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Editorial

D

epois do XI Congresso Nacional do Mutualismo, fica a
certeza de que a UMP está no
bom caminho para a concretização de um desafio que lhe foi
lançado, em 2013, pelo Ministro da Solidariedade, Emprego
e Segurança Social, Pedro Mota
Soares, e que os mutualistas
não poderiam, de modo algum,
recusar: assumir a liderança
da Economia Social no mundo,
através da criação de uma
organização, à escala global,
representativa do movimento
mutualista.
Portugal, pela sua capacidade
de entendimento multicultural
e multiétnico, na sua interação com os países da CPLP,
assume-se como um interlocutor privilegiado no diálogo
entre movimentos mutualistas de todos os continentes,
como um parceiro que beneficia da experiência de séculos
e da capacidade de reinven-

ção e inovação do movimento,
mas que assume igualmente a
responsabilidade de trabalhar
para a criação de uma entidade
representativa unívoca.
A UMP tem, por isso, reforçado contactos com representantes dos vários continentes, no
sentido de partilhar experiências e criar parcerias dinâmicas
e mutuamente proveitosas,
alargando os horizontes da sua
intervenção.
Os representantes dos vários
continentes foram unânimes
na necessidade da criação de
uma entidade que represente
o mutualismo no mundo, uma
organização mundial do mutualismo, com novos modelos de
proteção social, numa parceria
à escala global e que represente as diferentes dinâmicas

mutualistas.
Este movimento mutualista
mundial deverá ser capaz de
dar respostas adaptadas a situações concretas, e não respostas
globais, descontextualizadas da
especificidade de cada região,
de cada país e de cada povo.
Acredita-se, assim, que este
modelo mutualista com que
todos estamos comprometidos
permitirá o progresso, a criação
de emprego, o desenvolvimento, a riqueza e a felicidade.
Ficou clara a vontade de fortalecer e expandir o movimento mutualista no mundo e, em
conjunto, trabalharmos para uma
organização mundial assente nos
princípios e valores da igualdade,
solidariedade, responsabilidade,
democraticidade, independência
e liberdade.

Saudações Mutualistas,
Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho de Administração da UMP
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A.S.M. de Serzedo dá a conhecer o seu trabalho

O rastreio ao cancro da pele teve uma forte adesão

A Associação de Socorros Mútuos de Serzedo participou, entre os dias 24 de julho e 1 de
agosto, na Semana Cultural de
Serzedo, procurando divulgar
o trabalho da instituição, a fim

de angariar novos associados.
Durante a iniciativa, a A.S.M.
de Serzedo participou ativamente, com a presença diária
de dois colaboradores e elementos da Direção.

Foi promovido um rastreio ao
cancro da pele, com a colaboração da Delegação Regional do
Norte da Liga Portuguesa Contra
o Cancro, no dia 30 de julho, no
qual participou cerca de meia
centena de pessoas. A par do
trabalho de promoção, foram angariados novos associados quer
para a modalidade de assistência médica complementar quer
para a modalidade fúnebre. Com
esse intuito, foi levado a cabo
um sorteio, através de tômbola,
destinado aos associados. Mediante o preenchimento gratuito
de um cupão, os participantes
podiam ter acesso a um dos três
prémios contemplados, que consistiam na isenção de quotas.

“Jovens Sem Fronteiras” visitam a Mutualista Covilhanense
Foi no final do mês passado
que os “Jovens Sem Fronteiras”
visitaram a Associação de Socorros Mútuos “Mutualista Covilhanense”, promovendo o convívio
salutar entre jovens e idosos,
numa aposta pedagógica na
intergeracionalidade.
Foi uma tarde marcada especialmente pelo afeto, pela partilha
da espiritualidade e pelo amor
ao próximo. Os jovens levaram a
animação missionária às instalações da Mutualista Covilhanense e encantaram todos os que
participaram na Eucaristia.
“Jovens Sem Fronteiras” é um
movimento de jovens católicos ligados à Congregação dos
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A Eucaristia foi vivida com intensidade pelos utentes da Mutualista Covilhanense

Missionários do Espírito Santo,
cujos objetivos visam, sobretudo,
a formação e a partilha da espiritualidade da congregação dos

Missionários do Espírito Santo,
que se traduz em ações concretas de testemunho missionário e
solidário.

A.S.M. S. Francisco de Assis de Anta participa
no
Dia
Metropolitano
dos
Avós
Centro de Convívio da

O
Associação de Socorros Mútuos
de São Francisco de Anta
participou em mais uma edição
do Dia Metropolitano dos Avós,
realizada no Europarque, em
Santa Maria da Feira.
A tarde contou com a animada
presença do cantor popular
Quim Barreiros, com a atuação
do Rancho Folclórico Infantil de
São Paio de Oleiros e com um
espetáculo de Danças Medievais
do Grupo Corte de Vila da Feira.
Esta iniciativa teve como
principal objetivo valorizar o
papel social dos avós, enquanto
mais-valia na comunidade, ao

Os avós mostraram que a idade não é impeditiva na hora de se divertirem

mesmo tempo que promoveu
o contacto entre os quinze
municípios presentes. Neste

dia,
estiveram
presentes
mais de 6000 avós da área
metropolitana do Porto.

Cheque-formação abre novas portas para o conhecimento
Desde terça-feira que entrou em
vigor a nova medida chequeformação, um financiamento
direto da formação a atribuir às
entidades empregadoras, aos
ativos empregados e aos ativos
desempregados inscritos na
rede de Centros de Emprego e
Centros de Emprego e Formação
Profissional do IEFP.
Esta é, também, uma excelente
oportunidade para a União das
Mutualidades Portuguesas e as
suas Associadas, que poderão
candidatar-se a esta medida
e ver os seus ativos ganharem
novas qualificações.
Os beneficiários do cheque-formação são empregados,
independentemente do nível
de qualificação, cujas candida-

turas são apresentadas pelos
próprios ou por entidades
empregadoras, e desempregados inscritos no Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP) há, pelo menos,
90 dias consecutivos. As

entidades empregadoras são
também beneficiários indiretos da formação apoiada pelo
cheque-formação, através da
participação dos seus ativos
empregados.
O Governo propõe-se dar um
apoio máximo de 500 euros
aos desempregados e de 87,5
euros aos trabalhadores no
ativo para frequentarem ações
de formação à sua escolha e
dentro das prioridades definidas
anualmente pelo IEFP.
O objetivo da medida é abranger
previsivelmente cerca de 35
mil desempregados e 180 mil
ativos empregados.

Saiba mais sobre a medida aqui.
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Revisão do sistema de proteção de crianças
e jovens em perigo
Foi publicado, no dia 10 de
agosto, o Decreto-lei 159/2015,
que institui a Comissão Nacional
de Promoção dos Direitos e
Proteção das Crianças e Jovens
(CNPDPCJ), uma revisão do
sistema de proteção de crianças
e jovens em perigo e, entre
outros diplomas, do Decretolei n.º 98/98, de 18 de abril,
alterado pelo Decreto-lei n.º
65/2013, de 15 de maio.
Decorridos mais de 15 anos
desde a criação da Comissão
Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR),
a abertura do debate em torno
do sistema de promoção e
proteção evidenciou a oportunidade de introduzir melhorias na
capacidade de ação do organismo com responsabilidades de
coordenação estratégica da
defesa dos direitos das crianças.
A União das Mutualidades
Portuguesas, enquanto membro
da Comissão Alargada da

CNPDPCJ, acredita que, com o
novo Decreto-lei, será possível
fortalecer a capacidade de
intervenção
da
Comissão
Nacional,
face
à
ampla
cobertura do território nacional
por Comissões de Proteção de
Crianças e Jovens em perigo,
proporcionando-lhes
um
acompanhamento qualificado
de proximidade.
São reforçados os mecanismos
de autonomia funcional e os
meios operativos da Comissão
Nacional, prevendo-se, desig-

nadamente, a inscrição de
eventuais receitas provenientes
da sociedade civil, acauteladas
na sua estrutura orçamental.
No contexto do regime agora
instituído, o Ministério Público assume um papel de maior
acompanhamento e colaboração na atividade da Comissão
Nacional, nomeadamente, na
inspeção ao funcionamento
das Comissões de Proteção de
Crianças e Jovens.
Consulte o Decreto-lei aqui.

Mercado do Voluntariado chega a Lisboa
Vai realizar-se, nos próximos
dias 18 e 19 de setembro, o
Mercado do Voluntariado, no
âmbito das comemorações da
Capital Europeia do Voluntariado, em Lisboa.
A iniciativa decorre no mercado
de Alcântara e tem como objetivo dar a conhecer o trabalho
de voluntariado de várias instituições da capital. Esta é uma
oportunidade de divulgar dife4

rentes programas de voluntariado e conhecer oportunidades
disponíveis nesse âmbito.
A temática do voluntariado estará em destaque em workshops

e espetáculos, durante estes
dois dias promovidos pela Câmara Municipal de Lisboa, pela
Confederação Portuguesa do
Voluntariado e pela Comunidade Vida e Paz.
As candidaturas de organizações para espaços de divulgação estarão abertas até 7 de
setembro.
Saiba mais aqui.

Concurso a Bolsas
ES JOVEM encerra a
15 de setembro
Os jovens entre os 18 e os 35
anos, promotores de projetos
na área da Economia Social,
com características inovadoras
e sustentáveis, têm até 15 de
setembro para se candidatarem
às Bolsas ES JOVEM / NOS ALIVE.
Estas Bolsas resultaram de uma
iniciativa conjunta da Cooperativa António Sérgio para a
Economia Social (CASES) e da
Everything Is New, com o intuito de premiar e valorizar jovens
em fase de criação de projetos
na área da Economia Social.
Leia o regulamento aqui.

Portugal Inovação Social abre
candidaturas em setembro

O programa Portugal Inovação Social vai abrir as primeiras candidaturas em setembro para Iniciativas
de Inovação e Empreendedorismo
Social (IIES), que têm financiamento no Eixo 3 do PO Inclusão Social
e Emprego do Portugal 2020.
As candidaturas poderão ser

apresentadas nos seguintes
âmbitos: Programas de Capacitação para o Investimento Social, com apoio até um valor
máximo de 50 mil euros para
o reforço das suas capacidades
organizativas e competências
de gestão; Programas de Parcerias para o Impacto, para a
implementação dos seus planos
de desenvolvimento, em parceria com investidores sociais; e
manifestação de interesse para
Títulos de Impacto Social (TIS),
através da contratualização de
resultados sociais específicos.
Saiba mais aqui.

Concurso para cartaz do
Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

O Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. abriu as candidaturas à 8ª edição do Concurso
Cartaz 3 de dezembro “Dia Internacional das Pessoas com

Deficiência”, que terminam a
30 de setembro.
Este concurso tem por objetivo
premiar o trabalho gráfico que
melhor represente a mensagem subjacente à comemoração deste dia, nomeadamente,
alertar para os direitos das pessoas com deficiência e sensibilizar a sociedade para combater
os preconceitos e obstáculos
que impeçam estes cidadãos de
exercer os seus direitos e participar ativamente em todos os
aspetos da vida política, social,
económica, cultural e artística.
Com esta iniciativa, pretendese, igualmente, envolver todos

os cidadãos, de todas as idades,
em grupos ou individualmente,
na sensibilização para a
igualdade de oportunidades e
não-discriminação das pessoas
com deficiência.
O cartaz vencedor é divulgadoa
nível nacional e utilizado
como suporte na promoção
da campanha relativa à
comemoração do dia 3 de
dezembro “Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência”,
e o prémio tem um valor
pecuniário de 500 euros.

Para participar, visite o site.
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IX Festa da Solidariedade em Évora
A Festa da Solidariedade
realiza-se no próximo dia
12 de setembro e tem, este
ano, o epicentro em Évora.
A iniciativa vai já na nona
edição e tem percorrido vários
pontos do país, com o objetivo
de promover o encontro, o
convívio e a partilha entre as
instituições sociais do país,
envolvendo os seus utentes,
funcionários e dirigentes.
A organização está a cargo da
União Distrital das Instituições
Particulares de Solidariedade
Social de Évora (UDIPSS Évora)
em conjunto com a Confederação
Nacional das Instituições de
Solidariedade (CNIS).
O evento será antecedido pela
“Chama da Solidariedade”, que
percorre o país, partindo da
cidade do Porto (cidade onde
aconteceu a edição anterior da

Festa), no dia 7 de setembro,
até ao distrito de Évora, onde
chegará a 11 de setembro.
Em Évora, procurar-se-á dar
visibilidade às IPSS e à rede
solidária, bem como às boas
práticas das instituições de
solidariedade social.
No distrito de Évora, a Chama da
Solidariedade irá passar pelos
concelhos de Estremoz, Borba,

Vila Viçosa, Alandroal e Redondo,
e espera-se que toda a população
se envolva nesta dinâmica.
A Festa da Solidariedade
pretende mostrar que há uma
resposta social pronta, capaz
e disponível ao nível das
instituições de solidariedade
social.
Saiba mais aqui.

Aniversários
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• 17 de agosto

Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre do Concelho de Valongo (117º aniversário)

• 17 de agosto

Montepio Comercial e Industrial Associação de Socorros Mútuos

• 3 de setembro

Associação de Socorros Mútuos “Protectora dos Artistas” de Faro (159º aniversário)

• 4 de setembro

Associação de Socorros Mútuos “4 de Setembro de 1862”

• 7 de setembro

Associação Mutualista de Moreira da Maia e Freguesias Circunvizinhas (118º aniversário)

• 10 de setembro

Associação de Socorros Mútuos de S. Francisco de Assis de Anta

• 10 de setembro

Mutualidade Popular - Associação Mutualista

• 13 de setembro

Associação de Socorros Mútuos Nossa Sra. da Esperança de Sandim e Freguesias
Circunvizinhas (112º aniversário)

(116º aniversário)

(153º aniversário)

(110º aniversário)

(86º aniversário)

Novidades Jurídicas
• Portaria n.º 242/2015 - Diário da República n.º 157/2015, Série I de 2015-08-13
Primeira alteração ao Regulamento que estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social Europeu, adotado pela Portaria n.º 60-A/2015, de 2
de março

• Portaria n.º 237/2015 - Diário da República n.º 156/2015, Série I de 2015-08-12
Primeira alteração à Portaria n.º 278-C/2014, de 29 de dezembro, que estabelece os procedimentos e as demais condições necessários à atribuição, aplicação e manutenção da tarifa social estabelecida no Decreto-Lei n.º 138-A/2010, de 28 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º
172/2014, de 14 de novembro

• Decreto- Lei 159/2015 - Diário da República, nº 154/2015, Série I de 2015-08-10
Cria a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.

• Resolução da Assembleia da República n.º 119/2015 - Diário da República n.º 154/2015, Série I de 2015-08-10
Soluções integradas de incentivo à natalidade

•Resolução da Assembleia da República n.º 116/2015 - Diário da República n.º 154/2015, Série I de 2015-08-10
Reforça os cuidados de saúde primários na saúde infantil e na prestação de cuidados a crianças e jovens.

• Resolução da Assembleia da República n.º 115/2015 - Diário da República n.º 154/2015, Série I de 2015-08-10
Reforça os meios da Autoridade para as Condições do Trabalho e cria um Plano Nacional de Combate às Discriminações em função da Maternidade e Paternidade.

• Despacho nº 8767/2015 – Diário da República nº 153/2015, Série II de 2015-08-07
Aprova as normas reguladoras e os modelos de reconhecimento das entidades emissoras de vales sociais.

• Resolução Assembleia da República nº 111/2015 - DR nº 153/2015, Série I de 2015-08-07
Recomenda um conjunto transversal de medidas destinadas a aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade.

• Portaria nº 232/2015 – Diário da República nº 152/2015, Série I de 2015-08-06
Define os termos a que obedece o exercício da atividade de ama no âmbito de uma instituição de enquadramento.

• Resolução Assembleia da República nº 107/2015 - DR nº 151/2015, Série I de 2015-08-05
Recomenda ao Governo medidas de reforço ao apoio à criança e à família.

• Portaria nº 229/2015 – Diário da República nº 149/2015, Série I de 2015-08-03
Cria a medida Cheque-Formação.

Próxima INFO a 15 de setembro

pt
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