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Ainda que a sua única modali-
dade seja o subsídio de funeral, a 
ASM de Lever contraria todas as 
tendências e continua a admitir 
novos associados jovens.

Recebida pelo Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, a UMP 
ofereceu um exemplar do livro “Ori-
gens do Mutualismo em Portugal” a 
Augusto Santos Silva.

Na segunda fase das Jornadas 
Mutualistas Regionais, em Es-
pinho e Setúbal, os participantes 
refletiram sobre as questões  
destacadas na sessão anterior.

Associações
analisam 
constrangimentos 
identificados nas JMR

p16

UMP apresenta 
estratégia de 
internacionalização
a Santos Silva

ASM de Lever 
continua a crescer
e a atrair jovens

p24

p13

Dia Nacional do Mutualismo celebra-se
a 27 de maio fruto de investigação histórica
A Assembleia Geral da União das Mutualidades Portuguesas aprovou, por unanimidade, 27 de 
maio, como data comemorativa do Dia Nacional do Mutualismo. Esta decisão surge na sequência 
dos novos dados históricos, resultado da publicação do livro Origens do Mutualismo em Portugal, 
que é o fruto da investigação dos historiadores Joana Dias Pereira e Rui Henriques. Além disso, foi 
ainda aprovado, sem qualquer voto contra, o Programa de Ação e Orçamento para 2022 durante a 
última assembleia da UMP. p5
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A hora de apostar
no PROCOOP e o no PRR

Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho de Administração da UMP

EDITORIAL

Vivemos tempos decisivos para as mutualidades.

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segu-
rança Social, Ana Mendes Godinho, anunciou 
muito recentemente a abertura de candidaturas 
ao PROCOOP e ao novo programa de Requalifi-
cação e Alargamento da Rede de Equipamentos e 
Respostas Sociais, no âmbito do Plano de Recuper-
ação e Resiliência (PRR).

São dois instrumentos de relevância importantís-
sima para as mutualidades que queiram desen-
volver respostas na área social protocoladas com 
a Segurança Social ou pretendam investir na 
construção ou requalificação de equipamentos 
sociais ou apostar em respostas inovadoras.

Os timings dos respetivos programas são rela-
tivamente curtos. São momentos que exigem 

planeamento, determinação e celeridade na 
tomada de decisão.

É uma oportunidade que nenhuma mutualidade 
deverá desperdiçar, principalmente aquelas que 
precisam de um novo impulso e de alargar as suas 
áreas de intervenção. Mas, é, também, um sinal de 
esperança para muitos idosos, crianças e famílias 
vulneráveis, que poderão encontrar neste esforço 
conjunto da União Europeia, do Estado e do setor 
social um apoio para melhorar as suas condições 
de vida.

A nossa presença nas sessões de lançamento dos 
dois Avisos de abertura de candidaturas visou 
transmitir um sinal às AMs da enorme importân-
cia deste momento e destes dois instrumentos, e 
por outro lado, reunir toda a informação possível 
sobre eles para poder esclarecer e ajudá-las.
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#EM FOCO#EM FOCO

A Assembleia Geral da União das Mutualidades Portu-

guesas (UMP) aprovou, sem qualquer voto contra, o 

Programa de Ação e Orçamento para 2022, que procu-

ra responder ao contexto das políticas públicas direcio-

nadas para a recuperação e resiliência do setor social 

(Plano de Recuperação e Resiliência e Portugal 2030) e 

prossegue as orientações estratégicas definidas para o 

mandato 2021-2024 do Conselho de Administração, no 

sentido do rejuvenescimento do mutualismo e do movi-

mento mutualista. 

O Programa de Ação preconiza um acompanhamento 

muito próximo do PRR e do Portugal 2030 e a sensibi-

lização e esclarecimento das Associações Mutualistas 

para o aproveitamento desta janela de oportunidades.

Por outro lado, aposta no rejuvenescimento e na 

expansão do Movimento Mutualista, acentua a tónica 

da capacitação da UMP e das mutualidades, propõe 

aumentar a visibilidade pública da causa mutualista 

e o reconhecimento da sua utilidade social e do papel 

fundamental que tem no sistema social e solidário, e 

afirma o mutualismo português no contexto internacio-

nal, mormente no quadro da União Mundial das Mutu-

alidades, União Europeia e CPLP.

Assembleia Geral
da UMP aprova 
Programa de Ação e 
Orçamento para 2022

A Assembleia Geral da União das Mutualidades Portu-

guesas aprovou, por unanimidade, 27 de maio, como 

data comemorativa do Dia Nacional do Mutualismo. Esta 

decisão surge na sequência dos novos dados históricos 

surgidos com a publicação do livro Origens do Mutu-

alismo em Portugal, que resulta da investigação dos 

historiadores Joana Dias Pereira e Rui Henriques, e que 

apontam a criação da primeira associação com práticas 

mutualistas em maio de 1176 (Confraria de Fungálvas, 

Torres Novas).

A Assembleia Geral da União das Mutualidades Portu-

guesas (UMP) realizou-se no dia 19 de novembro, no 

auditório da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira. 

Enquanto cicerone e em representação da Associação de 

Socorros Mútuos Fraternal dos Artistas Vilafranquenses 

e da própria UMP, José Carvalho agradeceu ao Presiden-

te da Junta local, João Rodrigues dos Santos, a cedência 

do espaço para a reunião magna dos mutualistas.

Na intervenção de boas vindas, que proferiu na abertu-

ra, explicou a forte ligação sentimental que tem com a 

instituição, uma vez que já os seus avós paterno e mater-

no passaram pelos Órgãos Associativos. José Carvalho 

aludiu, ainda, aos esforços que estão a ser desenvolvi-

dos no sentido de dar um novo impulso à Associação, 

criando uma clínica médica e assim reatando uma 

ligação mais próxima com os Associados e a população 

vilafranquense.

Dia Nacional do Mutualismo celebra-se
a 27 maio fruto de investigação histórica

ASMF dos Artistas 
Vilafranquenses
dá as boas-vindas e 
anuncia intenção de 
criar clínica médica

O Dia Nacional do Mutualismo celebrava-se a 8 de 

julho, também por deliberação de fevereiro de 2016, da 

Assembleia Geral da União das Mutualidades Portugue-

sas, tendo em conta a data de constituição da primeira 

associação mutualista que, segundo o conhecimento 

então disponível, teria sido a 8 de julho de 1297.

Foram as duas datas que o Conselho de Administração 

da UMP colocou em cima da mesa, tendo as Associadas 

optado, por unanimidade, pela data de 27 de maio.
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Colaborador da ASM 
Benaventense recebe 
troféu de participação
no Prémio 
Trabalhador do Ano

Vereadora Marina Tiago destaca papel
das mutualidades junto das pessoas

A Vereadora Marina Tiago, representou a Câmara Munici- 

pal de Vila Franca de Xira, na sessão de abertura da 

Assembleia-Geral da União das Mutualidades Portugue-

sas. Destacando a presença de associações que foram 

um “mosaico de quase todas as regiões do país” no 

Município, realçou também o “trabalho de intervenção 

social e de defesa dos valores da participação cívica, 

da partilha e da união” que as Associações Mutualistas 

desenvolvem, e que se “centram no que é mais impor-

tante: as pessoas”.

Carlos Travessa é cobrador da Associação de Socorros 

Mútuos Benaventense e foi o verdadeiro rosto da institu-

ição no contacto com os Associados durante o período 

da pandemia. A sua ação foi reconhecida pela Direção 

da ASM Benaventense que o indicou como candidato 

ao Prémio Trabalhador do Ano, instituído pela União das 

Mutualidades Portuguesas para valorizar o papel dos 

trabalhadores na afirmação das mutualidades junto das 

respetivas comunidades.

Os troféus referentes ao Prémio Trabalhador do Ano 

foram entregues no XIII Congresso Nacional do Mutua- 

lismo, que decorreu em julho, em São Félix da Marinha, 

Vila Nova de Gaia. Não tendo podido estar presente na 

ocasião, Carlos Travessa recebeu o troféu no decurso 

da Assembleia Geral realizada em Vila Franca de Xira. O 

momento ficou registado em imagem e foi testemun-

hado pelas dirigentes da Associação de Socorros Mútu-

os Benaventense Celeste Dinis e Telma Dinis e pelos 

demais representantes das Associadas da União das 

Mutualidades Portuguesas presentes.

As Associações 
Mutualistas 

“centram-se no que é 
mais importante: as 
pessoas”, sublinhou 

Marina Tiago,
Vereadora da Câmara 

Municipal de Vila 
Franca de Xira.
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#ATIVIDADES UMP #ATIVIDADES UMP

250 milhões do PRR para requalificação e 
alargamento da rede de equipamentos sociais

Depois da mobilidade verde social, que apoia a aqui-

sição de viaturas 100 por cento elétricas para as institui- 

ções com Serviço de Apoio Domiciliário, está anuncia-

da a abertura de candidaturas ao programa de Requa- 

lificação e Alargamento da rede de Equipamentos e 

Respostas Sociais, no âmbito do PRR.

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, Ana Mendes Godinho, procedeu ao lançamento 

do Aviso, com uma dotação de 250 milhões de euros 

para criar 22 mil vagas em creches, respostas para o 

envelhecimento e para pessoas com deficiência.

Na sessão pública de lançamento do programa, que 

decorreu no Multiusos de Gondomar, onde a União das 

Mutualidades esteve representada por Luís Alberto Silva, 

Presidente do Conselho de Administração, Ana Mendes 

Godinho sublinhou que se trata do aviso com “maior 

dotação”, com uma abrangência ao território continental 

e que procura dar resposta aos desafios demográficos.

Estão abrangidos investimentos em Creche, Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), centro de dia, 

Serviço de Apoio Domiciliário, Centros de Atividades 

e Capacitação para a Inclusão (CACI) e Residência 

Autónoma, desde que não esteja acoplada a nenhuma 

outra resposta social de natureza residencial.

O período para apresentação de candidaturas decorrerá 

entre 7 de dezembro de 2021 e as 17:59:59 horas de 22 de 

fevereiro de 2022.

Pode aceder ao Aviso no site da Segurança Social. Mais 

informação, AQUI, ou no site Recuperar Portugal.

O dia 30 de novembro foi marcado 

pelo início do processo de assinatu-

ra dos primeiros contratos de apoio 

à aquisição de veículos elétricos, 

inseridos no Programa de Mobi- 

lidade Verde Social, no âmbito do 

PRR. Foram 20, avançou a Terra Nova, 

as IPSS abrangidas no distrito de 

Aveiro, onde decorreu a cerimónia, 

na qual esteve presente a Minis-

tra do Trabalho, Segurança Social e 

Assinados primeiros contratos de apoio à 
aquisição de carros elétricos no âmbito do PRR

Solidariedade, Ana Mendes Godinho. 

Contudo, de acordo com a ministra, 

foram submetidas candidaturas que 

“abrangem cerca de 1500 viaturas 

elétricas” destinadas às instituições 

com Serviço de Apoio Domiciliário, 

o que demonstra “o dinamismo do 

Setor Social em dizer ‘presente’”.

Neste evento, que Ana Mendes 

Godinho considera ser um momento 

“simbólico” e “exemplar”, uma vez 

que o Setor Social “está a liderar a 

execução do PRR”, sublinhou que, 

com 250 milhões de euros, será 

o maior investimento previsto no 

que diz respeito a respostas para o 

envelhecimento e creches, trazendo 

soluções para os “problemas estru-

turais do país”, como o combate às 

desigualdades e questões relaciona-

das com a demografia.

Ministra anuncia candidaturas
ao PROCOOP até 9 de dezembro

Até ao dia 9 de dezembro, as entidades do setor social e 

solidário que desenvolvem ou pretendem desenvolver 

respostas sociais no âmbito da rede de serviços e equi-

pamentos sociais (RSES), com vista à celebração de 

acordos ou ao alargamento de acordos de cooperação 

já em vigor, poderão submeter as suas candidaturas ao 

Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos 

de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas 

Sociais (PROCOOP).

O aviso de abertura de candidaturas contempla as 

respostas sociais típicas de Creche, Estrutura Residen-

cial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Serviço de Apoio 

Domiciliário, Centro de Atividades e Capacitação para a 

Inclusão e Lar Residencial, contribuindo para o alarga-

mento da oferta de respostas sociais, serviços e da sua 

qualidade aos utentes, e respondendo aos novos desa-

fios acordados no Compromisso de Cooperação para o 

Setor Social e Solidário.

Neste âmbito, a Segurança Social disponibiliza 10 

milhões de euros para o alargamento e criação de novas 

vagas em todo o País.

Está prevista a possibilidade de alargamento a 100% 

nos acordos de cooperação para creches que promo-

vam a frequência de crianças de agregados com rendi-

mentos mais baixos e, pela primeira vez, uma dotação 

especifica para o apoio domiciliário em territórios de 

baixa densidade.

A sessão de lançamento do aviso de abertura das 

candidaturas decorreu na Guarda, onde a UMP esteve 

representada pelo Presidente do CA, Luís Alberto Silva, 

e foi presidida pela Ministra do Trabalho, Solidariedade 

e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Estiveram 

também presentes a Secretária de Estado da Ação Social, 

Rita Cunha Mendes, e a Secretária de Estado da Inclusão 

das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes.

UMP, presente na sessão, exorta mutualidades a aumentar respostas sociais

A União das Mutualidades Portuguesas esteve presente na sessão de apresentação em Gondomar.

República Portuguesa

https://www.seg-social.pt/requalificacao-e-alargamento-da-rede-de-equipamentos-e-respostas-sociais
https://www.seg-social.pt/documents/10152/17603605/Aviso_PRR_Equipamentos+Sociais/6b245484-76aa-45a5-aee6-2b732decfcf1
https://recuperarportugal.gov.pt/
https://www.terranova.pt/noticia/politica/governo-anuncia-linha-de-financiamento-para-lares-e-creches-no-prr
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União das Mutualidades Portuguesas
no debate do CESE sobre o futuro da Europa

O CESE (Comité Económico e Social Europeu), que 

aposta no envolvimento da sociedade civil na discussão 

dos grandes temas europeus, organizou em Lisboa, nos 

dias 18 e 19 de novembro, o seu principal evento anual de 

comunicação - Connecting EU Seminar - para discutir 

o futuro da Europa. Académicos, jornalistas e políticos 

discutiram durante dois dias o papel da europa em áreas 

importantes como a saúde, economia, justiça social e 

democracia.

Será que nos atrevemos a sonhar com a Europa? Será 

que temos orgulho nela? Christa Schweng, Presiden-

te do CESE, entidade que a UMP integra, acredita que 

temos muitas razões para nos orgulharmos do que 

a Europa tem feito pelos cidadãos e devemos “ousar 

sonhar mais”. De outra forma – salientou - nas fronteiras 

europeias não estariam milhares de pessoas em busca 

de paz e de melhores condições de vida que ela lhes 

pode oferecer. E o sonho de Christa Schweng passa por 

uma Europa “economicamente próspera e socialmente 

inclusiva”.

Uma Europa mais próxima dos cidadãos implica um 

esforço das instâncias europeias no sentido de as ouvir 

e procurar corresponder às suas expectativas. Nesse 

contexto, Cillian Lohan, Vice-Presidente do CESE para a 

Comunicação, salientou a importância da poderosa rede 

de 92 milhões de cidadãos que os membros do CESE 

representam para conferir força e identidade à socie-

dade civil.

Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e 

Social (CES Portugal), assinalou a mudança civilizacio-

nal em que o mundo está mergulhado e advogou que 

a presença da Europa é “fundamental”. No plano da 

economia, constata que ela vai perdendo terreno para 

Académicos, jornalistas e políticos estiveram reunidos em Lisboa para debater o futuro da Europa, por iniciativa 
do CESE (Comité Económico e Social Europeu), de que a UMP é membro.

outras potências, e considera que “há um défice de cria-

tividade e inovação”, para o qual se impõe “uma resposta 

sem categorias mentais políticas, económicas e sociais 

do passado”.

Para o académico Miguel Poiares Maduro, a UE tem 

necessidade de se reorganizar politicamente, de forma 

a conciliar os diferentes pontos de visa no seu seio sobre 

questões prementes, como as migrações.

A deputada portuguesa Elza Pais abordou o papel 

da mulher na construção europeia. Citando Maria de 

Lurdes Pintasilgo a única Primeira Ministra de Portu-

gal, lembrou que “não há democracia sem igualdade” e 

acrescentou que também “não há futuro para a Europa 

sem igualdade”. Uma Europa, onde as mulheres foram 

as primeiras a sentir na pele as consequências da crise 

pandémica, ao perder o seu emprego, estimando-se 

que mais de sete milhões tenham caído abaixo do limiar 

da pobreza no mundo.

No lançamento do painel sobre a saúde, Stefano Mallia, 

em representação do Grupo de Empregadores no CESE, 

sustentou que os cidadãos europeus esperam proteção 

na saúde e sublinhou que o investimento na inovação e 

na investigação são fundamentais. Já os oradores, divi-

dir-se-iam quanto à necessidade de revisão dos Trata-

dos, para que a UE possa aprofundar a cooperação na 

área da Saúde Pública.

Na abertura do painel sobre “Uma economia mais forte, 

justiça social e emprego”, o Presidente do Grupo dos 

Trabalhadores no CESE, Oliver Röpke, congratulou-se 

com a mudança de paradigma da Europa na resposta à 

crise pandémica, na base da solidariedade, em contraste 

com a crise financeira de 2008, em que ocorreram 

cortes na proteção social e nos sistemas de pensões. Os 

oradores debateram também o impacto do mecanis-

mo europeu de resiliência e recuperação, a necessidade 

de medidas no que respeita a rendimentos mínimos e 

concorrência fiscal e divergiram quando à necessidade 

de uma diretiva europeia sobre salários mínimos.

Em debate esteve também a necessidade de valorizar e 

apoiar o jornalismo na Europa, enquanto bem público 

inestimável para salvaguardar a saúde e a segurança 

da sociedade, conforme referiu o Séamus Boland, 

Presidente do Diversity Europe Group, na abertura do 

painel que contou com a participação de oradores da 

Repórteres Sem Fronteiras e da Federação Internacio-

nal de Jornalistas.
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UMP apresenta estratégia de 
internacionalização a Santos Silva

Uma delegação da União das Mutualidades Portuguesas 

(UMP) foi recebida pelo Ministro dos Negócios Estrangei-

ros, Augusto Santos Silva, a quem ofereceu um exemplar 

do livro “Origens do Mutualismo em Portugal”, que resul-

ta de uma investigação histórica coordenada pela Profes-

sora Joana Dias Pereira, da Universidade Nova de Lisboa.

Acompanhado por Luís Cristina de Barros, Vice-Presi-

dente do Conselho de Administração da UMP, e José 

Carvalho, Vogal do Conselho Fiscal da UMP, Luís Alber-

to Silva sublinhou a importância desta obra, editada 

pela UMP, que trouxe novos dados sobre as origens e 

evolução do Movimento Mutualista em Portugal.

Foi na sequência da publicação desse livro, que refere a 

fundação da primeira organização com práticas de raiz 

mutualista em maio de 1176 (Confraria de Fungalvaz, 

Torres Novas), que a Assembleia Geral da UMP delibe-

rou por unanimidade, na última sexta-feira, passar a 

considerar 27 de maio como data comemorativa do Dia 

Nacional do Mutualismo.

Luís Alberto Silva aproveitou a oportunidade para dar a 

conhecer a Augusto Santos Silva o trabalho e a estratégia 

da UMP no âmbito da sua internacionalização, no qua- 

dro da União Mundial das Mutualidades ou da difusão 

do mutualismo na Europa e nos países da CPLP.

A UMP propôs, ainda, a celebração de um protocolo 

com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, facilitador 

de contactos com autoridades e organizações interna- 

cionais, e a inclusão de um representante da UMP em 

missões de diplomacia económica, relevantes para o 

setor da Economia Social.

José Carvalho , Augusto Santos Silva, Luís Alberto Silva e Luís Cristina de Barros,
Vogal do Conselho Fiscal da UMP, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Presidente do CA da UMP e Vice-Presidente do CA da UMP 

Papel das mutualidades abordado com 
Presidente do Diversity Europe Group

Uma delegação da UMP, 

liderada pelo Presidente do 

Conselho de Administração 

da União das Mutualidades 

Portugueses, reuniu, à 

margem do Connecting 

EU Seminar, que decorreu 

nos dias 18 e 19 de novem-

bro, em Lisboa, com o Pre- 

sidente do Grupo da Diver-

sidade do Comité Económi-

co e Social Europeu (CESE), 

Séamus Boland, para 

abordar o trabalho das 

mutualidades e o impor-

tante papel que as enti-

dades da Economia Social 

desempenham na abor-

dagem das necessidades 

da sociedade contem-

porânea. Ficaram lançadas 

as bases para a cooperação, 

no âmbito do CESE, para a 

difusão do modelo mutu-

alista português em Esta-

dos europeus que não têm 

associações mutualistas.

As candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliên-

cia (PRR) e ao Programa de Celebração ou Alargamen-

to de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento 

de Respostas Sociais (PROCOOP) estiveram em análise 

numa reunião que sentou à mesma mesa o Presidente 

do Conselho de Administração da União das Mutuali-

dades Portuguesas, Luís Alberto Silva, e a Vice-Presidente 

do Instituto da Segurança Social, I.P., Catarina Marcelino.

Nessa reunião, a UMP abordou ainda a situação dos 

equipamentos em gestão do comodato, no âmbito das 

candidaturas ao PRR e o protocolo estabelecido entre o 

Instituto da Segurança Social e o “Recuperar Portugal”.

PROCOOP e Plano
de Recuperação
e Resiliência 
abordados
em reunião
com Instituto
de Segurança Social
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UMP levou medidas para Simplex Social
à Ministra Alexandra Leitão

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) propôs 

a simplificação da relação das Associações Mutualistas 

com o Estado e os seus diferentes organismos, numa 

audiência com a Ministra da Modernização Administra-

tiva e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

A existência de diferentes interlocutores com o mesmo 

tipo de exigência, inclusivamente, por vezes, dentro 

do mesmo ministério ou organismo público, impli-

ca a multiplicação do envio de informação, algo facil-

mente dispensável se os dados necessários estivessem 

disponíveis para consulta direta interna.

Acreditando que este deverá ser um dos pontos a equa-

cionar nesta altura em que o Estado procura simplificar a 

relação com as instituições sociais, a UMP, representada 

na reunião pelos seus dirigentes Luís Alberto Silva, Luís 

Cristina de Barros e José Carvalho, propôs a integração 

da plataforma Simplex Mutual, que desenvolveu e que 

se encontra em implementação nas mutualidades, 

com as plataformas de prestação de contas e estatísti-

cas da Direção Geral da Segurança Social (DGSS), OCIP 

(Orçamentos e Contas das IPSS) e Instituto Nacional de 

Estatística (INE).

No entender da UMP, o Estado e os seus diferentes 

organismos deveriam também obrigar-se a dar respos-

ta aos requerimentos e solicitações das instituições, no 

período máximo de 60 dias, findo o qual devem consi-

derar-se tacitamente aprovados. A título de exemplo, 

refere os requerimentos ao Fundo de Socorro Social 

que são “muito burocráticos” e em que os prazos 

correntes não são compagináveis com a gravidade e 

a premência das situações que as instituições vivem 

e que determinaram o recurso ao apoio. O mesmo se 

passa em relação ao registo definitivo de Estatutos e 

Regulamentos de Benefícios pela Direção-Geral da 

Segurança Social e a muitas outras solicitações junto 

de outros organismos do Estado.

A delegação da UMP chamou a atenção de Alexandra 

Leitão para a necessidade de se criarem plataformas 

que concentrem documentos que possam ser acedi-

das e consultadas por todos os organismos e formas 

de articulação entre diferentes ministérios, de forma a 

evitar que as instituições tenham que repetir o envio 

da mesma informação, às vezes para departamentos 

do mesmo ministério.

O mutualismo e a sua história secular de resiliência e 

percursora em relação ao que é hoje o estado social esti-

veram também em cima da mesa. Foi nesse contexto 

que, em nome da União das Mutualidades Portugue-

sas, o Presidente do Conselho de Administração, Luís 

Alberto Silva, procedeu à oferta de um exemplar do livro 

“Origens do Mutualismo em Portugal” à Ministra da 

Modernização Administrativa.

Esta obra, recentemente editada pela UMP e que se 

encontra esgotada, traz novos dados sobre as primeiras 

manifestações dos princípios mutualistas, que recuam 

a 1176 (Confraria de Fungálvas, Torres Novas) e aborda 

os primórdios do modelo mutualista em Portugal e a 

sua evolução até ao primeiro Congresso Nacional da 

Mutualidade em 1911.

Alexandra Leitão,
Ministra da Modernização  Administrativa e da Administração Pública

República Portuguesa

Flexibilização 
da contratação 

pública também 
em cima da mesa

As propostas da União das Mutualidades 

Portuguesas na reunião não findaram 

aqui. À audiência com a ministra Alexan-

dra Leitão, a UMP levou ainda a questão do 

processo de contratação pública. “Propo-

mos que a contratação pública, no que se 

reporta à sua aplicação às organizações 

do setor social, flexibilize as situações de 

dispensa de realização de procedimentos 

de contratação pública, a aposta na simpli-

ficação dos procedimentos e o alargamento 

dos limites financeiros associados aos dife-

rentes procedimentos”, sugeriu a instituição.
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Jornadas Mutualistas Regionais: associações
analisam constrangimentos identificados

As Jornadas Mutualistas Regionais 

voltaram ao Hotel Monte Lírio, em 

Espinho, e ao Auditório do Merca-

do Municipal do Livramento, em 

Setúbal, para a segunda sessão do 

evento, que contou com quase três 

dezenas de participantes, de entre 

os quais se destacam 17 Associações 

Mutualistas e uma investigadora da 

Universidade de Aveiro.

Guiado pelo tema “Progresso, 

desenvolvimento e evolução do 

Movimento Mutualista”, este encon-

tro formativo - que pretende ser 

um espaço de formação orientada 

para as necessidades da estrutura e 

organização das Associações Mutu-

alistas, capacitando os seus recur-

sos humanos para o diagnóstico da 

entidade, elaboração e implemen-

tação de um plano de desenvolvi-

mento - proporcionou uma refle-

xão acerca dos constrangimentos, 

dificuldades, problemas e ideias 

identificados anteriormente, no 

primeiro momento das JMR, inicia-

das no mês de outubro.

Seguem-se outras dez sessões, 

cinco a norte e outras cinco a sul 

do país), terminando a 9 de junho 

de 2022, com uma interrupção 

em dezembro. No mês de janei-

ro, o evento organizado pela União 

das Mutualidades Portuguesas é 

retomado, com a passagem para a 

segunda fase, na qual será construí-

do um plano de desenvolvimento, 

progressista e inovador para as asso-

ciações mutualistas participantes, 

baseado no diagnóstico realizado 

nas primeiras sessões. Haverá ainda 

um complemento à formação com 

consultoria de apoio aos Planos de 

Desenvolvimento.

O processo de capacitação, uma 

aposta da UMP, está a ser dina- 

mizado pela Stone Soup.

Jornadas Mutualistas Regionais,
no Auditório do Mercado Municipal do Livramento, em Setúbal

Jornadas Mutualistas Regionais,
no Hotel Monte Lírio, em Espinho
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CNES propõe formação e qualificação
do setor da Economia Social

O Conselho Nacional para a Economia Social (CNES) 

analisou, na terça-feira, 30 de novembro, os termos de 

um acordo para a formação profissional e qualificação 

do setor da Economia Social e da proposta de criação 

de um Centro Protocolar de Formação Profissional para 

o setor. Os membros do CNES vão apresentar os seus 

contributos para o documento até ao dia 3 e, na sema-

na seguinte, poderá estar em condições de ser subscrito 

por todas as entidades, entre as quais a União das Mutu-

alidades Portuguesas.

Este acordo tem em vista, também, assegurar a partic-

ipação do setor “na definição, implementação e acom-

panhamento dos programas de formação profissional, 

incluindo no acompanhamento do Quadro Financeiro 

Plurianual 2021/2027, contribuindo desta forma para 

construir uma resposta coerente e eficaz às necessi-

dades formativas do setor, visando a sua modernização, 

a inovação, a eficiência da sua gestão e a promoção da 

sua sustentabilidade e o desenvolvimento organizacion-

al das suas entidades”.

Nesse âmbito, está prevista a criação de um Conselho de 

Formação e Qualificação para a Economia Social, que a 

UMP se disponibilizou a integrar, que terá como missão 

identificar as necessidades formativas do setor e acom-

panhar e validar a adequabilidade dos programas de 

Montepio Alcacerense: 
Uma mutualidade 
com história a projetar 
novas respostas em 
cuidados de saúde

Depois de viajar até São Pedro do Sul, o Mutual XXI segue 

até à Associação Alcacerense de Socorros Mútuos para o 

seu sétimo episódio. A União das Mutualidades Portu-

guesas dá a conhecer os rostos que fazem dela uma 

mutualidade próxima dos seus associados e da popu-

lação, que presta cuidados de saúde de excelência, que é 

um ombro amigo dos mais velhos e que está empenha- 

da em criar novas especialidades e novas respostas. 

Um exemplo do papel das associações mutualistas no 

Alentejo, que pode ver, AQUI.

Na edição referente ao mês de dezembro, a rúbrica 

abrirá a janela da Associação Mutualista em Modivas.

Ronda de webinars
da UMP para 2021 
chega ao fim

Depois de 14 sessões mensais, organiza-

dos pela União das Mutualidades Portu-

guesas, os webinars Comunicar Mutuali-

dades, Jurídico e Financeiro chegaram ao 

fim.

Esta que é uma aposta da UMP na capa-

citação das associações a quem dá a mão 

e aos colaboradores, dirigentes e filiadas 

destas procurou, ao longo dos últimos 

meses, transmitir informações, experiên-

cias e conhecimentos relevantes nas áreas 

específicas de cada um dos gabinetes 

da instituição que dinamizou as sessões, 

e dotou-as de ferramentas que levarão 

além as filiadas.

Foi através destes webinars que os parti- 

cipantes viram algumas das suas 

questões relacionadas com o Contrato 

Coletivo de Trabalho, Prestação de Contas 

a entidades de tutela e como comunicar 

de forma eficaz as suas atividades e infor-

mações mais importantes esclarecidas.

formação, no que respeita aos seus objetivos, conteúdos 

e condições de acesso a financiamento.

Está previsto, em articulação com as estruturas repre-

sentativas do setor da economia social, instituições do 

ensino superior e operadores de formação, o desen-

volvimento de vários programas de formação e qualifi-

cação para dirigentes e trabalhadores, em áreas como a 

gestão, qualidade, inovação, impacto social, assim como 

em áreas emergentes como a economia do cuidado e a 

gerontologia, transição digital e ambiental.

A criação de um centro protocolar de formação profis-

sional para o setor, tem em vista responder às “necessi-

dades permanente de formação e aos desafios emergen-

tes que se colocam ao setor, que exigem uma contínua 

atualização de conhecimentos e competências, poten-

ciando o aumento da oferta formativa específica, o 

desenvolvimento de formação contínua à medida, bem 

como o acesso à mesma por dirigentes, trabalhadores/

as e voluntários/as das entidades da economia social”.

Nesse sentido, o CNES propõe que o Governo defina 

uma calendarização e um plano de ação, que serão 

propostos para discussão conjunta aos membros do 

CNES e que concretizem uma estratégia integrada de 

desenvolvimento da formação profissional para o setor.

https://youtu.be/fCkFG2hsWxg
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Presidente da UMP integra Comissão de Honra 
do Congresso de Geriatria e Gerontologia

O Presidente do Conselho de Administração da União 

das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, inte-

gra a Comissão de Honra do 41.º Congresso Português 

de Geriatria e Gerontologia, que, pela primeira vez, se 

realizará em formato híbrido. 

Organizado pela Sociedade Portuguesa de Geriatria e 

Gerontologia, o evento está marcado para os dias 1 a 3 

de dezembro e tem como mote o “Envelhecimento em 

tempo de pandemia”.

O objetivo do Congresso é partilhar informação e sensi-

bilizar os profissionais portugueses para a importância 

da gestão das síndromas geriátricas, das doenças cróni-

cas e das multipatologias.

Pode consultar o programa completo, AQUI.

Webinars de 
esclarecimento de 
novas candidaturas 
no âmbito do PRR 
com presença do 
Presidente da UMP

A propósito da publicação do segundo Aviso relativo ao 

Plano de Recuperação e Resiliência, focado, desta vez, na 

Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamen-

tos e Respostas Sociais e cujas candidaturas estarão aber-

tas a partir de 7 de dezembro, o Instituto de Segurança 

Social decidiu organizar dois webinars para esclarecer 

questões relativas às candidaturas ao programa.

O evento digital contou com a participação da Minis-

tra do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade, Ana 

Mendes Godinho, que voltou a solicitar “a mobilização do 

Setor Social”, enquanto um dos “parceiros na execução 

do PRR”.

Na segunda sessão - inicialmente calendarizada para 30 

de novembro, mas entretanto adiada para 3 de dezem-

bro, às 14h30 -, estará também presente o Presidente do 

CA da UMP, Luís Alberto Silva, que usará da palavra na 

sessão de abertura da sessão destinada às instituições 

dos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, 

Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Pode 

aceder ao evento, AQUI.

Fundação INATEL 
estreia documentário 
sobre história
da instituição

No ano em que a Fundação Inatel assinala o seu 85.º 

aniversário, lança também um documentário sobre a 

sua história, realizado por Francisco Manso.  A antestreia 

de “Fundação INATEL - Uma longa História” foi concre-

tizada a 29 de novembro, no Teatro da Trindade Inatel, 

em Lisboa, e contou com a presença da União das 

Mutualidades Portuguesas, representada por Jorge 

Cordeiro, Vogal do Conselho Fiscal da instituição, e 

Maria José Cláudio.

FMAM distingue 
projetos nos quais 
“Portugal Resiste”

Subordinada ao tema “Portugal Resiste”, a 12.ª edição 

do Prémio Manuel António da Mota distinguiu mais 

uma vez as instituições que contribuíram com proje-

tos no âmbito do combate às consequências da crise 

pandémica, inclusivamente nas áreas da luta contra a 

pobreza, saúde e educação. Foi no Centro de Congressos 

da Alfândega do Porto que a cerimónia de entrega dos 

prémios aconteceu e no qual a União das Mutualidades 

esteve presente para assistir à entrega dos galardões. O 

prémio de 50 mil euros foi atribuído ao projeto “Reshape 

Ceramics” da Associação de Proteção e Apoio ao Conde-

nado (APAC), um negócio social que nasceu no final de 

2020 para produzir e vender artigos de cerâmica feitos 

à mão. Durante o evento, foram ainda reconhecidas as 

ações e projetos de outras nove instituições nacionais.

Fundação INATELFundação INATELFundação INATEL

https://41cpgg.admeus.pt/uploads/41cpgg/editor/PROG_CIENT_41_CPGG_1.pdf
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWY5ODcyNDAtMzNhMC00YzRjLTkyYWMtNTAzMDNiODg1NTdk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220144f955-d002-43b2-b20d-9cd06a7b1bdc%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cc35a51d-91e0-4f22-a196-93cdbe0820a3%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a478a049-1054-42af-8f40-2c8bfa0eb9ee&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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Catarina Marcelino: “Temos de encontrar 
novas formas de financiamento do setor”

Os apoios do Estado às instituições 

do Setor Social e Solidário seguem 

em linha ascendente, de ano para 

ano. Contudo, esse movimento não 

poderá, de acordo com Catarina 

Marcelino, Vice-Presidente do Insti-

tuto de Segurança Social, continuar 

a seguir a mesma direção por um 

longo período de tempo. “Em 2005, 

trabalhávamos com 900 milhões 

de euros de apoio às instituições 

e, hoje, estamos a falar de 1.4 mil 

milhões de euros. Portanto, este 

nível de crescimento não é susten-

tável por muito mais tempo”, 

defende, em declarações à União 

das Mutualidades Portuguesas.

Deste modo, Catarina Marcelino 

acredita ser urgente repensar o 

caminho projetado pelas entidades 

deste setor. “Temos de encontrar 

novas formas de financiamen-

to do setor ou do próprio Estado 

para o setor, encontrar formas de 

as próprias instituições terem ati- 

vidades mais lucrativas que possam 

depois reverter a favor daquilo que 

é o setor, numa perspetiva de não 

ter lucro, mas também de não ter 

prejuízo”, adianta, sem clarificar 

se existem já planos ou propostas 

concretas neste sentido.

Ainda assim, a Vice-Presidente do 

ISS compreende que as institui- 

ções possam considerar, presen-

temente, que o apoio do Estado é 

insuficiente, em especial no que 

diz respeito à verba alocada pelo 

Compromisso de Cooperação para 

o Setor da Economia Social, refe-

rente ao biénio 2021-2022. “É pouco, 

eu percebo que o seja para as insti-

tuições”. Porém, sublinha o outro 

lado da moeda: “da perspetiva do 

Estado, é muito dinheiro”. “É um 

desafio, porque temos de encon-

trar uma solução sustentável para 

as instituições e também para o 

Estado”, esclarece, acrescentando 

que é preciso “manter e permitir 

que as instituições respondam com 

qualidade e com o financiamento 

necessário àquilo que são as neces-

sidades das pessoas”, dentro da 

“capacidade para acomodar” esses 

apoios no orçamento de estado. 

“É um desafio, porque 
temos de encontrar uma 

solução sustentável para 
as instituições e também 

para o Estado”, frisa 
Catarina Marcelino

Catarina Marcelino,
Vice-Presidente do Instituto de Segurança Social

UMM aprova Relatório e Contas
e aborda planos para a Europa

As Associações Mutualistas da Europa, América e África 

estiveram reunidas, esta quarta-feira, 24 de novembro, 

em formato de videoconferência, na Assembleia Geral 

da União Mundial das Mutualidades (UMM).

Foram aprovados o Relatório e as Contas, com o respe-

tivo parecer do Conselho Fiscal e analisadas as ações 

suspensas por causa da pandemia, que serão retomadas 

assim que as condições sanitárias o permitirem.

Em análise esteve também uma proposta de renovação 

do mandato do atual comité executivo, que expirava em 

junho de 2022, até 2024.

Luís Alberto Silva, Vice-Presidente do Comité Interconti-

nental da UMM, em representação da Europa, e Presiden-

te do CA da UMP, deu conta das conclusões da reunião 

com o Presidente do Diversity Europe Group, do Comi-

té Económico e Social Europeu (CESE), Séamus Boland, 

durante a qual ficou prevista uma intervenção, em 

fevereiro de 2022, em Estrasburgo, que poderá abrir as 

portas da Europa à UMM. Informou ainda os membros da 

Assembleia Geral da UMM das diligências desenvolvidas 

no sentido de divulgar o modelo mutualista na Irlanda.

A próxima Assembleia Geral deverá ocorrer em junho de 

2022 na Argentina, se as condições sanitárias permitirem.
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António Moreira de Sá,
coordenador da ASM de Lever

ASM de Lever continua a crescer
e a atrair associados jovens

A Associação de Socorros Mútuos (ASM) de Lever conti-

nua a crescer, mesmo que a sua única modalidade mutu-

alista seja o subsídio de funeral. Contrariando todas as 

tendências, esta associação mutualista do concelho de 

Vila Nova de Gaia continua a admitir novos associados 

e a grande maioria casais relativamente jovens e filhos.

A imagem que a instituição goza na comunidade e “as 

preocupações com a incerteza do futuro” são argumen-

tos que António Moreira de Sá, coordenador da ASM de 

Lever, pesam na decisão das pessoas que se inscrevem 

como associados. “Querem-se precaver das dificuldades 

quando ficarem velhinhas. E fazem questão de serem 

associados marido e mulher, porque isso também 

representa uma vantagem. Temos inscrito, também, 

novos associados com 14 anos e não têm sido tão poucos 

quanto isso”, acrescenta.

Por outro lado, a saúde financeira da Associação construí-

da ao longo dos seus 107 anos de existência permitem 

o pagamento praticamente imediato dos subsídios 

de funeral às famílias, facto que reforça a imagem e a 

idoneidade da instituição aos olhos dos seus associados 

e das populações. Nem o aumento da mortalidade em 

2020, fruto da pandemia, abalou os alicerces da ASM de 

Lever, que tem cerca de 4.500 associados e que possui 

uma grande implantação não só na vila como nos 

concelhos de Castelo de Paiva, Gondomar e Santa Maria 

da Feira.

Nesta altura, a instituição está a reformular a sua parte 

administrativa, no sentido de modernizar o seu funcio-

namento e mais facilmente se adaptar às atuais exigên-

cias das entidades com as quais se relaciona, até no 

quadro do Código das Associações Mutualistas. Aliás, foi 

nesse sentido que António Moreira de Sá, em represen-

tação da ASM de Lever, se avistou com o Presidente do 

Conselho de Administração da União das Mutualidades 

Portuguesas, Luís Alberto Silva, no sentido de obter 

apoio técnico nesta transformação da instituição.

Os atuais órgãos associativos encontram-se na reta final 

do mandato e, por isso, consideram que não será opor-

tuno lançar novos projetos, modalidades ou respostas.
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Mutualista Covilhanense
abre unidade de Fibromialgia

O Centro Clínico da Mutualista Covilha- 

nense passa a dispor de uma nova valência 

na área da saúde, exclusivamente dedicada 

ao tratamento da fibromialgia, uma novi-

dade em Portugal, visto que atualmente 

a doença é tratada no âmbito de outras 

especialidades, em particular a reumatolo-

gia. A nova aposta chama-se Unidade de 

Fibromialgia e Síndrome de Sensibilidade 

Central e resulta de uma parceria com o 

médico espanhol José Arranz Gil, especia- 

lizado em tratar a doença.

Para o presidente da associação, Nelson 

Silva, “esta nova Unidade assume grande 

importância, não só porque vem possi-

bilitar aos doentes com fibromialgia da 

região o acesso a consultas especializadas, 

com um médico especialista e experiente, 

como potenciar uma nova investigação 

que junta uma entidade da Economia 

Social com atuação na área da saúde 

a duas universidades, com vista a um 

novo tratamento para uma doença que é 

crónica e sobre a qual há ainda tanto por 

descobrir”. 

Nesta primeira fase, a Unidade de Fibromi-

algia e Síndrome de Sensibilidade Central 

dará início a consultas com o médico José 

Arranz Gil - com quem a AM firmou, no 

início de setembro, um protocolo -, que 

decorrem todas as terças-feiras da primei-

ra quinzena de cada mês, sob marcação. 

As consultas estão abertas à população 

em geral, sendo que os associados da 

Mutualista Covilhanense beneficiam de 

descontos.

A primeira consulta é de 60 euros (asso-

ciados) e de 70 euros (não associados) e as 

seguintes são no valor de 50 euros (asso-

ciados) e de 55 euros (não associados). As 

marcações podem ser realizadas através 

do nº 275 310 875.

Mutualista Covilhanense

Mutualista Covilhanense

Mutualista Covilhanense

Asmarte transfere 
acervo documental 
para o Arquivo 
Municipal de Sesimbra

Loja Amiga
da ASM Setubalense 
com novo horário

AMUT promoveu
boas práticas
de inovação
e empreendedorismo

A Associação de Socorros Mútuos Marítima e Terrestre 

da Vila de Sesimbra (Asmarte) celebrou com o Município 

de Sesimbra um protocolo para a transferência do seu 

acervo documental para o Arquivo Municipal da Câmara 

Municipal de Sesimbra.

A cerimónia de assinatura do protocolo foi documenta-

da em imagens na página de Facebook da Associação, 

que pode ver, AQUI. 

Criada pela Associação de Socorros Mútuos Setubalense 

para promover a recolha e distribuição de vestuário, 

calçado e outros bens essenciais, sem quaisquer custos 

associados, e, desta forma, apoiar famílias que revelem 

carências financeiras, a Loja Amiga, a única valência do 

género no seio do movimento mutualista, tem um novo 

horário. A partir de agora, estará aberta às segundas, 

quartas e quintas-feiras, das 14h30 às 16h00, pronta a 

receber artigos de vestuário e têxteis do lar que já não 

utiliza e ajudar mais de 200 pessoas com dificuldades.

O Parque Urbano de Rio Tinto recebeu o seminário 

Gondomar a Inovar 4.0, um encontro dinamizado 

pela AMUT destinado a promover as boas práticas de 

inovação e empreendedorismo social a nível nacional e 

internacional. Com o objetivo de proporcionar momen-

tos de inspiração para “uma transformação social e indi-

vidual positiva e significativa”, o evento contou com uma 

série de conferências entre os dias 23 e 24 de novembro.

Asmarte

Asmarte

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=114080214380248&id=105552871899649&utm_term=Correio%20Mutualista%20%20Newsletter%20da%20UMP%20n.%3F%3F%3F%3F%2010%2C%202021&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email


Boletim Informativo n.º 139 
dezembro DE 2021

Boletim Informativo n.º 139 
dezembro DE 2021

2928

#NOTICIÁRIO#OPINIÃO

Conhecida por atuar na área da Saúde e nas valências 

de apoio à terceira idade, a Associação de Socorros 

Mútuos Mutualista Covilhanense enfrenta hoje novos 

desafios ao dar respostas ao público migrante (imigran-

te e emigrante) que procura a região da Cova da Beira 

para viver, trabalhar ou estudar. Este novo segmento é 

já cenário de iniciativas que valorizam esta população 

estrangeira, e não só.

Em dezembro de 2020, a Mutualista Covilhanense 

iniciou a sua jornada no campo das migrações com a 

abertura da “Casa Moura”, projeto que acolhe jovens 

menores desacompanhados, fruto de um compro- 

misso assumido pelo Estado português perante a 

União Europeia. Esta Casa de Acolhimento Especiali- 

zada recebe, atualmente, 11 jovens, com idades entre 

os 16 e os 18 anos, oriundos de diferentes nacionali-

dades, como Paquistão, Egito, Bangladesh, Síria, Iraque, 

Somália, Palestina e Afeganistão.

O objetivo da equipa multidisciplinar que atua neste 

projeto é fazer com que os jovens adquiram competên-

cias e possam ser autónomos, levando uma vida normal 

na nossa sociedade. Hoje, temos uma equipa Educati-

va composta por 12 Técnicos Superiores; existem ainda 

duas psicólogas, dois assistentes sociais e uma direto-

ra técnica, além de cinco profissionais de apoio. Muito 

brevemente, estes jovens poderão seguir para respostas 

subsequentes, como apartamentos de autonomização 

na região.

Muitos são os desafios diários no trabalho com estes 

jovens provenientes de campos de refugiados e que 

trazem consigo vivências com histórias muito difíceis 

(guerra, perseguição política e religiosa), além da já 

conhecida instabilidade emocional, ausência de roti-

nas e regras, diferenças culturais, baixa literacia e fraco 

nível de proficiência linguística. Todo este trabalho 

tem conquistado relevância nacional e internacional. 

O espaço já recebeu a visita do escritor e presidente do 

Centro do Património da Estremadura, Adélio Amaro; 

do deputado da Assembleia da República, Paulo Porto 

Fernandes; e, mais recentemente, Úrsula Corona, ati- 

vista e embaixadora da ONU no Programa Mundial de 

Alimentos (WFP), que aceitou ser “Madrinha” do projeto.

Com o trabalho desenvolvido na “Casa Moura”, a Mutu-

alista Covilhanense está a atuar no ramo da Ajuda 

Humanitária, bem como a promover a integração e 

autonomização dos jovens acolhidos. E como a nossa 

Associação está a afirmar-se no apoio ao público migran-

te, nas últimas semanas foi criado o Departamento de 

Migrações, Integração e Impacto Social, que conta com 

um novo serviço: “Balcão do Migrante”, que procura 

apoiar cidadãos em questões documentais e jurídicas, 

além de realizar ações sociais e culturais, com o objetivo 

de perpetuar a memória deste público, uma forma de 

enriquecer também a nossa cidade, a nossa região.

O “Balcão do Migrante” funciona em parceria com o Alto 

Comissariado para as Migrações e conta também com 

uma equipa multidisciplinar, incluindo juristas e técni-

cos, num processo de inclusão coeso e eficaz no seio da 

comunidade de acolhimento.

No futuro, a nossa Associação pretende ser reconhecida 

também pelo seu trabalho de acolhimento, estratégia 

que atua em linearidade com o que já é feito com os 

idosos da nossa região. O amor, a entrega e a dedicação 

são marcas das equipas da Mutualista Covilhanense.

Porque os migrantes
merecem ser acolhidos...

Por Ígor Lopes, responsável pelo Departamento de Migrações, Integração, 
Cidadania e Impacto Social da Mutualista Covilhanense

CASES cria curso de Gestão
de Organizações de Economia Social

Com o objetivo de melhorar os procedimentos e 

competências de gestão e administração e capacitar as 

organizações de modo a elevar a qualidade dos serviços 

prestados, a Cooperativa António Sérgio para a Econo-

mia Social (CASES) desenvolveu um curso de Gestão de 

Organizações de Economia Social. As candidaturas para 

a formação online, sem quaisquer custos associados,  

terminam a 15 de dezembro, ainda que o curso de 147 

horas esteja previsto apenas começar a 17 de fevereiro 

do próximo ano.

Saiba mais detalhes, AQUI.

CASES

https://www.cases.pt/cases-curso-de-formacao-gestao-de-organizacoes-de-economia-social-o-inscricoes-abertas/
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Novos protocolos para Associações 
Mutualistas e os seus filiados

Consulte no site da Uião das Mutualidades Portuguesas todas as vantagens que resultam da celebração destes protocolos.

#PROTOCOLOS

Lei n.º 80/2021
Clarifica os processos de revisão ou reavaliação do grau 
de incapacidade, alterando o Decreto-Lei n.º 202/96, de 
23 de outubro, que estabelece o regime de avaliação de 
incapacidade das pessoas com deficiência para efeitos 
de acesso às medidas e benefícios previstos na lei

Lei n.º 72/2021
Procede à alteração da Lei da Procriação Medicamente 
Assistida e do Código Civil, com vista a permitir o recurso 
a técnicas de procriação medicamente assistida através 
da inseminação artificial após a morte do dador. 

Lei n.º 70/2021
Isenção de imposto do selo sobre as operações de rees-
truturação ou refinanciamento do crédito em moratória.

Decreto-Lei n.º 104/2021
Altera as medidas no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19

Decreto-Lei n.º 101/2021 
Permite, nos anos letivos de 2021/2022 e 2022/2023, a 
utilização de veículos com idade não superior a 18 anos 
para o transporte de crianças.

Decreto-Lei N.º 92-A/2021 
Estabelece um subsídio financeiro transitório e excecio-
nal a atribuir aos cidadãos nos seus consumos em pos-
tos de abastecimento de combustíveis, por forma a mi-
nimizar o impacto do aumento dos preços.

Decreto-Lei n.º 89/2021
Regulamenta a Lei de Bases da Habitação e aprova alte-
rações ao diploma que criou o 1.º Direito – Programa de 
Apoio ao Acesso à Habitação e ao Regime do Arrenda-
mento Apoiado para Habitação.

Resolução da Assembleia da República n.º 296/2021
Recomenda ao Governo que aprove uma portaria para o 
acolhimento residencial de crianças e jovens.

Resolução da Assembleia da República n.º 293/2021 
Recomenda ao Governo a atualização e aplicação do 
Plano Estratégico Nacional para a Telessaúde.

Resolução da Assembleia da República n.º 292/2021 
Recomenda ao Governo medidas urgentes para ultra-
passar as dificuldades na formação dirigida a pessoas 
com deficiência e incapacidade, no âmbito do Progra-
ma Operacional Inclusão Social e Emprego.

Resolução da Assembleia da República n.º 291/2021  
Recomenda ao Governo a disponibilização de inovação 
terapêutica para tratamento da esclerose lateral amio-
trófica.

LEGISLAÇÃO

Resolução da Assembleia da República n.º 286/2021
Recomenda ao Governo que garanta o direito inaliená-
vel das crianças à presença de figura significativa nos 
momentos de transição dos contextos educativos.

Resolução da Assembleia da República n.º 270/2021
Recomenda ao Governo que desenvolva e implemente 
uma estratégia nacional integrada de combate à solidão 
enquanto eixo estratégico de saúde pública.

Resolução da Assembleia da República n.º 269/2021
Recomenda ao Governo que institua o Dia Nacional da 
Anemia e que crie uma estratégia nacional para a pre-
venção e tratamento da anemia.

Resolução da Assembleia da República n.º 265/2021
Recomenda ao Governo a implementação de políticas 
públicas para um combate eficaz aos crimes de ódio em 
Portugal.

Resolução da Assembleia da República n.º 264/2021
Recomenda ao Governo a publicação dos comentários 
gerais do Comité dos Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia.

Resolução da Assembleia da República n.º 263/2021
Recomenda ao Governo medidas para reforçar a mobili-
dade elétrica e suave.

Resolução da Assembleia da República n.º 262/2021
Recomenda a instalação de desfibrilhadores automáti-
cos externos (DAE) em todos os recintos desportivos e 
escolas e o reforço da formação em suporte básico de 
vida.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021
Declara a situação de calamidade no âmbito da pande-
mia da doença COVID-19

Resolução do Conselho de Ministros n.º 153-A/2021 
Autoriza a realização de despesa com a aquisição de ser-
viços de conectividade para utilização de recursos didá-
ticos e educativos digitais nas escolas.

Portaria n.º 274-A/2021
Estabelece o modelo, procedimentos e condições ne-
cessárias à aplicação do Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de 
julho, que cria a tarifa social de fornecimento de serviços 
de Internet

Portaria n.º 273/2021
Alteração à Portaria n.º 290/2019, de 5 de setembro, que 
aprova o Regulamento do Programa de Alargamento da 
Rede de Equipamentos Sociais - 2.ª Geração (PARES 2.0)

#LEGISLAÇÃO

https://mutualismo.pt/portal/index.php?page=parcerias&tema=Parceiros#conteudo
https://files.dre.pt/1s/2021/11/23100/0000300004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22000/0000300005.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/21400/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/230a00/0000200021.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22500/0000400005.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/21601/0000200004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/21300/0001500022.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22900/0000400004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22400/0000900010.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22300/0000300003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22300/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/21900/0000200002.pdf
https://dre.pt/dre/LinkAntigo?search=173593615
https://dre.pt/dre/LinkAntigo?search=173593614
https://dre.pt/dre/LinkAntigo?search=173452287
https://dre.pt/dre/LinkAntigo?search=173412008
https://dre.pt/dre/LinkAntigo?search=173412007
https://dre.pt/dre/LinkAntigo?search=173412006
https://files.dre.pt/1s/2021/11/230a00/0002200037.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22402/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/23101/0000200005.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/23100/0005300054.pdf
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#LEGISLAÇÃO   #ANIVERSÁRIOS

ANIVERSÁRIOS
20 dezembro 163.º aniversário Associação Mutualista Monte-Pio Artístico Tavirense

31 dezembro 167.º aniversário Associação de Socorros Mútuos Fraternal dos Artistas Vilafranquenses

Orientação nº 010/2020 de 16/03/2020 atualizada a 
10/11/2021 
Infeção por SARSCoV-2 (COVID-19) - Distanciamento So-
cial e Isolamento.

Norma nº 002/2021 de 30/01/2021 atualizada a 
09/11/2021 
Campanha de Vacinação Contra a COVID- 19.

Norma nº 006/2021 de 25/09/2021 atualizada a 
12/11/2021 
Vacinação contra a gripe. Época 2021/2022. A presente 
atualização permite a administração da vacina contra a 
gripe e da vacina contra a COVID-19 sem qualquer inter-
valo de tempo.

Orientação da Direção Geral de Saúde (DGS) 
n.º25/2020 (atualizada a 27/10/2021) 
Medidas gerais com vista à mitigação do risco de trans-
missão de SARS-CoV-2, nas Creches, Creches familiares 
e Amas.

Orientação da Direção Geral de Saúde (DGS) n.º 
09/2020 (atualizada a 02/11/2021)
Procedimentos para ERPI e para Unidades de Cuidados 
Continuados Integrados (várias tipologias). Procedimen-
tos para Estabelecimentos de Apoio Social de carácter re-
sidencial/estruturas residenciais, de utilização temporária 
ou permanente dedicadas a pessoas institucionalizadas, 
dependentes de terceiros nas atividades da vida diária.

Orientação da Direção Geral de Saúde (DGS) n.º 
02/2021 (atualizada a 28/10/2021) 
Medidas gerais com vista à mitigação do risco de trans-
missão de SARS-CoV-2, nas estruturas de acolhimento e 
abrigo de pessoas com necessidade de proteção (Insti-
tuições de acolhimento de crianças e jovens em perigo; 
Casas de abrigo e respostas de acolhimento de emer-
gência de vítimas de violência doméstica; Centros de 
Acolhimento e Proteção para vítimas de tráfico de seres 
humanos; Centros de Acolhimento Temporário e Cen-
tros de Alojamento de Emergência Social).

Orientação DGS nº 025/2020 de 13/05/2020 atualizada 
a 27/10/2021
Condições de Funcionamento da Resposta Social Cre-
che no atual contexto de desconfinamento.

NORMAS 
E ORIENTAÇÕES

Portaria n.º 264/2021
Estabelece os regimes excecionais de incentivo, aplicá-
veis, em 2022, à recuperação da atividade assistencial 
nos serviços e estabelecimentos hospitalares e de cui-
dados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde.

Portaria n.º 261/2021 
Aprova o Regulamento da Atividade de Fiscalização do 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.

Portaria n.º 257/2021 
Regulamenta o regime do procedimento de injunção 
em matéria de arrendamento.

Portaria n.º 255-A/2021
Estabelece um regime excecional e temporário de com-
participação de testes rápidos de antigénio (TRAg) de 
uso profissional.

Portaria n.º 249/2021
Aprova o novo Modelo RC 3048-DGSS, designado Anexo 
SS, e as respetivas Instruções de Preenchimento.

Portaria nº 248-A/2021
Introduz alterações ao regulamento do Sistema de In-
centivos à Liquidez – Programa APOIAR, destinado a 
apoiar as empresas afetadas pela pandemia da doença 
COVID-19.

Portaria n.º 230/2021
Define a entidade certificadora competente e o respeti-
vo processo certificador respeitante à comprovação da 
deficiência dos requerentes da prestação social para a 
inclusão (PSI).

Despacho N.º 351/2021-XXII
Procede, face aos efeitos provocados na atividade eco-
nómica pela pandemia COVID-19, ao ajustamento do ca-
lendário fiscal de 2021/2022, sem quaisquer acréscimos 
ou penalidades.

Despacho Normativo n.º 27/2021
Reforça o orçamento do Programa Adaptar Turismo.

Foi há um ano...
dezembro de 2020

O boletim digital Info é confinanciado por:

Luís Alberto Silva reeleito
na liderança da UMP

Presidente e Vice-Presidente da UMP entregam Prémio Cidadania e So-
lidariedade na reunião com Pinto Moreira, Presidente da CM de Espinho

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022021-de-30012021-pdf.aspx?utm_term=Correio+Mutualista++Newsletter+da+UMP+n.%3F%3F%3F%3F+11%2C+2021&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022021-de-30012021-pdf.aspx?utm_term=Correio+Mutualista++Newsletter+da+UMP+n.%3F%3F%3F%3F+11%2C+2021&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0062021-de-250920211.aspx?utm_term=Correio+Mutualista++Newsletter+da+UMP+n.%3F%3F%3F%3F+11%2C+2021&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0062021-de-250920211.aspx?utm_term=Correio+Mutualista++Newsletter+da+UMP+n.%3F%3F%3F%3F+11%2C+2021&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/10/Orientacao_025_2020_act_27_10_2021.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/10/Orientacao_025_2020_act_27_10_2021.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/11/Orientacao_009_2020_act_02_11_2021.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/11/Orientacao_009_2020_act_02_11_2021.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/10/Orientacao_002_2021_act_28_10_2021.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/10/Orientacao_002_2021_act_28_10_2021.pdf
http://Orientação DGS nº 025/2020 de 13/05/2020 atualizada a 27/10/2021
http://Orientação DGS nº 025/2020 de 13/05/2020 atualizada a 27/10/2021
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22800/0004900050.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22600/0001700019.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22500/0012700169.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22401/0000200004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/22000/0002400027.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/11/21901/0000200004.pdf
https://files.dre.pt/2s/2021/06/114000000/0002500026.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_351_2021_XXII.pdf
https://files.dre.pt/2s/2021/10/211000000/0002200022.pdf

