) para, entre outros assuntos, tratar do programa de ação para o próximo ano, o Comité Intercontinental da UMM desdobrou-se
em contactos no sentido de ganhar o reconhecimento das
instâncias políticas da União Europeia (UE). Apresentou os
seus objetivos no Fórum Mundial da Segurança Social, que
reuniu mais de milhar e meio de participantes de todo o
mundo, sob a égide da ISSA (International Social Security
Association), encontrou-se com o embaixador argentino
junto da UE, Marcelo Cima. Antes disso, o Presidente do
Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto Silva, já
se tinha avistado com o eurodeputado do PSD José Manuel Fernandes, dando início a um ciclo de reuniões com os
eurodeputados portugueses das diferentes forças políticas
representadas no Parlamento Europeu.

Reunião da UMM com Marcelo Cima
(2.º a contar da esquerda)

Abdelmoula Aldelmoumni,
Virginia Gamba, Luís Alberto Silva (esq-dirt)

À margem do Fórum Mundial de Segurança Social, que
reuniu as entidades gestoras dos sistemas de segurança
social de todos os pontos do globo para refletir o futuro
da proteção social, Luís Alberto Silva e o Presidente da
UMM, Alfredo Sigliano, abriram portas para a expansão do
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Mutualismo na Europa, nomeadamente na Rússia, onde o
Movimento Mutualista teve, noutros tempos, alguma expressão.
O ressurgimento do Mutualismo na Rússia é um dossiê que
a UMP se propõe agarrar oportunamente, enquanto representante do continente europeu na UMM.
O pontapé de saída nesse processo foi dado nesse encontro do Comité Intercontinental da UMM com o Coordenador
Regional da ISSA para a Eurásia, Dmitri Karasyov, e deverá
contemplar, no futuro, novas abordagens, dessa feita, a
cargo da UMP.
Outras portas se abriram também com o encontro com a
Representante Especial das Nações Unidas para as Crianças e Conflitos Armados, Virgínia Gamba, em que esteve
em cima da mesa o eventual envolvimento do Movimento
Mutualista nos processos de acolhimento e reintegração
das chamadas crianças soldado resgatadas de cenários de
guerra.

A apresentação da União Mundial das Mutualidades
(UMM) e dos objetivos da União das Mutualidades Portuguesas (UMP), enquanto Vice-Presidente do Comité
Intercontinental da UMM, foram temas de uma reunião
da UMP com o eurodeputado eleito pelo PSD José Manuel Fernandes.

Virgínia Gamba, que trabalha diretamente com o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, deixou um apelo
ao envolvimento das Associações Mutualistas de todo o
mundo no processo de acolhimento e reinserção daquelas
crianças, tendo Alfredo Sigliano, Luís Alberto Silva e o Vice-Presidente da UMM em representação de África, Abdelmoula Abdelmoumni, manifestado inteira disponibilidade
para cooperar, esperando-se que brevemente este dossiê
venha a conhecer novos desenvolvimentos.

Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da UMP, aproveitou este encontro para se inteirar, ainda, de programas e medidas da União Europeia
que possam enquadrar-se no âmbito da ação da UMM e
da UMP, tendo em vista o intercâmbio de experiências
com organizações dos países europeus e dos outros
continentes.

Como referimos, o Comité teve oportunidade de se reunir, ainda, com o embaixador argentino na União Europeia,
Marcelo Cima, para apresentar os objetivos da UMM e
solicitar o apoio na consciencialização da União Europeia
para a importância da missão do Movimento Mutualista
no Mundo.
O reconhecimento da UMM pela União Europeia, a eventual
instalação da sede deste organismo em Bruxelas, a adesão
das associações mutualistas dos cinco continentes e desenvolver, junto das Nações Unidas, o processo tendente
à declaração de 5 de junho como Dia Mundial do Mutualismo, foram alguns dos assuntos tratados na reunião do
Comité Intercontinental, que ultimou o Programa de Ação
para 2020 a submeter à apreciação da Assembleia Geral.

Enquanto representante da Europa na UMM, a UMP propõe-se desenvolver esforços no sentido de promover a
“valorização, divulgação e expansão do Mutualismo e
a capacitação das suas organizações, dirigentes e técnicos, com especial enfoque no continente europeu, mas
também à escala mundial“.
Entre outros, a UMM tem como objetivo promover os
valores do mutualismo e a boa governança das entidades, de forma a se alcançar a excelência nos serviços
prestados em benefício das populações e a diminuir as
desigualdades sociais e económicas.
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Grupo de trabalho reflete e produz
proposta sobre quotizações na UMP

ATIVIDADES UMP

Ministra da Segurança Social e Entidades
da Economia Social desejam “colaboração leal”
em princípios como a estabilidade de médio prazo da relação do estado com as instituições sociais e a definição
de um “eficaz quadro operativo do papel regulador das
instituições públicas em matéria de cooperação.

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) integrou o
leque das Entidades da Economia Social que, no dia 8 de
outubro, se reuniram com a nova Ministra do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho,
e os Secretários de Estado que a acompanham no Ministério.

O governo propõe ainda o reforço da prioridade à diferenciação positiva enquanto pilar do modelo de cooperação
e a garantia da conciliação entre sustentabilidade institucional e acessibilidade aos serviços sociais.

Para além da apresentação de cumprimentos, Ana Mendes Godinho pretendeu auscultar as preocupações do setor social e solidário.

Ana Mendes Godinho, que foi distinguida pela UMP com o
Prémio Mutualismo e Solidariedade Internacional no Dia
Nacional do Mutualismo, sucedeu, como Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, a Vieira da
Silva, que deixou de ter funções governativas.

Desta reunião, em que a UMP esteve representada pelo
Presidente do Conselho de Administração, Luís Alberto Silva, saiu reforçado o espírito de “colaboração honesta, leal
e de respeito” entre as Entidades da Economia Social e o
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A criação de um grupo de trabalho
para refletir sobre as questões da
quotização associativa no seio da
União das Mutualidades Portuguesas
resultou na produção de uma proposta que será analisada pelo Conselho
de Administração.
Em sequência de uma Assembleia
Geral em que o assunto da quotização foi analisado, a UMP criou um
grupo de trabalho para analisar matérias relacionadas com a quotização,
como a introdução de quotas de solidariedade associativa.
“É uma prática que introduzimos,
procurando envolver as Associações
e os seus dirigentes, e que poderá
ser alargada a outras matérias igualmente importantes do Mutualismo”,
considerou o Presidente do Conselho
de Administração da UMP, Luís Alberto Silva.

Este grupo de trabalho é constituído
por António Martins de Oliveira (Presidente d’A Previdência Portuguesa),
Carlos Jorge Azevedo (Presidente
d’A Beneficência Familiar), Joaquim
Devesas (acompanhado da ASM Serzedo) de Nelson Silva (Presidente
da Mutualista Covilhanense), Sérgio
Meira (Previdência Familiar e Liga do
Porto).
A medida de criar grupos de trabalho
para refletir sobre matérias importantes para o Movimento Mutualista
é bem acolhido por António Martins
de Oliveira. “As situações ocorrem de
forma tão rápida que, se não houver
uma discussão sistemática e continuada, podemos não apanhar o comboio e deixar escapar coisas importantes”, considera o Presidente d’A
Previdência Portuguesa, de Coimbra,
sublinhando que “valerá a pena alargar a outros assuntos”, pois “permite

No elenco do Primeiro-Ministro António Costa, foram reconduzidos, os ministros da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e da Saúde, Marta Temido. Nas outras pastas com
que o Movimento Mutualista mais interage, Pedro Siza
Vieira é Ministro de Estado, da Economia e da Transição
Digital; Pedro Nuno Santos continua a liderar o Ministério
das Infraestruturas e da Habitação; Nelson de Souza mantém-se à frente do Ministério do Planeamento; e Graça
Fonseca volta a dirigir a Cultura.

É o primeiro encontro que Ana Mendes Godinho manteve
com o setor social e solidário após a sua tomada de posse
e a aprovação do programa do Governo, que faz referências específicas a este setor, ao propor, “com carácter de
urgência”, a renovação do Pacto para a Cooperação e Solidariedade para o horizonte da legislatura.
A intenção está prevista no Programa de Governo recentemente discutido na Assembleia da República e assenta
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dar mais estofo aos dirigentes e às
Associações” e “interagir em benefício de todos”.
Carlos Jorge, Presidente d’A Beneficência Familiar, sustenta que é
“essencial” a criação de pequenas
estruturas, até de organização informal, que “permitam a discussão mais
aprofundada, da qual saia uma posição mais refletida e posteriormente
consensualizada em Assembleias”.
Na perspetiva de Nelson Silva, Presidente da Mutualista Covilhanense,
esta metodologia “traz à participação associações com diferentes realidades” e, no caso em apreço teve o
condão de produzir resultados. “Tudo
o que for participação de várias instituições, com os seus contributos, será
sempre enriquecedor para o Movimento e para a definição de linhas de
atuação da União”.
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Inovação e Empreendedorismo na agenda
das próximas Jornadas Mutualistas Regionais

Constrangimentos com MCDT
abordados com ARS do Norte
O Presidente do Conselho da Administração da UMP, Luís
Alberto Silva, e os representantes da Liga das Associações de Socorros Mútuos do Porto Luís Polónia e Hugo
Dias, levaram até ao Conselho Diretivo da Administração
Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte), o constrangimento sentido pela Liga das Associações de Socorros
Mútuos do Porto no âmbito da prescrição de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT).
Nesta reunião, o Presidente do Conselho Diretivo da
ARS-Norte registou as preocupações transmitidas pelo
Movimento Mutualista, informando que aguarda por
parecer da ACSS (Administração Central do Sistema de
Saúde).

A segunda sessão terá lugar no Hotel Holiday Inn, na Rua
Diogo Macedo, nº 220, em Vila Nova de Gaia.

“A Inovação e o Empreendedorismo Social” será o tema
central da 3.ª Edição das Jornadas Mutualistas Regionais
que vai ter lugar, no dia 27 de novembro, em Benavente,
e no dia 29 de novembro, em Vila Nova de Gaia.

UMP reúne-se com novos Órgãos Associativos
da Associação Mutualista Auto-Sueco
O Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís
Alberto Silva, reuniu-se com uma representação dos novos Órgãos Associativos da Associação Mutualista da Auto-Sueco, Lda., para fazer um ponto da situação de vários
dossiês do universo mutualista e abordar processos de
cooperação e colaboração institucional.
Em cima da mesa, estiveram matérias como o processo
de registo dos Estatutos, as negociações com a UGT para
a celebração de um Contrato Coletivo de Trabalho específico para as mutualidades, o envolvimento da Associação
Mutualista nos eventos promovidos pela UMP.
Luís Alberto Silva aproveitou a ocasião para formular votos de felicidades ao novo Presidente da Associação Mutualista da Auto-Sueco, Lda., Joaquim Passos Teixeira, e
ao elenco que o acompanha nos órgãos Associativos da
instituição.

O programa é comum às duas sessões. Principia pelas
9h00, com a acreditação, para meia hora depois se iniciar
a ação de formação propriamente dita que será interrompida para almoço, entre as 13h00 e as 14h00, terminando
às 17h30.

Num contexto social cada vez mais diverso, o setor social
e particularmente as mutualidades são confrontadas com
a necessidade de encontrar novas e cada vez mais específicas e personalizadas respostas aos novos problemas.

As entidades empregadoras estão obrigadas, pela legislação laboral aplicável, a proporcionar 40 horas de formação aos seus trabalhadores e esta ação, pela sua natureza, conta para esse efeito.

“A inovação e o empreendedorismo têm que estar cada
vez mais presentes na gestão das mutualidades e das instituições sociais. Com esta ação, a UMP estará a proporcionar conhecimento para que os dirigentes, técnicos e
colaboradores transportem para as suas Associações esse
espírito e essas preocupações”, explica o Presidente do
Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto Silva.

Com esta ação, a UMP dá continuidade ao ciclo de formação intensiva que iniciou em 2019 e que já contemplou
temáticas como o Planeamento Estratégico e a Gestão Estratégica de Recursos Humanos.
As inscrições para a formação dos dias 27 e 29 de novembro, sobre Inovação e Empreendedorismo podem ser
efetuadas no site jornadas.mutualismo.pt, onde poderá
encontrar outros detalhes sobre o evento.

A primeira sessão desta 3.ª Edição das Jornadas Mutualistas Regionais vai decorrer no Palácio do Infantado, no
Largo da República, Samora Correia, no Concelho de Benavente.

CHAMA MUTUALISTA
A Chama Mutualista, símbolo da força e da vitalidade
do Movimento Mutualista, vai na sua quarta edição.
O roteiro iniciou-se no Dia Nacional do Mutualismo,
em julho último, com a transmissão da “Chama” do
Conselho de Administração da UMP à AMUT – Gondomar, desta para o Legado Operário de Évora - A.M. e,
muito recentemente, foi transmitido pela Previdência
Familiar do Porto à Associação Familiar Vimaranense
(na imagem).
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CIDACL cria horta pedagógica e associou-se
ao Dia Municipal para a Igualdade
O Centro Infantil Dr. António Costa Leal (CIDACL), gerido
pela UMP, dedicou a manhã de 25 de outubro à construção da sua horta pedagógica, projeto que contou com a
parceria da Gebalis – “Guardiões do Jardim”. As crianças
puderam mexer na terra, conhecer vários legumes que
agora vão cuidar e ajudar a crescer.
No âmbito da sua atividade, e equipa e as crianças do
CIDACL criaram um mural que simboliza a importância
que dedicam à Igualdade, em pleno Dia Municipal da
Igualdade, em Lisboa.
Entre doçuras e travessuras, o Halloween no CIDACL foi
“assustadoramente fantástico”.
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ENTREVISTA

“Praticámos 26 mil atos médicos
no concelho de Gaia em 2018”
respostas que possam existir na parte sul do Município.
Solicitámos, há um ano, uma reunião com a Câmara Municipal, porque a queremos envolver, articulando com
ela, o tipo de equipamento mais necessário a esta zona
do Concelho e, naturalmente, pedir alguma colaboração,
mais de caráter técnico, do que de outro tipo, embora
também fosse necessário.

Os serviços clínicos que presta na sua
sede e em outras sete freguesias do
concelho de Vila Nova de Gaia são
a principal porta de entrada dos associados na Associação de Socorros
Mútuos de Serzedo que, em 2018,
produziu mais de 26 mil atos médicos
em cerca de 35 especialidades, por
mais de quatro dezenas de profissionais de saúde. Ainda assim, a modalidade de subsídio de funeral não é
negligenciável nesta Associação que
paga, anualmente, entre 130 a 140
mil euros de subsídios aos associados. Com a área clínica estruturada
e organizada e um terreno de 7 mil
metros quadrados que representa
encargos elevados em IMI e AIMI, a
ASM de Serzedo pretende erguer um
equipamento social. É um dossiê em
cima da mesa de Joaquim Devesas,
Presidente da Direção, que, nesta entrevista, aborda o atual momento da
ASM de Serzedo.

“Temos uma clínica
na sede e em sete postos
clínicos em outras
freguesias do concelho
de Gaia, 35 especialidades
e uma equipa médica
muito consistente”.

A ideia é que o Município identifique a resposta social que mais falta fará na parte sul do Concelho?
A intenção inicial de construir um centro de dia não serve.
Ao construirmos um equipamento social, queríamos que
fosse sustentável e não descapitalizasse a Associação e
a assistência médica. Estamos interessados em avançar
com um projeto na área social, mas não de uma forma
irresponsável, atravessando-nos num financiamento de
dois milhões de euros.

O setor social desenvolve um papel importante na
área da saúde?
O setor social desenvolve um papel complementar na
prestação de cuidados de saúde e esta lei não o vê com
bons olhos. É curioso que, na altura das campanhas eleitorais, os candidatos visitam-nos, elogiam o nosso trabalho, ganham as eleições e nunca mais se lembram de
nós. A especialidade de medicina dentária implica custos
elevados em equipamentos e gerir isto com um pagamento de dois euros e meio não é fácil. Não apresentamos resultados negativos e não baixamos a qualidade
dos serviços. Podemos não ter equipamentos de ponta,
mas temos o essencial para dar dignidade aos atos médicos e aos serviços que prestamos.

Se é um equipamento para servir a população de Gaia,
o Município deverá ter uma palavra a dizer, até porque a
atual direção da Câmara tem tido uma certa preocupação
com a área social.

JOAQUIM DEVESAS
Presidente da Direção da Associação
de Socorros Mútuos de Serzedo

A área da assistência clínica é o principal foco da Associação?
Temos uma clínica na sede e em sete postos clínicos em
outras freguesias do concelho de Gaia - Grijó, Perosinho,
Canelas, Mafamude, Gulpilhares, Arcozelo e São Félix da
Marinha. Temos 35 especialidades e uma equipa médica
muito consistente, que trabalha connosco, em alguns casos, há mais de 30 anos e, para além disso, temos convenções com outras clínicas que proporcionam descontos
aos nossos Associados. Isto dá uma garantia de segurança
e confiança a quem nos procura.
É o principal foco da nossa atividade, mas o subsídio de
funeral, não é negligenciável, porque pagamos cerca de
130 a 140 mil euros de subsídios por ano.

da saúde oral e, neste momento, temos cinco dentistas a
trabalhar connosco em dois dos nossos postos de saúde.
Aquilo que estamos a projetar é na área social.
Uma área nova na Associação…
Temos um espaço que é nosso, com cerca de 7.000 metros
quadrados e gostávamos de o rentabilizar, porque estamos a pagar IMI e AIMI. Quando o terreno foi adquirido,
por uma direção anterior, era para construir um centro de
dia, mas há um outro que está a ser implementado por
uma outra instituição, e achamos que não vale a pena
conflituar, duplicando um serviço que já existe. Queremos avançar com outro tipo de resposta, mas não é nossa
intenção avançar para um projeto que vai envolver um
investimento de dois ou três milhões de euros para fazer
qualquer coisa apenas para ficarmos de bem com o nosso umbigo. Pretendemos desenvolver um equipamento
que se enquadre nas necessidades globais, na área social,
do concelho de Vila Nova de Gaia e que cubra a falta de

Nessa área, há projetos em cima da mesa?
Para já não. Temos uma cobertura vasta ao nível de especialidade, por exemplo, com oito clínicos gerais e um vasto leque de especialidades. Investimentos muito na área
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A criação de novas respostas poderá atrair mais associados. A esse nível, qual ter sido a tendência no seio
da Associação?
Temos cerca de 18 mil associados. Todos os anos registamos muitas saídas, por desistência e por falecimento,
mas também temos uma grande capacidade ao nível da
captação de associados. Sentimos uma grande flutuação,
é tudo muito volátil.

Fizemos 26 mil atos médicos no concelho, no ano passado. Sendo que metade deles, são consultas a 1,50 euros.
Sentimo-nos defraudados, quando precisamos do Serviço
Nacional de Saúde para passar exames, o médico está
capacitado para pedir e somos restringidos por numerus
clausus. Estão permanentemente em estudos para não
nos darem uma resposta.

Temos muito bons serviços na área da saúde, as pessoas
procuram-nos, pela proximidade, quando precisam e, depois, desistem. Quando um ou dois anos depois voltam
a precisar, regressam. Temos um serviço de ginecologia,
as jovens mães inscrevem-se como associadas e são seguidas pelos médicos, e, depois quando têm a criança
desistem. Mais tarde, quando a criança precisa de ir ao
pediatra voltam a inscrever-se.

Está a falar dos MCDT [meios complementares de
diagnóstico e terapêutica]?
Os médicos que trabalham connosco são profissionais no
hospital ou no centro de saúde e lá podem passar exames. Na Associação, não podem e não nos dizem porquê.
Prestamos um serviço à população e não está em causa
uma duplicação de serviços, porque também estamos informatizados e toda a informação é cruzada para o Serviço Nacional de Saúde. Há muitas associações na mesma
situação.

A principal porta de entrada na Associação é o serviço
clínico?
É. Já não é o subsídio de funeral. Temos um corpo clínico
diversificado, com um leque variado de especialidades e,
depois, temos acordos simpáticos com piscinas, Termas
de São Jorge, farmácias e tudo isso é uma forma de atrair
associados.
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Loja Amiga da ASM Setubalense
prepara-se para o tempo do frio

MUTUALIDADES

A Beneficência Familiar participa
em projeto MIND que previne declínio cognitivo

Foto: Beneficência

Com o inverno a chegar e os primeiros sinais do frio, a Loja Amiga da Associação
de Socorros Mútuos Setubalense mobiliza-se para recolher roupas de cama para
ajudar quem mais precisa.
O apelo foi lançado para que quem tem
lençóis, edredons, mantas e cobertores
que já não utiliza, contacte a Associação
que tem “um final feliz e uma boa utilidade para lhes dar”.
A Loja Amiga, com recolha e distribuição
gratuita de roupa a aproximadamente
200 pessoas, é uma resposta social solidária da Associação de Socorros Mútuos
Setubalense, com o objetivo de suprir

A Beneficência Familiar – Associação de Socorros Mútuos do
Porto é uma das entidades parceiras do projeto MIND (Multiple interventions to prevent cognitive decline) que recebeu
uma distinção de mérito pela Sociedade Portuguesa do AVC
e que foi objeto de uma reportagem recentemente exibida
pela TVI (pode ver aqui).
Coordenado pelo Agrupamento de Centros de Saúde Porto Ocidental e conceptualizado pela Universidade do Porto
(através do Instituto de Saúde Pública da Universidade do
Porto, Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação e a
Faculdade de Desporto) em parceria com outras entidades,
o projeto MIND consiste na implementação de intervenções
não-farmacológicas na prevenção do declínio cognitivo.
O programa do projeto contempla sessões de treino cognitivo, exercício físico dinamizado por um fisiologista do desporto, promoção de uma alimentação saudável, através de
aulas de culinária, avaliação auditiva e adaptação à perda de

memória, pelo ensino aos utentes de estratégias para lidarem com a perda de memória e de outras funções cerebrais.
As intervenções com os utentes da zona do Porto Ocidental
iniciaram-se em meados de setembro (a foto documenta os
participantes na sessão de apresentação do projeto) e deverão prolongar-se por 10 meses, envolvendo as Unidades de
Cuidados na Comunidade Cuidar e da Boavista e n’A Beneficência Familiar, que participa com duas turmas.

as necessidades imediatas de famílias
carenciadas, através da recolha e distribuição de bens usados ou novos, doados
por particulares ou empresas. Todos os
bens são cedidos a título gratuito e servem para uso pessoal.
Promover a melhoria das condições de
vida de pessoas em situação de maior
vulnerabilidade social e carência económica; potenciar o envolvimento da
sociedade civil, empresas e de todos os
cidadãos na recolha dos bens; e contribuir para o incremento do espírito de
solidariedade civil e responsabilidade
social são o foco desta estrutura.

Associação de Anta participa
no aniversário do concelho de Espinho
Os trabalhos realizados em conjunto pelos utentes da Creche “O Portugal dos
Pequeninos II”, do Centro de Convívio e
da ERPI da Associação São Francisco de
Assis de Anta sobre os 120 Anos do Concelho de Espinho integraram a Exposição
“Espinho é Mar, Espinho é Terra”, que esteve patente a 26 de outubro no Museu
Municipal de Espinho FACE.

São, também, parceiros deste projeto: a Sociedade Portuguesa do AVC, Centro Hospitalar Universitário do Porto, o
Centro Hospitalar Universitário S. João, a União de Freguesias
de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Neuroinova, Widex,
Fruta Feia e a Entreajuda.

Para celebrar os 120 anos do Concelho,
a comunidade foi desafiada a pintar, desenhar e escrever em caixas de cartão,
pintadas de branco, os acontecimentos
marcantes da memória coletiva do Município. As diferentes valências da Associação São Francisco de Assis de Anta
puxaram pela memória e deram asas à
imaginação.

Em Portugal, uma em cada 100 pessoas, com mais de 55
anos, é diagnosticada com demência, não existindo, na atualidade medicamentos que travem a evolução de défice cognitivo ligeiro para demência.

A Previdência Portuguesa
promove Jantar Solidário
A Previdência Portuguesa (APP)
vai promover, a 30 de novembro
um Jantar Solidário de Natal,
destinado a apoiar a ATLAS –
Associação de Cooperação para
o Desenvolvimento, através de
uma recolha de fundos.

Foto:
Associação 1ºDezembro

Foto: Restauradora de Ramalde

Foto: Mutualista Covilhanense

10 localidades isoladas servidas, 57 ações de sensibilização,
801 consultas, 8.073 rastreios e atos de enfermagem. São os
números que marcam os três anos de atividade da Unidade Móvel de Saúde da Mutualista Covilhanense, assinalados
este mês.
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Sete anos depois do seu lançamento, os “Encontros de Sabedoria” continuam a afirmar-se
como um espaço de partilha de
conhecimentos e uma forma
inovadora de ver a formação e a
aprendizagem.
Sob a forma de workshops, palestras, tertúlias e formação de
curta duração, as temáticas mais
frequentes passam pelas áreas
da Saúde, Desenvolvimento
Pessoal, formação Técnico-Profissional e Formações Especiais.
A agenda de novembro reserva Pilates, Inglês, Amut’Relax
e Yôga e workshop de danças
circulares. Em dezembro, Inglês,
Costura, Pilates e Amut’Relax e
Yôga.

Entretanto, está patente até 2
de dezembro, na Galeria de Arte
e Centro de Mutualismo da APP,
uma exposição de fotografia intitulada “Primeiro Olhar…”. Esta
mostra reúne trabalhos de Cristina Pessoa, que expressam a
sua paixão pela Figueira da Foz
onde reside e pela fotografia.

Unidade de Saúde Móvel da Mutualista
Covilhanense há três anos a fazer a diferença

O projeto inovador e distinguido com vários prémios continua a marcar a diferença na vida de populações que vivem
longe dos locais onde se prestam cuidados de saúde. E nesta
altura do ano, está em marcha a campanha de vacinação
contra a gripe nessas povoações, com o envolvimento das
farmacêuticas da Farmácia da Mutualista Covilhanense.

AMUT dinamiza
“Encontros de Sabedoria”

A Restauradora de Ramalde celebrou o seu 142.º Aniversário, proporcionando uma
visita às suas novas instalações, que terminou com um convívio entre associados,
que cantaram os Parabéns à Associação que inicia um novo ciclo.

19

O Dia do Idoso foi celebrado
em Almada. Na foto, a atuação do Grupo de Cavaquinhos
da Associação de Socorros Mútuos 1º de Dezembro “ Rejuvenescer com Alma”.
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ECONOMIA SOCIAL
Revisão global do CCT
publicado no BTE
O Contrato coletivo de trabalho
entre a CNIS e a FEPCES (Federação Portuguesa dos Sindicatos do
Comércio, Escritórios e Serviços
e outros – Revisão Global foi publicado no Boletim de Trabalho e
Emprego n.º 41, de 8 de novembro. Pode ser consultado aqui.

Pós-Graduação em
Economia Social na FEUC
Estão abertas até 6 de janeiro
as candidaturas à Pós-Graduação em Economia Social – Cooperativismo, Mutualismo e Solidariedade para o ano letivo
de 2019/2020, na Faculdade de
Economia da Universidade de
Coimbra.
Tem a duração de um semestre
(entre fevereiro e junho de 2020)
e aulas às sextas-feiras à tarde e
aos sábados de manhã.

Setores público e social detêm 83%
dos 11.500 equipamentos sociais
O setor não lucrativo, onde se incluem as IPSS, entidades equiparadas, e outras organizações particulares sem fins lucrativos, entidades
oficiais que prosseguem fins de
ação social, serviços sociais de empresas e Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa, representava, no final de
2018, 71 por cento das 6.500 entidades proprietárias de equipamentos
sociais, revela o Relatório da Carta
Social 2018, publicado no final de
outubro.
O documento realça o crescimento de 127 por cento do número de
equipamentos sociais entre 19982018 e sobretudo o peso do setor

NOVIDADES LEGISLATIVAS

público e solidário, que representava no final do último ano 83 por cento dos 11.500 equipamentos sociais
em funcionamento.

Lei n.º 123/2019 - Diário da República n.º 201/2019, Série I de 2019-10-18

Ao nível da evolução do número de
respostas, regista-se que cerca de
59 por cento das respostas sociais
que entraram em funcionamento no
ano passado foram desenvolvidas
pela rede solidária e 67 por cento destinavam-se a pessoas idosas
(Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas, Serviço de apoio Domiciliário
e Centro de Dia).
O documento pode ser consultado
aqui.

Decreto-Lei n.º 164/2019 - Diário da República n.º 206/2019, Série I de 2019-10-25

Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, que estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios.

Estabelece o regime de execução do acolhimento residencial, medida de promoção dos direitos e de proteção
das crianças e jovens em perigo.
Decreto-Lei n.º 162/2019 - Diário da República n.º 206/2019, Série I de 2019-10-25
Aprova o regime jurídico aplicável ao autoconsumo de energia renovável, transpondo parcialmente a Diretiva
2018/2001
Decreto-Lei n.º 157/2019 - Diário da República n.º 203/2019, Série I de 2019-10-22
Regula a forma do ato de instituição e o Regime do Registo de Fundações
Decreto-Lei n.º 153/2019 - Diário da República n.º 200/2019, Série I de 2019-10-17

CNS debate prioridade
à Saúde na nova legislatura

Altera o prazo de garantia para acesso ao subsídio social de desemprego.
Portaria N.º 390/2019, de 29 de outubro

Plataforma das ONGD
apresenta Relatório

Procede à quarta alteração à Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, que estabelece o regime jurídico a que
obedecem as regras de prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de saúde e define as obrigações de

A Plataforma Portuguesa das
ONGD apresenta publicamente,
no dia 20 de novembro, em Lisboa, o Relatório “Ajuda Pública
ao Desenvolvimento Portuguesa e Europeia: um compromisso
para o futuro?”. As inscrições e
informações suplementares podem ser consultadas aqui.

No âmbito das comemorações
dos 40 anos do CIRIEC Portugal,
numa conjugação de esforços
com a Fundação INATEL, tem lugar, a 18 e 19 de novembro, em
Lisboa, o X Colóquio Ibérico de
Economia Social do CIRIEC e o I
Colóquio Internacional de Economia Social da Fundação INATEL,
com o tema genérico de Sustentabilidade do Território, Património e Turismo Social. Saiba mais
aqui.

Foto: Convenção Nacional de Saúde

CIRIEC e Fundação Inatel
promovem colóquio

informação a prestar aos utentes.

O Secretário de Estado da Saúde,
António Sales, reiterou que a Saúde é uma prioridade para o Governo, mas sublinhou que o caminho é
“longo e exigente” e que “Estado,
privados, setor social, profissionais
e cidadãos” são desafiados a ter o
seu papel na melhoria da Saúde. Falando na conferência “Saúde: A Prioridade da Legislatura”, organizada
pela Convenção Nacional de Saúde
e Universidade Nova de Lisboa, realizada a 12 de novembro, em Lisboa,
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o governante referiu-se a medidas
para dotar os cuidados de saúde
primários com mais respostas e na
aposta na saúde nos primeiros anos
de vida.
O cirurgião e Vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, José Fragata,
falou do subfinanciamento da Saúde
e defendeu que “os setores público,
privado e social devem trabalhar em
rede”, crendo que o Serviço Nacional
de Saúde poderá estar “muito perto
do não retorno”.

Portaria n.º 382/2019 - Diário da República n.º 204/2019, Série I de 2019-10
Sexta alteração ao Regulamento que estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social Europeu, aprovado em
anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março.
Portaria n.º 380/2019 - Diário da República n.º 201/2019, Série I de 2019-10-18
Portaria que procede à primeira alteração ao Regulamento de Registo das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Âmbito da Ação Social do Sistema de Segurança Social, anexo à Portaria n.º 139/2007, de
29 de janeiro, e que dela faz parte integrante.
Portaria n.º 368/2019 - Diário da República n.º 196/2019, Série I de 2019-10-11
Aprova as instruções de preenchimento da Declaração Modelo 25 - donativos recebidos, aprovada pela Portaria
n.º 318/2015, de 1 de outubro, em anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.
Portaria N.º 374/2019, de 16 de outubro
Aprova o Regulamento do Programa «Arrendamento com Projeto de Reabilitação».
Portaria n.º 371/2019 - Diário da República n.º 197/2019, Série I de 2019-10-14
Regula os termos de funcionamento da Linha Nacional de Emergência Social (LNES).
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Declaração de Retificação n.º 53/2019 - Diário da República n.º 201/2019, Série I de 2019-10- 18
Retifica a Portaria n.º 290/2019, de 5 de setembro, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que cria o
Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais - 2.ª Geração, publicada no Diário da República,
1.ª série, n.º 170, de 5 de setembro de 2019.
Declaração de Retificação n.º 47/2019 - Diário da República n.º 190/2019, Série I de 2019-10- 03
Declaração de Retificação à Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, «Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva».
Declaração de Retificação n.º 48/2019 - Diário da República n.º 190/2019, Série I de 2019-10- 03
Declaração de retificação à Lei n.º 90/2019, de 4 de setembro, «Reforço da proteção na parentalidade, alteran-

agenda

X COLÓQUIO IBÉRICO DE ECONOMIA SOCIAL DO CIRIEC | I COLÓQUIO
INTERNACIONAL DE ECONOMIA SOCIAL DA FUNDAÇÃO INATEL

18 e 19 de novembro

do o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e os Decretos-Leis n.os 89/2009, de
9 de abril, que regulamenta a proteção na parentalidade, no âmbito da eventualidade maternidade, paternidade
e adoção, dos trabalhadores que exercem funções públicas integrados no regime de proteção social convergente, e 91/2009, de 9 de abril, que estabelece o regime jurídico de proteção social na parentalidade no âmbito do
sistema previdencial e no subsistema de solidariedade».
Declaração de Retificação n.º 49/2019 - Diário da República n.º 191/2019, Série I de 2019-10- 04

Local: Teatro da Trindade INATEL (dia 18) e Centro Nacional de Cultura (dia 19)
Hora: 09h00
Promotor: Centro de Estudos da Economia Pública e Social e Fundação Inatel

Declaração de retificação à Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, «Alteração de diversos códigos fiscais».

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DAS LÍNGUAS PORTUGUESA
E ESPANHOLA

Despacho n.º 9494/2019 - Diário da República n.º 202/2019, Série II de 2019-10-21

21 e 22 de novembro

Cria, no âmbito da DGS, o Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida, com o objetivo de reforçar, no âmbito dos serviços de saúde, mecanismos de prevenção, diagnóstico e intervenção no que se refere
à violência interpessoal e estabelece disposições.
Despacho n.º 8701-B/2019 - Diário da República n.º 188/2019, 2º Suplemento, Série II de 2019-10- 01
Define as regras para o programa de apoio financeiro complementar à execução do Programa Operacional de
Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) no que se refere à 2.ª fase.

Local: Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa
Hora: 08h00
Promotor: Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação a
Ciência e a Cultura

Despacho N.º 9494/2019, de 21 de outubro

ASSEMBLEIA GERAL DA UNIÃO DAS MUTUALIDADES PORTUGUESAS

Cria, no âmbito da DGS, o Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida, com o objetivo de re-

23 de novembro

forçar, no âmbito dos serviços de saúde, mecanismos de prevenção, diagnóstico e intervenção no que se refere
à violência interpessoal e estabelece disposições.

Local: Associação de Socorros Mútuos Setubalense
Hora: 10h00
Promotor: União das Mutualidades Portuguesas

Aniversários
4 novembro

Associação de Socorros Mútuos do Montepio Filarmónico

185.º aniversário

22 novembro

Associação de Socorros Mútuos 1º de Dezembro

136.º aniversário

3.ªS JORNADAS MUTUALISTAS REGIONAIS 2019

27 e 29 de novembro
Local: Palacete do Infantado, Samora Correia, Benavente (dia 27)
Hotel Holiday Inn, Vila Nova de Gaia (dia 29)
Hora: 09h00
Promotor: União das Mutualidades Portuguesas
22
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Foi há um ano...

outubro 2018

Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas com casa cheia
na Covilhã evidencia reticências ao novo CAM

UMP marcou presença na reunião
do Plenário do Conselho Económico e Social

Apresentada proposta de Contrato Coletivo
para o setor das Mutualidades à Frente
Sindical da UGT

Ministro da Economia e Secretários
de Estado da Energia e do Turismo
recebem UMP

UMP nos órgãos sociais da Confederação
Portuguesa da Economia Social
O boletim digital Info é cofinanciado por:
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