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Abril promete ser um mês em que novos caminhos se irão trilhar no contributo para o crescimento e desenvolvimento da Economia Social.
Ainda no mês de março as três famílias da Economia social voltaram a estar reunidas com o
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para dar continuidades às negociações do novo Compromisso de Cooperação,
que terá, novamente, a vigência de dois anos.
Tem sido um importante trabalho feito em conjunto pela UMP, as Misericórdias e a CNIS, que
espelha as preocupações e posições de cada
família. Esperamos que, já em abril, possamos
dar por concluídas as negociações com a assinatura do Compromisso de Cooperação.
Também em abril, no dia 18, no Espaço Agros,
realizar-se-á a 2.ª Sessão Temática do Congresso Nacional da Economia Social sob o tema “A
Economia Social e o relacionamento com o Estado”, no qual a UMP irá participar como orador. Neste importante debate serão discutidos
diversos temas, com o objetivo de refletir de
que modo o Terceiro Setor pode cooperar com
o Estado e qual o seu impacto na realidade económica e social do país. Não podemos esquecer que para o sucesso deste relacionamento
da Economia Social com o Estado muito tem

contribuido o trabalho das Instituições para
criar novas soluções que se enquadram com
novas necessidades, sem benefício de qualquer privilégio para o fazer. Será mais uma
oportunidade para provar como o Terceiro
Setor é um parceiro fiável do Estado, eficaz
e eficiente, capaz de se reinventar para conseguir dar resposta aos crescentes desafios
com que nos deparamos.
Durante este mês, iremos também desvendar um pouco mais acerca do programa
do XII Congresso Nacional do Mutualismo,
que se realizará nos dias 7 e 8 de julho,
no Centro de Congressos da Alfândega do
Porto. Por essa altura, comemoraremos o
Dia Nacional do Mutualismo e celebraremos
os 720 anos de história de Mutualismo em
Portugal. A petição que a UMP alavancou há
um ano atrás, pedindo o reconhecimento
oficial do dia 8 de julho como Dia Nacional
do Mutualismo, está, nesta fase, muito
perto da aprovação final. Será, por isso, um
evento de grande importância para todo o
movimento mutualista, que contará com a
presença de individualidades nacionais e
internacionais ligadas à Economia Social e
Solidária, e importantes decisores políticos.
Os interessados em participar poderão já
inscrever-se através do nosso website e ficar a par das novidades que iremos revelar
muito em breve. Contamos com a participação de todos naquele que será, certamente,
um dos mais importantes eventos do ano.

Saudações Mutualistas
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Em Foco

Website XII CNM já está online
O XII Congresso
Nacional do
Mutualismo
(CNM) vai
acontecer nos
próximos dias 7
e 8 de julho de
2017, no Centro
de Congressos
da Alfândega do
Porto, e o website
desta iniciativa já
está online.

O programa completo e os oradores
convidados a intervir nos diferentes
painéis serão revelados ao longo
dos próximos meses. Os interessados poderão já inscrever-se através
do formulário disponibilizado online.
Durante o XII CNM assinalam-se,
igualmente, os 720 anos de história
de Mutualismo em Portugal, tratando-se de uma iniciativa de grande
importância e impacto nacional e
internacional. “Trata-se de um marco histórico de enorme importância
para o movimento mutualista português. Efetivamente, o mutualismo
em Portugal surgiu nos primórdios
da independência do nosso país, há
mais de sete séculos: 719 anos de
um porfiado percurso emancipador,
que se iniciou com a confraria laica,
fundada em Beja, cujos objetivos
eram praticar a beneficência, o socorro mútuo e a piedade. Durante o
evento, estarão presentes decisores
públicos, organizações e individualidades de Portugal e do resto do
mundo, com especial incidência nos
países da CPLP, já que a UMP tem
promovido e difundido o movimento mutualista nesses países e em
diferentes continentes, apostando

na promoção, contacto e estabelecimento de parcerias com organizações supranacionais, promovendo a celebração de protocolos com
entidades públicas e organizações

da economia social e solidária e
participando em reuniões/conferências/encontros internacionais”,
explica o presidente do Conselho
de Administração da UMP.

Autarquia do Porto apoia XII CNM
O presidente reuniu com o Vereador da Habitação e Ação Social da
Câmara Municipal do Porto, Manuel
Pizarro, para debater de que forma
as duas organizações poderão colaborar na promoção do XII Congresso Nacional do Mutualismo (CNM).
Para Luís Alberto Silva, o estabelecimento de sinergias é essencial
para o sucesso do evento e para
permitir que o movimento mutualista seja reconhecido nacional e
internacionalmente. A propósito,
adiantou que a decisão de realizar
o XII CNM no Porto se deve ao facto de grande parte das Associações
Mutualistas estarem concentradas
geograficamente nessa região.
“Este será, certamente, dos eventos
mais marcantes para a cidade do
Porto. Acreditamos que a Câmara
Municipal do Porto poderá ser um
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importante parceiro, dado que o
atual executivo reconhece o valor
e importância destas Associações
Mutualistas. Por isso, temos procurado, nestas reuniões, encontrar
modelos de colaboração que nos
permitam promover e difundir a
mensagem mutualista”, defendeu.
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Cooperação & Parcerias

Mutualidades querem mais
secções funerárias
A UMP esteve, dia 21 de março, no Ministério da Economia, a fim de solicitar a reapreciação do Decreto-Lei
n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de acesso e exercício de diversas atividades de comércio, serviços e restauração, incluindo a atividade funerária.
O Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de
janeiro, alargou a possibilidade às
IPSS ou entidades equiparadas, como
é o caso das Associações Mutualistas,
de exercerem atividade funerária,
nos termos previstos nos seus Estatutos. No entanto, o exercício da atividade funerária por estas entidades
está atualmente condicionado, pelo
que o presidente da UMP procurou
sensibilizar o Ministério da Economia
para este constrangimento.
“A questão que se coloca é se poderemos exercer a atividade funerária
sem o estabelecimento de um protocolo entre a Direção-Geral das Atividades Económicas, a Direção-Geral
da Segurança Social e o Instituto da
Segurança Social, I. P.. E, caso este
seja então realmente necessário, importa a assinatura desse protocolo ou,
em alternativa, a alteração do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro,
permitindo, dessa forma, a abertura

de secções funerárias”, explicou Luís
Alberto Silva.
O presidente da UMP também esclareceu que a atividade funerária
faz parte da essência das próprias
Associações Mutualistas, que, cultural e historicamente, sempre fizeram
funerais aos associados e seus fami-

liares. “Existem apenas duas Associações Mutualistas que exercem a atividade funerária, mas muitas outras
que pretendem abrir secções funerárias e conceder este benefício aos
seus associados e respetivas famílias,
não o podendo fazer por via deste
constrangimento”, defendeu.

Educação é prioridade do mutualismo
A UMP reuniu, dia 9 de março,
com a Secretária de Estado
Adjunta e da Educação,
Alexandra Leitão, com o
objetivo de dar a conhecer o
trabalho desenvolvido pelas
Mutualidades no âmbito da
educação e definir novas
estratégias de atuação para o
futuro do movimento.

O presidente do Conselho de Administração, Luís Alberto Silva, frisou a
importância de ser incluída a temática do mutualismo nos conteúdos
programáticos bem como de envolver os Agrupamentos de Escolas em
iniciativas e projetos de âmbito social
em conjunto com as Mutualidades
locais. Outra das apostas da UMP é a
integração de jovens nos quadros das
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Associações Mutualistas, promovendo o seu envolvimento na tomada de
decisão quanto ao seu futuro, nomeadamente no que à proteção social e à
saúde diz respeito.
“A educação é uma área em que queremos apostar cada vez mais, pois os
jovens de hoje são os líderes de amanhã. A inclusão do mutualismo nos
conteúdos programáticos, enquanto
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O presidente do CA da UMP e a vice-presidente
da AIM com a Secretária de Estado Adjunta e
da Educação, Alexandra Leitão, e com o Chefe
de Gabinete, José Couto

temática de educação para a cidadania e para o desenvolvimento social, é muito importante para formar
uma geração atenta às questões da
solidariedade, da entreajuda, da democraticidade e da responsabilidade
social”, afirmou Luís Alberto Silva.
O presidente do CA da UMP referiu,
igualmente, que as Mutualidades
têm vindo a desempenhar um importante papel no domínio da educação através da gestão de equipamentos de ensino pré-escolar e
a cooperação no acolhimento de
estágios curriculares e profissionais,
mostrando a disponibilidade do movimento mutualista para colaborar
com o Ministério na concretização
de novos projetos/iniciativas dirigidos à comunidade escolar.

“Acreditamos que uma cooperação
mais estreita entre os diversos organismos poderá trazer vantagens
mútuas. Consideramos, também,
que, conjuntamente com os diferentes parceiros, devemos trabalhar
na busca de soluções para o acolhimento de jovens com deficiência ou
limitações com + 18 anos, que já não
se integram no percurso escolar regular nem têm mercado de trabalho,
entre outras medidas”, acrescentou.
Luís Alberto aproveitou o momento para endereçar o convite para a
Secretária de Estado Adjunta e da
Educação participar no XII Congresso Nacional do Mutualismo que irá,
entre outras temáticas, abordar a
questão da integração dos jovens no
movimento mutualista.

UMP assina protocolo com ASAE
No dia 18 de março, no Auditório
Municipal de Tondela, foi assinado um Protocolo de Cooperação
entre a União das Mutualidades
Portuguesas e a Autoridade de
Segurança Alimentar e Económica, no âmbito do qual a UMP
compromete-se a prestar a sua
colaboração e auxílio na distribuição de produtos doados pela
ASAE junto das suas Associadas.
Em resultado deste protocolo, a
ASAE fez uma doação de bens à
UMP que fará a distribuição junto
das mutualidades interessadas. “Há
muito tempo que a UMP tem insistido na importância de sermos considerados parceiros da ASAE, pois
as nossas Associações Mutualistas
são um veículo de encaminhamento dos bens para a população em
situação de vulnerabilidade, garantindo e assegurando todas as condições legais de saúde pública”, explicou o presidente do Conselho de
Administração da UMP.

O inspetor-geral da ASAE e o presidente do CA da UMP no momento da assinatura do protocolo

O Inspetor-geral da ASAE, Pedro
Portugal Gaspar, referiu que a ASAE
tem vindo a desenvolver uma crescente política de responsabilidade
social privilegiando, sempre que
possível, ações de doação de bens
- alimentares e não alimentares apreendidos a favor do Estado, em
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detrimento da sua destruição. “Esta
é a primeira vez que a UMP é contemplada nestas doações. Procuramos parceiros que sejam capazes
de conhecer o terreno social e que
sejam capazes de, consequentemente, identificar quem mais necessita”, explicou o inspetor-geral.
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Reuniões & Representações

Mutualidades da região norte
contam com apoio da CCDR
Dando continuidade à política de proximidade entre o
Movimento Mutualista e as CCDRs, a UMP reuniu, no dia 7
de março, com o presidente da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), Fernando
de Sousa, e com o vogal executivo do Programa Operacional
Regional Norte, António Jorge Nunes.

O presidente e a vice-presidente Norte do CA da UMP com o
presidente da CCDR-N, Fernando de Sousa, e com o vogal executivo
do Programa Operacional Regional Norte, António Jorge Nunes

Para o presidente do CA da UMP,
Luís Alberto Silva, é essencial que
as Associações Mutualistas possam estar a par das candidaturas
que existem para poderem alavancar os seus projetos e definir
estratégias de atuação, pelo que
estas reuniões são um primeiro
passo na prossecução dos seus
objetivos.
A UMP espera, igualmente, trabalhar em parceria com CCDR-N,
chamando técnicos para participarem nas atividades promovidas pela UMP, como as Jornadas

Mutualistas Regionais, o Encontro
Nacional de Dirigentes Mutualistas, entre outras.“Há, cada vez
mais, a necessidade de trabalharmos em cooperação com os
nossos parceiros. Neste caso, a
CCDR-N poderá fornecer um conjunto de informações às nossas
Associações Mutualistas, com
grande força na zona norte do
país, que estão sempre à procura de desenvolver mais respostas
para os seus Associados e demais
beneficiários”, defendeu Luís Alberto Silva.

ARS Norte é parceira do movimento mutualista
A UMP reuniu, no passado dia 7 de
março, com a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte)
por solicitação da Associação Mutualista “A Restauradora em Ramalde”,
no sentido de resolver alguns constrangimentos e dificuldades desta
Mutualidade.
A UMP tem procurado acompanhar
todos os processos relativos às Associações Mutualistas filiadas, de forma a encontrar soluções conjuntas.
Só na região norte existem 17 Associações Mutualistas com área na
Saúde. No âmbito da prossecução
de um dos seus fins principais – o
da saúde – o Movimento Mutualis-

ta tem vindo a deparar-se com um
conjunto dificuldades e constrangimentos junto das Administrações
Regionais de Saúde a nível nacional. São muitas as Associações Mutualistas que não têm autorização
para poderem efetuar a prescrição
de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, sendo que há,
igualmente, tantas outras que esperam por convenções para a criação
de novas especialidades ou para a
construção de novos equipamentos.
A UMP considera muito importante
que seja alicerçada uma parceria de
grande proximidade com a ARS Norte que permita, entre outros, que
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técnicos da ARS possam participar
nas atividades desenvolvidas pela
UMP, como as Jornadas Mutualistas
Regionais ou Encontro Nacional de
Dirigentes Mutualistas.
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UMP trabalha de perto
com decisores municipais

No passado dia 15 de março, a UMP reuniu com o Vereador do Pelouro dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, João Afonso.

Não é a primeira vez que a UMP
se reúne com municípios das
zonas de influência das suas
Associadas, procurando, através
destes encontros, soluções no
âmbito das áreas de intervenção das Mutualidades. Esta foi,
também, uma oportunidade
para discutir alguns constrangimentos inerentes à resposta social de Creche da UMP, o Centro
Infantil Dr. António Costa Leal,
o qual foi atribuído à gestão da
UMP no âmbito do programa
B.A.Bá promovido pela Câmara
Municipal de Lisboa.
Relativamente a este equipamento, o presidente do Conselho de Administração da UMP
relembrou que há algumas

questões na estrutura do edifício que necessitam de rápida resolução e salientou a importância da manutenção dos espaços
verdes do Centro Infantil.
“Estamos a falar de um espaço para crianças que precisa de
estar dotado de todas as condições. Há um conjunto de problemas de construção que precisam
de ser corrigidos para garantir o
bom estado e funcionamento da
Creche”, esclareceu Luís Alberto
Silva.
O presidente da UMP abordou,
ainda, a possibilidade da Câmara Municipal de Lisboa disponibilizar instalações em Lisboa
que possam acolher a sede social da UMP..

UMP & Associadas

Tondela recebe Assembleia Geral
da União das Mutualidades Portuguesas
Realizou-se, no passado dia 18 de março, a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária da União das Mutualidades Portuguesas
(UMP), no Auditório Municipal de Tondela, que se
encheu de mutualistas.
No decurso da Assembleia Geral Ordinária foram aprovados, por unanimidade, o Relatório e Contas de 2016
e o respetivo Parecer do Conselho Fiscal. Igualmente,
na Assembleia Geral Extraordinária as três propostas do
Conselho de Administração (alteração global dos Estatutos da UMP e do Regulamento de Funcionamento da
Assembleia Geral da UMP e fixação do valor da quota
associativa e das quotas de solidariedade associativa das
categorias Associado efetivo e Associado participante) fo-
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ram aprovadas.
O presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto Silva,
lembrou que, apesar de 2016 ter
sido um ano muito exigente para as
Entidades da Economia Social e para
a própria UMP, o Conselho de Administração procurou sempre dar resposta às solicitações das suas Associadas e dar o apoio necessário em
vários domínios, tendo apresentado
as pretensões, constrangimentos,
necessidades e problemas sentidos
pelo movimento mutualista junto de

todos os ministérios, mas também
junto do Presidente da República de
Portugal, de todos os partidos, coligações e agremiações políticas de
Portugal e demais organizações públicas e privadas.
“Durante o ano de 2016, a UMP realizou um vasto leque de atividades,
de âmbito nacional e internacional,
que buscam a afirmação e projeção
da UMP e das suas Associadas e o
reconhecimento do nosso movimento em Portugal e além-fronteiras.
Foi com espírito de missão mutualista que a UMP prosseguiu na defesa
pela união de esforços, com a contribuição de todos os Órgãos Associativos, colaboradores e voluntários, no
sentido de tornar o movimento mutualista mais forte e mais dinâmico”,
referiu Luís Alberto Silva.
A Assembleia Geral contou, igualmente, com a intervenção do presidente da Câmara Municipal de
Tondela, José António Jesus, e do
presidente da Direção da Associa-

ção Artística de Socorros Mútuos
‘19 de Março’, José Manuel Pereira
Mendes, que se congratularam pela
organização da Assembleia Geral no
concelho.
Esta foi a primeira Assembleia Geral
da UMP a ser realizada em Tondela e teve um significado ainda mais
especial, já que coincidiu com o aniversário dos 125 anos da Associação
Artística de Socorros Mútuos ‘19 de
Março’. “É a primeira vez que aqui se
realiza uma Assembleia Geral desta
dimensão. O nosso país e a nossa

sociedade precisam de revalorizar
a importância das Associações Mutualistas. A existência de uma rede
social é cada vez mais nuclear para
ter um país que se deseja cada vez
mais coeso. Hoje, existem outros
domínios onde estas instituições
têm um papel fundamental numa
causa que nunca se esgota. Este é
um estímulo, um contributo e um
sinal de presença para que a sociedade reconheça o forte contributo
das Associações Mutualistas no reforço de uma sociedade mais unida”, referiu o presidente da Câmara
Municipal de Tondela.
Para José Manuel Pereira Mendes, este evento também mostrou
como as Associações Mutualistas
estão unidas em torno de um mesmo objetivo. “É uma prova de que
a Associação Artística de Socorros
Mútuos “19 de Março”, com os seus
125 anos de existência, continua a
ser reconhecida e não caiu no esquecimento”.

A Previdência Portuguesa organiza
conferência sobre Mutualismo
No dia 31 de março, A Previdência
Portuguesa - Associação Mutualista organizou, em parceria com o
Instituto Superior de Contabilidade
e Administração de Coimbra (ISCAC), a conferência “Mutualismo
em Portugal: passado, presente e
futuro”. A União das Mutualidades
Portuguesas, a Mutuália - Federação Mutualista e a ASM Mutualista
Covilhanense participaram neste
evento, que procurou dar a conhecer o trabalho das várias Associações Mutualistas e a sua dimensão
e importância na esfera da Economia Social.
“Esta é uma excelente oportunidade para mostrar, junto do público mais jovem, o importante papel que o movimento mutualista
tem vindo a assumir ao longo dos
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tempos. É também uma excelente
oportunidade para mostrar quem
somos e o que fazemos, procurando dismistificar os estereótipos e
generalização que se criaram em
torno do mutualismo que, não raras vezes, muitos associam à velhice ou a algo obsoleto e decadente”,
defendeu Ana Maria Silva, que participou enquanto oradora da UMP
nesta conferência.
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125 anos da AASM ‘19 de Março’
celebrados na Câmara de Tondela
O dia 19 de março foi marcado pelas comemorações daquela que é a mais antiga coletividade do concelho
de Tondela e uma das mais antigas do distrito de Viseu. Com 125 anos de existência a Associação Artística
de Socorros Mútuos ‘19 de Março’ pretende marcar um ponto de viragem, estando no seu horizonte a modernização dos seus serviços e o aumento das suas respostas. As celebrações tiveram lugar nos Paços do
Concelho de Tondela, durante a manhã.
Foi um dia de festa, marcado pela
certeza de que o futuro será de expansão e de manter viva esta Associação centenária. Hoje, ainda com o
propósito de dar resposta às necessidades e desafios que atualmente
são colocados, esta Mutualidade
tem procurado conceder benefícios
aos Associados e seus familiares
através da atribuição de subsídios.
“Acredito, sinceramente, que as instituições da economia social, onde
se inserem as Associações Mutualistas, pelas suas características específicas e pelos princípios que sustentam a sua governação, são capazes,
com a sua ação, de contribuir para
o crescimento económico do país,
garantindo a saúde e a proteção social dos portugueses. É isso que hoje
festejamos... o trabalho que esta
Associação tem feito em prol dos
seus Associados e dos próprios cidadãos, e a vontade que continua a

demonstrar em fazer crescer os seus
serviços”, defendeu o presidente do
CA da União das Mutualidades Portuguesas.
O presidente da Câmara Municipal
de Tondela, José António Jesus, sublinhou que é necessário o rejuvenescimento da Associação como ponto
de partida para a criação de novas
respostas. “Se há 125 anos a intervenção desta Associação Mutualista estava na proteção social, hoje,
volvido este tempo, existem outros
domínios, nomeadamente o combate à exclusão social e no contributo
para a coesão territorial, onde estas
instituições têm um papel fundamental. O município de Tondela tem
uma atitude de cooperação com o
seu tecido associativo e desde sempre que temos uma visão de apoiar
os projetos que possam emergir do
seio destas associações”.
Também o presidente da direção
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da Associação, José Manuel Pereira
Mendes, reconheceu a necessidade
de reinventar soluções, nomeadamente com a celebração de protocolos, como é o caso do Protocolo
Mutual IN que concede benefícios
a todos os seus Associados e respetivos familiares, de norte a sul
do país. “Há uma preocupação de
manter a porta aberta, e procurar
a angariação de novos Associados,
sobretudo para dar sustentabilidade
à instituição. Ideias não faltam! Neste momento, estamos à procura de
criar novas valências e apostar em
protocolos e parcerias”, disse.
A Chama Mutualista foi recebida durante o aniversário da Associação
Artística de Socorros Mútuos ‘19 de
Março’, assinalando a força e coesão do movimento e trazendo uma
nova luz que desafia os mutualistas
a abraçar um futuro de crescimento
e modernização.
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UMP quer revitalizar Associação Mutualista
mais antiga de Portugal
Por deliberação da Assembleia
Geral Ordinária da União das Mutualidades Portuguesas, realizada a 26 de novembro de 2016,
que teve lugar em Almada, foi
constituída uma Comissão Administrativa da Associação de
Socorros Mútuos dos Artistas Bejenses, que tem como mandato
e objetivo garantir a sua revitalização e o seu reconhecimento
oficial como Associação Mutualista, evitando a extinção desta
secular Associação.
Esta Comissão Administrativa

trabalhará na reforma dos estatutos, na criação de um regulamento de benefícios adaptado à
realidade, no inventário exaustivo do património da instituição
e na garantia da satisfação da
gestão corrente e imediata da
Associação.
A União das Mutualidades Portuguesas cumpre, também e desta
forma, o seu desígnio estatutário
de fomentar e promover o movimento mutualista, neste caso,
em conjunto com as forças vivas
locais.

Mutualista Covilhanense vence
Prémios ao Valor Social

O projeto “No Horizonte das Demências” da Mutualista Covilhanense foi
um dos vencedores dos Prémios ao
Valor Social, atribuídos anualmente pela Fundação Cepsa nas zonas
geográficas de Portugal, Gibraltar,
Canárias, Madrid, Huelva, Colômbia
e Brasil. O projeto foi um dos quatro
escolhidos entre 73 candidaturas nacionais e recebe um apoio de 12 mil
euros.
Criar um Gabinete de Apoio ao Familiar e Doente de Alzheimer, de abran-

gência concelhia, inédito na região, e
testar um sapato inteligente capaz de
localizar um paciente em tempo real
são as grandes apostas do projeto, a
implementar ainda este ano.
“Sentimo-nos muito honrados e motivados com esta distinção, preponderante para nos ajudar a melhorar
a qualidade de vida de centenas de
pessoas que sofrem de doença de Alzheimer no concelho da Covilhã, bem
como dos seus familiares e cuidadores, através de um projeto pioneiro
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na nossa zona”, afirma o presidente
da Direção, Nelson Silva.
O Gabinete de Apoio ao Familiar e
Doente de Alzheimer pretende dar
uma resposta técnica pluridisciplinar
a cuidadores formais e informais de
portadores da doença, com recurso a
técnicos da área da Sociologia, Psicologia, Medicina, Enfermagem e Farmacêutica. “Paralelamente, através
de uma parceria com o Departamento de Informática da Universidade da
Beira Interior, iremos testar e validar
novas aplicações no âmbito das demências, entre as quais um sapato
inteligente”, adianta Nelson Silva.
Trata-se de um sapato com um sistema GPS e um cartão GSM, capaz de
localizar o seu utilizador em tempo
real, desenvolvido pelo grupo de investigação Next Generation Network
and Application, afeto ao Instituto
das Telecomunicações.
O projeto beneficiará pelo menos
1300 pessoas no concelho da Covilhã.
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CASES

Economia Social e Solidária

UMP reúne com CASES para
promover Mutualismo

O presidente do Conselho de Administração da UMP reuniu, no
dia 16 de março, com o presidente da Direção da Cooperativa
António Sérgio para a Economia
Social (CASES).
O presidente da UMP aproveitou
para debater uma nova estratégia para promover e difundir a
mensagem mutualista, como é
o caso do XII Congresso Nacional
do Mutualismo, esperando contar com o apoio da CASES na organização deste evento, através
da mobilização de todas as en-

tidades representadas na CASES.
“Este é um importante marco
para o movimento mutualista,
mas também para a Economia
Social. Esta é uma iniciativa que
se reveste de grande importância e de impacto nacional e internacional. Durante o evento, estarão presentes decisores públicos,
organizações, individualidades
e demais população de todo o
mundo. Neste sentido, entendemos que esta data não deverá
passar em branco. Celebrar os
720 anos de história de Mutualismo em Portugal com o apoio
dos nossos parceiros é essencial
para o sucesso desta iniciativa”,
adiantou Luís Alberto Silva.
O presidente da UMP levou também para esta reunião outros assuntos, nomeadamente no que
à presença do movimento mutualista nos diversos grupos de
trabalho diz respeito.

Vai realizar-se, no próximo dia 18 de
abril, pelas 9h30, no Espaço Agros, na
Póvoa de Varzim, a 2.ª sessão temática
do Congresso Nacional da Economia Social, “A Economia Social e o relacionamento com o Estado”. A iniciativa decorrerá nos períodos da manhã e da tarde e
contará com a presença de figuras relevantes para o setor da Economia Social,
que irão abordar e debater o tema em
foco, no formato de conferências e mesas redondas. Inscreva-se aqui.

Relatório para Integração
de Pessoas Sem-Abrigo

Assembleia Geral e reunião do CF da CASES
No passado dia 27 de março
realizou-se a a reunião do
Conselho Fiscal, para apreciação
e emissão de parecer sobre a
proposta do Relatório de Gestão e
Contas do Exercício de 2016, que
foi depois submetido a votação
em Assembleia Geral e aprovado
por unanimidade. Assembleia
Geral Ordinária da Cooperativa
António Sérgio para a Economia
Social (CASES).
Durante a Assembleia Geral foi
discutida a questão da capacitação
das Entidades da Economia Social
através da linha de financiamento

“A Economia Social
e o relacionamento
com o Estado” em debate

do Portugal Inovação Social
e do
Programa Operacional
Inclusão Social e Emprego (PO
ISE) do Portugal 2020. Foram
também discutidos os seguintes
assuntos: a necessidade de ser
alterada a lei orgânica da CASES
devido à inclusão do Conselho
Nacional do Voluntariado; o
projeto “Cooperativa na Hora” e
a urgência de colocar na agenda
do Governo maior simplificação
administrativa junto da DGSS.
Foi ainda apresentada a nova
representante do Estado na
CASES, Carla Ferreira.
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O Relatório de Avaliação da Estratégia
Nacional para a Integração de Pessoas
Sem-Abrigo 2009-2015: Prevenção, Intervenção e Acompanhamento, que reúne
os contributos do grupo interministerial,
coordenado pelo ISS, I.P, já foi divulgado.
Pode consultar o documento aqui.
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Entidades da ESS querem Confederação
Nacional da Economia Social
Realizou-se, no dia 27 de março,
uma reunião com todas as entidades com assento no CNES para trocarem impressões e ideias acerca
da criação de uma Confederação
Nacional da Economia Social.
A Constituição desta Confederação está prevista na Lei de Bases
da Economia Social, que no artigo
7.º diz que “as entidades da economia social podem livremente
organizar-se e constituir-se em
associações, uniões, federações
ou confederações que as representem e defendam os seus interesses”. Assim, os representantes
destas entidades estão a ponderar criar uma Confederação que
represente todas as famílias da
Economia Social e Solidária, a fim

de dar maior visibilidade e força
às entidades junto dos organismos de supervisão e incentivar e
aprofundar o diálogo com os parceiros. Esta Confederação Nacional da Economia Social representa
uma convergência de esforços
para que as entidades da Economia Social possam ter maior influência nas decisões do Governo.
O próximo passo será a elaboração de um draft com o levantamento das vantagens e desvantagens da criação da Confederação
para que as entidades possam
analisar e decidir para apresentar junto dos seus Associados, em
Assembleia Geral. A próxima reunião desta Comissão está marcada para o dia 7 de abril.

Novos concursos no
âmbito do PO ISE
Estão abertas, de 21 de março a 19 de junho, as candidaturas ao instrumento de
financiamento Capacitação para o Investimento Social da Iniciativa Portugal Inovação Social, com financiamento do PO ISE
- Programa Operacional Inclusão Social e
Emprego. Este instrumento de financiamento apoia Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social no reforço das suas
capacidades organizativas e competências
de gestão, com o objetivo de as tornar
mais preparadas para gerar impacto social
e captar investimento social.
Foi também lançado um novo concurso no
âmbito da Capacitação para a Inclusão, pela
Autoridade de Gestão do PO ISE, cujo período de candidaturas decorre entre 13 de
março e 19 de abril.

“A Economia Social em
Portugal” em livro

Semana da Interculturalidade

A EAPN Portugal irá promover,
entre os dias 3 e 9 de abril, a
Semana da Interculturalidade,
em vários pontos do país, com o
objetivo de sensibilizar todos os
cidadãos para a necessidade de
uma sociedade intercultural que

tenha presente os valores da
solidariedade, da igualdade, do
respeito pela diferença e pela
diversidade, de forma a garantir
uma cidadania mais inclusiva e
mais igualitária.
A interculturalidade, cada vez
mais presente na nossa sociedade, exige um conhecimento
mais aprofundado das várias
culturas que integra. É através
do conhecimento de outras culturas e dos contactos que temos
com essas culturas que nos enriquecemos enquanto cidadãos.
Consulte o programa.

As entidades da Economia Social têm
um novo e útil instrumento de consulta.
O livro “A Economia Social em Portugal”,
coordenado e editado por José Manuel
Fernandes, apresenta um conjunto de textos de diferentes autores, onde se procura
definir e identificar o conceito da economia social, a sua evolução e o seu impacto
na realidade económica e social do país,
e se apresenta um conjunto de recursos e
instrumentos financeiros e de apoio à atividade das instituições deste setor.

Aniversários
4 abr.

A Mutualidade de Santa Maria- Associação Mutualista 		 120.º aniversário

14 abr. A.S.M de São Bento das Pêras de Rio Tinto
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122.º aniversário
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AGENDA ABRIL
1
1º Congresso mundial sub-18
“Explicado por Miúdos”
Congresso
Local: Centro Lúdico de
Massamá
Hora: 09h30
Promotor: APDJ

19
Sociologia e Intervenção
Local
Encontro
Local: Biblioteca de Marvila
Hora: 10h00
Promotor:Associação Portuguesa de Sociologia

20 27
Cuidar da Pessoa Portadora
de Demência
Curso
Local: Centro de Formação
Bissaya Barreto
Hora: 09h30
Promotor: CFBB

23
Promoção de Competências
Parentais Positivas
Workshop
Local: Porto
Hora: 10h00
Promotor: MDC Psicologia &
Formação

Novidades Legislativas
Resolução da Assembleia da República n.º 48/2017 - Diário da República n.º 56/2017, Série I de 2017-03-20
Recomenda ao Governo que proceda ao levantamento das necessidades de realojamento e proteção social em matéria de
habitação, avalie a execução do Programa Especial de Realojamento e crie um novo programa que garanta o efetivo acesso ao
direito à habitação

Portaria n.º 114/2017 - Diário da República n.º 55/2017, Série I de 2017-03-17
Define o parecer prévio da Inspeção-Geral de Finanças sobre as transferências para as Fundações

Portaria n.º 111/2017 - Diário da República n.º 54/2017, Série I de 2017-03-16
Procede à segunda alteração da Portaria n.º 55/2013, de 7 de fevereiro, que define as categorias de bens e serviços específicos
da área da saúde cujos contratos públicos de aprovisionamento e procedimentos de aquisição são celebrados e conduzidos pela
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

Portaria n.º 105/2017 - Diário da República n.º 50/2017, Série I de 2017-03-10
Terceira alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 97A/2015, de 30 de março

Portaria n.º 98/2017 - Diário da República n.º 47/2017, Série I de 2017-03-07
Procede à atualização anual das pensões e de outras prestações sociais, para o ano de 2017

Portaria n.º 99/2017 - Diário da República n.º 47/2017, Série I de 2017-03-07
Estabelece a idade de acesso à pensão de velhice do regime geral de segurança social em 2018

Portaria n.º 100/2017 - Diário da República n.º 47/2017, Série I de 2017-03-07
Cria o Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCOOP)

Resolução da Assembleia da República n.º 36/2017 - Diário da República n.º 46/2017, Série I de 2017-03-06
Recomenda ao Governo a criação de um selo de garantia para empresas com práticas responsáveis de contratação e inserção
de jovens na vida ativa

Portaria n.º 92/2017 - Diário da República n.º 44/2017, Série I de 2017-03-02
Fixa as normas regulamentares necessárias à repartição dos resultados líquidos de exploração dos jogos sociais atribuídos ao
Ministério da Saúde nos termos do Decreto-Lei n.º 56/2006, de 15 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 44/2011, de 24 de
março, e pelo Decreto-Lei n.º 106/2011, de 21 de outubro

Lei n.º 5/2017 - Diário da República n.º44/2017, Série I de 2017-03-02
Estabelece o regime de regulação das responsabilidades parentais por mútuo acordo junto das Conservatórias do Registo Civil,
alterando o Código Civil aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344, de 25 de novembro de 1966, e o Código do Registo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 131/95, de 6 de junho
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