
TUDO O QUE PRECISA DE SABER 
SOBRE O DIA NACIONAL DO MUTUALISMO 

- GUIA PRÁTICO - 

QUANDO? 

Esta sexta-feira, dia 27 de maio de 2022, a partir das 09h00. O 
evento ocupará todo o dia. 

ONDE? 

No Hotel Solverde, em São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia 

Avenida da Liberdade, 212  

4410-154 S.F. Marinha 

COMO CHEGAR? 

• De carro 

41.029394606858574, - 8.642078548312544 (inserir no GPS) 

• De transportes públicos: 

Deverá optar por viajar de comboio até à estação de Espinho, 
onde poderá apanhar um táxi até ao hotel. 

Pode consultar os horários, AQUI. 

Contactos táxis: 22 731 3957 / 22 734 0118 / 967 748 835 

SESSÃO DE ABERTURA 

https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios


Intervenções de: 

- Carla Silva, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da UMP; 

- Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da 
UMP; 

- Marina Mendes, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia; 

- Tiago Preguiça, Diretor-Geral da Direção-Geral da Segurança 
Social. 

EM DISCUSSÃO: “O MUTUALISMO NA NOVA EUROPA SOCIAL” 

No contexto de uma pandemia e uma guerra, o plano de ação 
para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais ganha uma dimensão e 
uma emergência ainda mais significativas. E, por isso mesmo, a 
solidariedade europeia é colocada à prova. Afinal, um continente 
que quer ser uma referência na concretização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável não pode deixar ninguém para 
trás, num cenário tão difícil e complexo como este. 

A abordagem desta temática estará a cargo de várias 
personalidades, como o Professor e Ex-Ministro da Saúde 
Adalberto Campos Fernandes, Presidente da Social Economy, 
Juan Antonio Pedreño, Presidente da Estrutura de Missão 
Portugal Inovação Social Filipe Almeida e o Eurodeputado Paulo 
Rangel, numa conferência subordinada ao tema “O Mutualismo 
na Nova Europa Social”. 

Fátima Araújo, jornalista, será a moderadora nesta conferência, 
prevista para as 10h30. 

ORADORES E MODERADORA 

- Adalberto Campos Fernandes 



Doutorado em Administração da Saúde pelo Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, 
Adalberto Campos Fernandes é, atualmente, professor na Escola 
Nacional de Saúde Pública, na Universidade Nova de Lisboa, 
instituição onde permanece desde 2012. Professor Escola 
Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa. 

Entre 2015 e 1018, foi Ministro da Saúde, no XXI Governo 
Constitucional. Foi já Presidente do Conselho de Administração 
do Hospital de Santa Maria, do Hospital Pulido Valente e do 
Centro Hospitalar de Lisboa Norte, além de ter sido Presidente da 
Comissão Executiva do SAMS Prestação Integrada de Cuidados 
de Saúde. 

- Filipe Almeida 

Formado em Gestão de Empresas e doutorado em 
Administração, Filipe Almeida é professor da Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra, desde 1996. Além disso, é 
investigador do Centro de Estudos Sociais e do Centro de 
Estudos Cooperativos e da Economia Social, e ainda professor de 
Contabilidade Financeira, Gestão de Recursos Humanos, 
Comportamento Organizacional, Ética e Responsabilidade Social 
das Empresas. 

- Juan António Pedreño 

Juan António Pedreño tem um Bacharelato em Química, pela 
Universidade de Granada, em Espanha, e é especialista em 
Economia Social e Cooperativismo. 

Foi membro fundador da cooperativa educacional Severo Ochoa, 
que presidiu por mais de 20 anos. Em 2008, foi eleito presidente 
da Confederação Empresarial Espanhola da Economia Social 
(CEPES) e, em 2015, assumiu a presidência da Economia Social 
Europa. Além disso, é o Coordenador Geral da rede ESMED 
(Economia Social Euro-Mediterrânica) e membro do Comité 
Económico e Social Espanhol. 



- Paulo Rangel 

Natural de Vila Nova de Gaia, Paulo Rangel é licenciado em 
Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica 
Portuguesa. Em 2005, na X legislatura, foi eleito deputado à 
Assembleia da República, altura em que formalizou a sua filiação 
no Partido Social Democrata. Foi Secretário de Estado Adjunto 
do Ministro da Justiça do XVI Governo Constitucional e, 
presentemente, é Deputado no Parlamento Europeu, pelo PSD, e 
Vice-presidente do Partido Popular Europeu. 

Recebeu ainda os prémios Dr. António Ferreira Gomes, em 1986, 
e René Cassin (Conselho da Europa), em 1989. 

- Moderadora: Fátima Araújo 

Licenciada em Jornalismo pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, onde fez igualmente uma pós-
graduação em Jornalismo e Comunicação. Realizou ainda uma 
formação profissional na Universidade de Georgetown, em 
Washington, patrocinada pela Fundação Luso-Americana. 

Fátima Araújo é pivot da RTP, mas passou já por outros meios de 
comunicação, antes de se estabelecer no canal público, como a 
TSF, Renascença e Jornal de Notícias. Além disso, é Professora de 
Comunicação. 

ALMOÇO 

(Servido no Restaurante do Hotel Solverde) 

Ementa: 

Entrada - Creme de cenoura com massinhas 

Prato - Tranche de corvina grelhada com trouxa de legumes e 
batata cozida a vapor OU Costela mendinha assada à padeiro 

Sobremesa - Mil folhas com creme russo e molho de morango 



Vinhos reserva do hotel 

Café 

EVOCAÇÃO DOS 846 ANOS DO MUTUALISMO EM PORTUGAL 

O período da tarde arrancará com um momento evocativo dos 
846 anos de história do mutualismo em Portugal, protagonizado 
pelo autor de “Breve História do Mutualismo em Portugal”, que 
será lançado durante o evento, e pela investigadora Deolinda 
Meira.  

- Álvaro Garrido 

Álvaro Garrido é professor catedrático da Universidade de 
Coimbra, Faculdade de Economia e o seu atual Director. 

Historiador de formação, tem uma vasta obra na área da História 
económica e social, História das instituições da economia social, 
do corporativismo e das pescas. É autor do “Breve História do 
Mutualismo em Portugal”, editado pela União das Mutualidades 
Portuguesas. 

- Deolinda Meira 

Presentemente Professora Coordenadora e Diretora do Mestrado 
em Gestão e Regime Jurídico-Empresarial da Economia Social, 
no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 
(ISCAP), Deolinda Meira é Doutorada em Direito Privado, em 
2008, pela Universidade de Vigo. 

Tem dezenas de artigos em revistas especializadas, assim como 
alguns livros publicados. O seu percurso académico valeu-lhe 
diversas distinções, nomeadamente o Prémio Cooperação e 
Solidariedade António Sérgio, na categoria “Estudos e 
Investigação”, e a Medalha “Diva Benevides Pinho – Mérito 
Académico do Cooperativismo”. 



“BREVE HISTÓRIA DO MUTUALISMO EM PORTUGAL” 

Editado pela União das Mutualidades Portuguesas, o livro “Breve 
História do Mutualismo em Portugal” é de leitura imprescindível 
para mutualistas, investigadores, estudantes e interessados 
sobre a temática do mutualismo e da economia social, mas 
também para dirigentes da administração pública, central e 
municipal, e público em geral. 

Pode ler um resumo da obra, AQUI.  

No final do evento, por volta das 17h00, será entregue um 
exemplar a cada um dos participantes, assinado pelo autor. 

ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS 

Um dos pontos altos da cerimónia será a entrega de prémios, 
que distinguem personalidades e projetos de relevo nas áreas da 
economia social e mutualismo. 

De entre os homenageados, surge o nome de António Costa, 
Primeiro-Ministro de Portugal, cuja “ação na definição e 
prossecução de políticas públicas mitigadoras do impacto 
económico e social da pandemia e da guerra na Ucrânia e 

https://dnm.mutualismo.pt/wp/why-you-join/


empenhamento na agenda europeia para o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais é reveladora da centralidade que concede aos 
valores da liberdade e da dignidade humana” e que serviram 
como fundamento para a decisão da UMP na atribuição do 
galardão Cidadania e Solidariedade. 

António Costa, que a essa hora se encontra no Parlamento, será 
representado na cerimónia pela Secretária de Estado da 
Inclusão, Ana Sofia Antunes.  

O Prémio Mutualismo e Solidariedade Internacional reconhecerá 
o papel de Juan António Pedreño, presidente da CEPES 
(confederação espanhola de economia social) e da SEE (Social 
Economy Europe), na afirmação da economia social na Europa. 
“Visionário e impulsionador do crescimento empresarial no seu 
país, é defensor na adoção de um modelo de crescimento 
inclusivo e respeitoso com o planeta”, pode ler-se na nota de 
fundamentação da atribuição desta distinção, na qual é ainda 
sublinhado que “Juan António Pedreño fala de uma nova 
adaptação à nossa forma de viver e trabalhar perante os grandes 
desafios sociais, económicos e ambientais, o que representa 
valores fundamentais do Mutualismo como a solidariedade, 
igualdade, cidadania e a inclusão”. 

Contrariamente às distinções anteriores, cujos nomes são já do 
conhecimento público, os vencedores do Prémio Mutualismo e 
Solidariedade 2021 serão apenas anunciados durante o evento 
pelas 15h45. Também os premiados nas categorias Trabalhador 
do Ano 2021 e Inovar para Melhorar serão tornados públicos à 
mesma hora. 

Relativamente ao Prémio Trabalhador do Ano a votação online 
promovida no site mutualismo.pt registou um total 5.456 votos. 
Esta edição contou com cinco candidaturas: Carlos Travessa, da 
Associação de Socorros Mútuos Benaventense; Daniel Lourenço, 
da Associação de Socorros Mútuos Nossa Senhora da Esperança 
de Sandim e Freguesias Circunvizinhas; Pedro Ferreira, do 
Monte-Pio Artístico Tavirense; Susana Gouveia, da Associação de 



Socorros Mútuos 1o de Dezembro; e Susana Neves, do Legado do 
Caixeiro Alentejano. 

Para o Prémio Inovar para Melhorar, candidataram-se as 
associações: A Associação de Socorros Mútuos Benaventense 
com o projeto “Melhorar”; AMUT – Associação Mutualista de 
Gondomar com “AMUT Caminhando”; A Mutualista Covilhanense 
com “Casa Moura”; a Associação de Socorros Mútuos Nossa 
Senhora da Esperança de Sandim com o projeto “Reavive a 
Mente” e a Associação de Socorros Mútuos Setubalense com 
“Seniores em Movimento”. 

EXPOSIÇÃO “MUTUALISMO VISTO PELOS OLHOS DAS 
CRIANÇAS” 

“O Mutualismo visto pelos olhos das crianças” é o tema da 
exposição que vai estar patente no foyer do hotel durante as 
comemorações do Dia Nacional do Mutualismo. 

As crianças das creches e jardins-de-infância das mutualidades 
foram desafiadas a dar asas à imaginação para exteriorizarem 
como vêm o mutualismo. A pintura, o desenho, a escrita, as artes 
manuais são formas de expressão reunidas nesta exposição que 
dará um tom colorido e irreverente à grande festa do 
mutualismo. 

Após a sessão de encerramento (16h45), presidida pela Secretária 
de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, prevista para as 16h45, 
decorrerá a sessão de entrega do livro "Breve História do 
Mutualismo em Portugal", seguida de Porto de Honra.


