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“Espinho vai receber 
bem congresso do 
mutualismo português”

“Manter serviços de 
excelência é objetivo”

O 13.º Congresso Nacional do 
Mutualismo vai decorrer, no 
dia 10 de julho, em Espinho. 
Em entrevista, o Presidente da 
Câmara local, Pinto Moreira, 
fala sobre o evento e o papel 
das duas mutualidades 
espinhenses no Concelho.

Fernando Paulino, Presidente 
da Direção da Associação de 
Socorros Mútuos Setubalense, e 
Prémio Mutualismo e Solidarie-
dade realça a instituição como 
“uma referência na área clínica 
e no apoio à terceira idade”.

Aplicação Amiga e novo site da UMP apresentados 
na Reunião Anual de Presidentes Mutualistas na Mealhada
Mais de meia centena de responsáveis máximos de associações mutualistas de todo o país marcaram presença na 3ª Reunião Anual de Pres-
identes Mutualistas, realizada a 25 de janeiro, na Mealhada, que sublinhou a importância das novas tecnologias na modernização do Movi-
mento e na comunicação com novos públicos. Em foco estiveram a aplicação Amiga de gestão de associados e o novo site da UMP. p4/9

UMP aborda dossiês
do Movimento com Ministra
Ana Mendes Godinho

O Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís Alberto Sil-
va, analisou vários dossiês do Movimento Mutualista, numa audiência 
com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana 
Mendes Godinho. A UMP participou, também, na primeira reunião 
destinada a negociar a Adenda ao Compromisso de Cooperação 
para o Setor Social e Solidário 2019-2020. Os detalhes desenvolvidos 
na página 10.

Entrevista p12/13

“O movimento soube 
ajustar respostas”

UMP solicitou apoio da Câmara 
de Vila Nova de Gaia na res-
olução de constrangimentos rel-
acionados com as instalações 
das mutualidades de Valadares 
e Grijó. A Vereadora da Ação 
Social, Marina Ascenção, de-
staca evolução do Movimento 
Mutualista.

“Temos que criar 
receita e diminuir custos” 

Alexandre Leite, 
novo presidente 
da ASM São Ma-
mede de Infesta, 
define caminhos 
para a recuper-
ação financeira 
da instituição.
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A modernização do Movimento Mutualista esteve 
em foco na Reunião Anual de Presidentes Mutua-
listas que a UMP promoveu na Mealhada. Ao apre-
sentar o novo site do mutualismo e uma aplicação 
de gestão de associados, a UMP quis dar um sinal 
da importância que a introdução de ferramentas 
tecnológicas pode representar no quotidiano das 
mutualidades, na afirmação destas nas respetivas 
comunidades e no alcance de novos públicos.

A Reunião Anual de Presidentes mostrou-nos que, 
no seio do Movimento Mutualista, coexistem dife-
rentes níveis de desenvolvimento. Temos mutuali-
dades que dinamizam um conjunto de respostas e 
produtos mutualistas diferenciados e que os pro-
movem com proficiência nas suas comunidades. 
Outras, que desenvolvem respostas interessan-
tes mas, por esta ou aquela razão, não valorizam 
a comunicação e temos um leque de associações 
mutualistas de pequenas dimensões, que simples-
mente lutam pela sua sobrevivência e colocam al-
gumas reticências à inovação de processos, nas 
respostas e na comunicação.

É verdade que se a oferta mutualista não for atra-
tiva e se não se adequar às necessidades e às ex-
pectativas do público, não haverá nova tecnologia 
que valha. Mas, olhando àqueles que são os planos 
das mutualidades para 2020 referidos na Cimeira 

Devemos estar otimistas 
quanto ao caminho 

que estamos a trilhar

Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho de Administração da UMP

EDITORIAL

“Estou certo de que Espinho vai receber bem 
quem vier a este congresso do mutualismo português”

Entrevista 12/13

“O movimento mutualista soube ajustar-se 
às necessidades e criar respostas”

Entrevista 15/16

“A excelência da clínica e do apoio social 
é um grande objetivo, porque manter 
esse nível é difícil”

Entrevista 22/23

“Dificuldades?... 
Temos que criar receita e diminuir custos”

Entrevista 27/28

da Mealhada, os investimentos que estão na ca-
lha em muitas delas, a consciência que quase 
todas evidenciaram da necessidade de apostar 
numa comunicação mais eficiente, devemos es-
tar otimistas quanto ao caminho seguro que o 
Movimento Mutualista está a trilhar.

A modernização do setor assenta na introdução 
da inovação, de novas respostas nas áreas da 
proteção social, da saúde, do apoio social, do tu-
rismo, do imobiliário com fins sociais e, simulta-
neamente, comunicar de forma assertiva com 
os seus Associados e de forma a alcançar novos 
públicos.

Concordamos com a avaliação que os partici-
pantes na Reunião Anual de Presidentes fize-
ram do evento. Foi de facto uma sessão muito 
bem conduzida, que produziu interessantes 
reflexões sobre matérias estratégicas para o 
Movimento e nos deixou indicações positivas e 
otimistas no início de uma nova década.

E, porque a capacitação é crucial, em 2020 
apostaremos ainda mais na formação dos nos-
sos dirigentes, técnicos e colaboradores, com 
mais edições das Jornadas Mutualistas Regio-
nais, a primeira das quais terá lugar no dia 27 
em Évora e no dia 28 em Espinho.
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Movimento aposta em novas tecnologias
para se modernizar e chegar a novos públicos

Mais de meia centena de Presidentes Mutualistas esti-
veram reunidos na Mealhada, no dia 25 de janeiro, para 
abordarem o desafio das novas tecnologias ao serviço do 
Mutualismo e os planos das mutualidades para 2020.

Responsáveis máximos de associações mutualistas de 
todo o país marcaram presença na 3.ª Reunião Anual de 
Presidentes Mutualistas que sublinhou a importância das 
novas tecnologias na modernização do Movimento Mu-
tualista e na comunicação com novos públicos.

“O setor reconhece a necessidade de modernizar os seus 
processos de gestão e de comunicação e está a dar pas-
sos importantes nesse sentido”, considerou o Presidente 
do Conselho de Administração da União das Mutualidades 
Portuguesas (UMP), Luís Alberto Silva, à margem deste 

encontro, onde foi apresentada uma nova aplicação infor-
mática especificamente desenvolvida pela própria UMP 
para auxiliar as associações mutualistas na gestão dos 
associados.

Com o objetivo de fidelizar associados e alcançar novos 
públicos e, preferencialmente os mais jovens, as mutua-
lidades destacaram o investimento que têm feito na cria-
ção e remodelação dos seus sites e na dinamização das 
suas redes sociais.

A própria UMP deu o exemplo, ao apresentar e colocar 
online em tempo real, durante a Reunião, o seu novo site, 
que surge com “imagem renovada e dinâmica, novos 
conteúdos e acessível através de diferentes dispositivos, 
desde o PC aos ‘smartphones’ e aos ‘tablets’“.

Luís Alberto Silva reafirmou a capacitação e o rejuvenes-
cimento das mutualidades como o grande objetivo es-
tratégico da UMP e do Movimento, realçando o reforço, 
em 2020, da aposta na formação de dirigentes, técnicos 
e colaboradores das mutualidades e o compromisso de 
aprofundar.
O Vereador da Ação Social da Câmara Municipal da Mea-
lhada, Nuno Canilho, que presidiu à sessão de abertura, 
destacou o papel incontornável do Movimento Mutualista 
ao longo de mais de sete séculos e a sua atualidade, num 
contexto em que o Estado não consegue dar resposta à 
complexidade dos desafios da proteção social.

“Temos que enaltecer aquilo que é o mutualismo em Por-
tugal. Somos das nações mais antigas e mais solidárias 
da Europa, seja em matéria de conflitos internos, seja nos 
gestos de bom relacionamento e de proteção mútua”, 

sublinhou o autarca. 
Enfatizando os princípios e valores mutualistas, salien-
tou que, no mutualismo, os cidadãos “não estão à espera 
que outros resolvam os seus próprios problemas, congre-
gam-se e dão as mãos para resolver os problemas indivi-
duais”, o que, na sua perspetiva, representa “um avanço 
civilizacional” e transmite “uma imagem da coesão do 
espírito português.

Luís Alberto Silva reiterou o desafio lançado à autarquia 
da Mealhada na edição anterior, de transformar a orga-
nização dos serviços sociais, culturais e desportivos dos 
trabalhadores do Município em associação mutualista, 
seguindo “os exemplos de sucesso” no seio Movimento 
Mutualista, como o da AMUT – Gondomar e da Associação 
Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal de São 
Pedro do Sul. 

Autarca da Mealhada enaltece papel do Movimento Mutualista

Nuno Canilho, Vereador da Ação Social 
da Câmara Municipal de Mealhada

Luís Alberto Silva,
Presidente do Conselho de Administração da UMP
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Residências e instalações clínicas 
nos planos das mutualidades

O ano de 2020 está a iniciar-se e os planos das associações 
mutualistas apontam para o investimento, a modernização 
da sua organização e das suas respostas.

A implementação de respostas sociais no campo imobi-
liário para jovens e/ou seniores, aquisição e remodelação 
de instalações para criar ou melhorar respostas na área da 
prestação de cuidados médicos e de enfermagem e a aber-
tura de farmácias sociais são alguns dos investimentos que 
se anunciam para o ano corrente.
Correspondendo ao desafio colocado durante a Reunião 
Anual de Presidentes Mutualistas de identificarem os prin-
cipais planos para o ano que agora se está a iniciar, os 
responsáveis das mutualidades apontaram ainda o desen-

volvimento de projetos sociais a partir de uma incubadora 
de empreendedorismo social e a criação de novas modali-
dades e de delegações.

Na preocupação das mutualidades, está também o alarga-
mento da rede de parcerias, de forma a aumentar a ofer-
ta de vantagens aos associados, e o desenvolvimento de 
ações de marketing e comunicação, tendentes a valorizar a 
imagem das Associações, sobretudo junto dos jovens.

Foram também assinalados objetivos em torno da susten-
tabilidade económica e financeira das instituições e a con-
solidação das respostas na área da saúde e do apoio social 
e a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Novas tecnologias são importantes para chegar 
a novos públicos “mas não é condição única”
As Associação Mutualistas encontram-se em diferentes 
estádios de implementação das novas tecnologias de co-
municação, mas convergem na noção que têm da sua im-
portância para o futuro, designadamente para chegarem a 
públicos mais jovens e diferenciados e para se afirmarem 
nas respetivas comunidades.

Foi uma das conclusões aprovadas na 3.ª Edição da Reunião 
Anual de Presidentes Mutualistas, onde também foi ressal-
vado que o recurso às novas tecnologias “não é condição 
única” para o crescimento do Movimento Mutualista. 

“É fundamental que as Associações Mutualistas tenham 
novos produtos para atraírem novos associados”, mas, sub-
linha o documento final, é igualmente importante dá-los 
a conhecer. Por outro lado, o recurso às novas tecnologias 
“não pode condicionar os métodos de contacto tradicio-
nais”, sob pena de excluir os associados mais antigos.

A modernização das mutualidades deverá incidir na cria-
ção de novas respostas, além das tradicionais e dos fins 
fundamentais, e no investimento em recursos humanos 
qualificados.
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AMIGA: aplicação UMP para gestão 
de associados nas mutualidades

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) apresentou 
na 3.ª Reunião Anual de Presidentes Mutualistas a aplica-
ção informática AMIGA (Aplicação Mutualista Integrada de 
Gestão de Associados) especificamente dirigida às mutua-
lidades que assegura, nas suas diferentes componentes o 
processo de gestão dos associados.

Trata-se de uma nova ferramenta, desenvolvida pelos pró-
prios recursos humanos da UMP, que permite construir uma 
solução à medida das necessidades de cada associação 
mutualista e que está preparada para integrar ‘upgrades’ a 
desenvolver no futuro.

Esta aplicação conjuga uma utilização offline durante o 
processo de cobrança de pagamentos aos Associados (não 
necessita de ligação à internet no dispositivo móvel duran-
te o período de cobrança), com impressão das quotas, e 
uma vertente online que assegura a sincronização e atuali-
zação dos dados, possibilitando uma gestão administrativa 
em tempo real.

Desenvolvida a pensar no universo mutualista nacional, a 
aplicação AMIGA possui as seguintes funcionalidades:

Gestão de associados; gestão de moradas; gestão de paga-
mentos; gestão de contratos; impressão de mapas diversos 
(Faixa etária, sexo, movimento associativo, cobranças [títu-
los], entre outros, sujeitos a análise); título de cobrança por 
período; exportação de dados para Excel; fecho de contas; 
gestão e impressão de documentos (fichas de admissão, 
recibos, requerimentos, quotas, ofícios, folhas de caixa e 
outros (sujeito a análise).

A UMP assegura apoio técnico na configuração da aplica-
ção, na construção de uma solução à medida de cada As-
sociação e garante a sua manutenção e funcionamento, as-
sim como a atualização, sempre que novas funcionalidades 
forem acrescentadas. 
As dificuldades de muitas associações na aquisição e manu-
tenção de programas dedicados às especificidades mutua-
listas, o facto de alguns programas em uso se encontrarem 
obsoletos e sem qualquer apoio técnico e a impossibilida-
de de algumas aplicações informáticas acomodarem novas 
modalidades lançadas pelas mutualidades foram algumas 
das razões que levaram a UMP a avançar, sem recurso a 
entidades externas, com o desenvolvimento da AMIGA. 

Site do mutualismo com nova imagem, 
mais conteúdos e acessível
A presença online do Movimento Mutualista está diferente. 
O site mutualismo.pt apresenta uma cara nova, mais fresca 
e dinâmica, apresenta mais conteúdos, e é acessível atra-
vés de diferentes dispositivos, desde o PC ao ‘smartphone’ 
e ao ‘tablet’.

O seu lançamento oficial aconteceu, em tempo real, duran-
te a Reunião Anual de Presidentes Mutualistas, realizada 
no dia 25 de janeiro, na Mealhada, e representa mais um 
suporte de valorização da imagem do Movimento Mutua-
lista junto da sociedade.
O processo de remodelação do site da UMP, que foi desen-
volvido internamente, resulta da necessidade de renovar 
a imagem de acordo com as novas tendências (a anterior 
fora criada em 2014) e de potenciar e permitir a partilha de 
conteúdos produzidos em diferentes plataformas (entrevis-
tas, artigos de opinião, vídeos, novidades legislativas, etc).

Dar mais visibilidade às Associações Mutualistas através 
de um separador próprio com dados de caracterização de 

cada uma e um espaço próprio na coluna central do site 
destinado a dar conta do noticiário das atividades e inicia-
tivas por elas promovidas.

A construção do novo site procurou, ainda, tornar a nave-
gabilidade mais simples e intuitiva e resolver o problema 
de acessibilidade a partir de telemóveis e tablets.

Em desenvolvimento está uma área reservada às Associa-
ções Mutualistas, que lhes permitirá atualizar os seus da-
dos de identificação e caracterização que se encontram no 
site, disponibilizar documentos (por exemplo, catálogos e 
regulamentos de benefícios) e inserir documentos referen-
tes a demonstrações financeiras de reporte obrigatório aos 
organismos de tutela.

Se tinha o site www.mutualismo.pt guardado nos seus 
marcadores favoritos do motor de pesquisa, convirá eli-
minar o marcador e voltar a criá-lo para evitar possíveis 
problemas de acessibilidade. 

https://www.mutualismo.pt/portal/index.php?page=lerNoticia&titulo=AMIGA:%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20UMP%20para%20gest%C3%A3o%20de%20associados%20nas%20mutualidades&idnot=2042#conteudo
http://www.mutualismo.pt
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Espinho vai acolher 
Congresso Nacional do Mutualismo em 2020

O 13.º Congresso Nacional do Mutualismo vai decorrer no 
dia 10 de julho de 2020, na cidade de Espinho, mais concre-
tamente no Museu Municipal FACE (Fórum de Arte e Cultura 
de Espinho).

A decisão foi anunciada pelo Conselho de Administração 
da União das Mutualidades Portuguesas, após uma reunião 
com o Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto 
Moreira, e a Vereadora da Ação Social, Lurdes Ganicho, em 
que ficou acertada a realização do evento neste Concelho.

Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administra-
ção da UMP, justifica a opção por Espinho por se tratar de 
“um concelho vocacionado para o turismo e para a reali-
zação de eventos nacionais e internacionais e que regista 
uma presença forte do Movimento Mutualista, com duas 
Associações centenárias relevantes no apoio social e na as-
sistência médica e medicamentosa”.
Para o Presidente da Câmara de Espinho, Pinto Moreira, a 

realização do Congresso Nacional do Mutualismo em 2020 
enquadra-se na política de atratividade do território que o 
Município tem prosseguido. 

“Quanto mais e melhores eventos organizarmos em Es-
pinho, mais capitalizamos a boa fama que Espinho tem, 
trazemos gente, valorizamos o território, as nossas institui-
ções e a economia local”, refere o autarca.

O Congresso Nacional do Mutualismo, para além da re-
flexão e debate sobre os grandes temas que interessam 
ao Movimento Mutualista, contempla a apresentação de 
um livro sobre a evolução histórica do Mutualismo e com-
preende um programa social que inclui uma gala onde 
serão distinguidas personalidades que se notabilizaram 
no âmbito do Mutualismo e Solidariedade nacional e inter-
nacional, Cidadania e Solidariedade; o projeto mutualista 
mais inovador e, pela primeira vez, o trabalhador do ano 
no universo mutualista.

UMP aborda vários dossiês do Mutualismo 
com Ana Mendes Godinho
A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 
Ana Mendes Godinho vai marcar presença no 13.º Congres-
so Nacional do Mutualismo, agendado para 10 de julho, na 
cidade de Espinho. O convite da UMP foi formulado pelo 
Presidente do Conselho de Administração da União das 
Mutualidades Portuguesas (UMP), Luís Alberto Silva, numa 
audiência com a governante que ocorreu a 23 de julho, em 
Lisboa, destinada a abordar várias matérias relacionadas 
com o Movimento Mutualista.

Ana Mendes Godinho aceitou, também, participar no 1.º 
Encontro Regional das IPSS de Bragança, Guarda e Viseu, 
iniciativa promovida pela UMP para divulgar o conceito e os 
princípios do Mutualismo e as vantagens de uma eventual 
adesão ao Movimento Mutualista.

A próxima edição da revista MUT terá como tema de capa 
uma entrevista à responsável máxima do Ministério do Tra-
balho, Solidariedade e Segurança Social.

Setor Social e governo discutem 
Adenda ao Compromisso
O aumento do salário mínimo nacional anunciado pelo Go-
verno, pelo impacto que vai ter no custo efetivo das res-
postas dinamizadas pelas instituições sociais, é uma das 
preocupações que a União das Mutualidades Portuguesas, 
União das Misericórdias, CNIS e Confecoop manifestaram 
à Secretária de Estado da Ação Social, Rita Cunha Mendes, 
na primeira reunião destinada a negociar a Adenda ao 
Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário 
2019-2020.

As instituições sociais, que atravessam problemas de dese-
quilíbrio das suas contas decorrentes do diferencial crónico 
entre as comparticipações estatais e o custo efetivo das 
respostas sociais, reclamam, junto do Governo, medidas 
que lhes permitam absorver o impacto do aumento do sa-
lário mínimo de 600 para 635 euros a partir de 1 de janeiro 
de 2020.
Os custos com pessoal representam cerca de 60 por cento 
dos encargos das instituições sociais e este aumento terá 
repercussões significativas na sua sustentabilidade.

As entidades subscritoras do Compromisso de Cooperação 
pretendem colocar em cima da mesa das negociações com 
o governo outras preocupações que não foram incluídas no 
acordo celebrado em junho último.
Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Administra-
ção da UMP, realça, pela positiva, o facto de a negociação 
da Adenda ao Compromisso se ter iniciado mais cedo do 
que em situações anteriores.
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ENTREVISTA

Espinho é um município voltado para o mar e para o 
turismo, mas que vive também da realização de even-
tos. A realização do Congresso Nacional do Mutualismo 
em Espinho, encaixa um pouco nessa linha?
Espinho sempre foi uma terra de veraneio, sempre viveu 
muito da época estival, mas evidentemente que procura-
mos de alguma forma que Espinho seja uma cidade que 
viva o ano inteiro e viva do ponto de vista da sua dinâmica, 
do ponto de vista do fluxo das pessoas, de atratividade de 
gente ao nosso território, porque com isso, naturalmente, 
beneficiamos a nossa economia local. Sempre desenvolve-
mos uma política de proximidade às instituições, dando-
-lhes meios e recursos para elas próprias desenvolverem 
os seus projetos em parceria com a Câmara Municipal.

A realização do próximo Congresso enquadra-se neste 
espírito e nesta política de atratividade para o nosso ter-
ritório. Estou certo de que Espinho vai receber bem quem 
vier para este congresso do mutualismo português, 
vamos receber delegações das diversas mutualidades 
deste país que tem uma história riquíssima e também 
representantes dos países de língua portuguesa, desig-
nadamente da CPLP com quem queremos, não apenas 
reviver história, mas fazer história, e se me permitem 
esta expressão, exportar aquilo que bem sabemos fazer 
no âmbito do nosso mutualismo, para que esses países 
também se consigam desenvolver a esse nível.

Esta associação de Espinho ao Mutualismo nem é 
muito forçada na medida em que Espinho tem uma 
presença muito forte do Movimento Mutualista com 
duas Associações de referência que atuam em áreas 
cruciais para o bem-estar da população como a Saúde 
e o apoio social?
Estamos a falar da Familiar de Espinho e da Associação 
de Socorros Mútuos São Francisco de Assis de Anta. São 
duas instituições mutualistas que estão em franca ex-
pansão, com forte dinamismo e que prestam um apoio 
inexcedível à população, seja ela a mais vulnerável, mas 
também àqueles que recorrem aos seus diversos equipa-
mentos ou valência. A Familiar com a sua farmácia, que 
foi uma velha batalha do Movimento Mutualista portu-
guês, voltada para a população e uma clínica que presta 
apoio médico. A Associação de São Francisco de Assis de 
Anta, para além da sua estrutura residencial sénior, dá 
apoio à infância e apoio clínico.
Estamos a falar de duas magníficas instituições que são 
um exemplo do mutualismo em Portugal e um exemplo 
para as demais instituições. 

O mutualismo tem 723 anos de história em Portugal e 
fez o seu “aggiornamento”, transformando associações 
mutualistas que cuidavam apenas dos atos fúnebres e 
conexos em associações que cuidam dos vivos e que pro-

curam o bem-estar social, seja nas áreas da saúde, do 
apoio social, infantil, juvenil ou sénior. São duas institui-
ções que orgulham os espinhenses, muito bem lideradas, 
com gente muito proactiva, muito empenhada naquilo 
que faz, com espírito de dedicação e de missão, que mui-
ta falta faz ao povo português. Devo dizer, a talhe de 
foice, que o Estado somos todos nós. O Estado, na sua 
definição clássica, é território, soberania e povo e o povo 
faz parte do Estado. Muitas vezes caímos neste erro de 
endossar a responsabilidade para o Estado, esquecendo-
-nos de que o Estado somos todos nós e todos nós temos 
de contribuir para o desenvolvimento social e económico 
do nosso país.

Muitas vezes, o Estado Central esquece que as associa-
ções e o mutualismo português têm um papel fulcral para 
que o Estado e o seu povo sobrevivam com condições de 
dignidade. O aperto e o garrote que muitas vezes se colo-
ca ao setor social, e designadamente ao setor mutualista, 
é uma marca de algum fundamentalismo ideológico que, 
em pleno século XXI, deve ser abandonado.

O Presidente do Conselho de Administração da UMP 
lançou um pedido de apoio para a instalação da sede 
da UMP em Espinho. Veria com bons olhos um cenário 
desses?
Com certeza que sim. Creio que seria a cereja em cima 
do bolo. O Mutualismo, para além desta grande história, 
deste papel que tem na sociedade portuguesa… ter aqui 
em Espinho instalada a sede da UMP, representaria, para 
nós, para além de uma profunda dignidade institucional, 
uma mais-valia, um valor acrescentado para o nosso con-
celho, desde logo no apoio mais direto às duas nossas as-
sociações mutualistas mas também porque entendo que, 
de uma vez por todas, temos que deixar este centralismo 
de Lisboa e espalhar pelo país aquilo que representa a 
sociedade portuguesa. 
Para além das vantagens que traria para os nossos agen-
tes locais, Espinho ficaria ligado ao mutualismo e à sua 
riquíssima história em Portugal.

O Presidente da Câma-
ra Municipal de Espinho, 
Pinto Moreira, enquadra 
a realização do Congres-
so Nacional do Mutua-
lismo na cidade, na “po-
lítica de atratividade do 
território” que o Muni-
cípio vem prosseguindo. 
Nesta entrevista ao Info, 
o autarca aborda tam-
bém a dinâmica das duas 
Associações Mutualistas 
espinhenses do Concelho 
e a possibilidade de Es-
pinho acolher a sede da 
UMP. 

“Estou certo de que Espinho vai receber bem 
quem vier a este congresso do mutualismo 
português”

PINTO MOREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Espinho
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Vila Nova de Gaia apresenta uma forte presença mu-
tualista. Que avaliação faz do papel que o movimen-
to desempenha no concelho?
O mutualismo tem vindo a afirmar-se como uma forma 
de intervenção diferente, porque se pensarmos na ori-
gem do mutualismo, ele esteve sempre muito associado 
às questões fúnebres, de as pessoas se associarem em 
torno da morte, do enterro, do funeral. 

Constrangimentos com instalações 
debatidos com Câmara de Gaia

O Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís 
Alberto Silva, apelou à colaboração da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia na identificação e cedência de um 
espaço para acolher a sede e os serviços da União das Mu-
tualidades Portuguesas.

Depois de um conjunto de reuniões nos municípios de 
Ovar, Espinho e Santa Maria da Feira, o Dirigente avistou-
-se com a Vereadora da Ação Social, Emprego e Coesão da 
autarquia de Vila Nova de Gaia, Marina Ascensão, a quem 
também solicitou apoio na resolução de constrangimentos 
relacionados com as instalações da Associação de Socorros 
Mútuos Fúnebre Nosso Senhor dos Aflitos de Valadares e A 
Familiar de Grijó, ambas daquele concelho.
Gaia é um dos concelhos com mais associações mutualis-
tas no seu território e encararia como “uma mais-valia” a 

instalação da sede da UMP no Município, prometendo pro-
curar identificar algum espaço que preencha os requisitos 
apontados por Luís Alberto Silva.

Sobre as preocupações mencionadas com as instalações 
das referidas associações mutualistas de Grijó e Valadares, 
Marina Ascensão recorda que o Município “tem dado sinais 
de que é um parceiro fundamental” para as associações 
mutualistas, IPSS, coletividades, escolas e clubes despor-
tivos, que se traduzem em apoios à melhoria das suas in-
fraestruturas. 

Revelando abertura a possíveis colaborações, sublinha que 
Gaia é um concelho muito rico em associações mutualistas, 
IPSS, coletividades e clubes desportivos e que “não conse-
gue chegar a todo o lado ao mesmo tempo”.

MARINA ASCENSÃO
Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

ENTREVISTA

“O movimento mutualista soube 
ajustar-se às necessidades e criar respostas”

Ao longo destes últimos anos, o movimento mutualista 
soube ajustar-se às necessidades e criar respostas, no-
meadamente no âmbito da saúde. A análise que se pode 
fazer é de louvor à evolução e ao trabalho que tem vindo 
a ser feito, porque tem-se refletido nas pessoas e naqui-
lo que as pessoas precisam. É esta a análise que não só 
o município faz, mas toda a sociedade portuguesa tem 
feito sobre o movimento mutualista.A Familiar de Grijó - Associação MutualistaA.S.M. Fúnebre Nosso Senhor dos Aflitos de Valadares

A Câmara 
de Gaia já tem 
dado sinais 
de que é um 
parceiro 
fundamental 
também para 
as associações 
mutualistas
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Haverá áreas no município de Gaia em que se sinta a 
falta da participação do movimento e em que, de fu-
turo, as associações mutualistas poderão ter um pa-
pel mais relevante no panorama social do concelho?
De uma forma geral, e porque estamos a falar em Gaia, 
que é um concelho muito rico em associações mutualis-
tas e que, em termos de áreas fundamentais, social e 
saúde, creio que está muito consolidado este papel jun-
to dos associados e, portanto, não vejo que haja muita 
expectativa sobre a entrada do movimento mutualista 
noutras áreas que não sejam estas, mas, poderá sem-
pre reforçar e poderá sempre criar mais respostas e mais 
qualificadas, quer na área social, quer na área da saúde.
 
Algumas destas Associações Mutualistas do concelho 
de Gaia debatem-se com alguns constrangimentos 
ao nível das suas sedes, dos seus edifícios e das suas 
infraestruturas, alguns casos desses estiveram em 
análise no encontro que manteve com o Presidente 
do Conselho de Administração da UMP, há abertura 
do município de Gaia no sentido de ajudar a resolver 
estas dificuldades?
Claro que sim. Temos demonstrado isso mesmo, porque 
já temos apoiado algumas das associações de Vila Nova 
de Gaia nas suas infraestruturas, algumas até em novas 

instalações. Gaia é, não só a nível das mutualidades, mas 
também a nível das coletividades, das IPSS, das escolas e 
dos clubes desportivos, muito rica e a uma escala muito 
grande. É evidente que não conseguimos chegar a todo o 
lado ao mesmo tempo, mas a Câmara já tem dado sinais 
de que é um parceiro fundamental também para as as-
sociações mutualistas.

A própria União das Mutualidades Portuguesas pro-
cura um espaço para instalar a sua sede e os seus 
serviços. Atendendo à implantação que o movimento 
tem neste município há da parte da Câmara Muni-
cipal a interesse e disponibilidade para cooperar no 
sentido de encontrar uma solução?
Foi um dos assuntos que abordamos com o Presidente da 
UMP. É evidente que a Câmara de Gaia olha sempre como 
uma mais-valia a possibilidade das várias associações se 
instalarem no município. Acaba por tornar Vila Nova de 
Gaia num polo importante, a nível do trabalho e social. 
É preciso termos condições para isso e, neste momento 
ainda não refletimos com os colegas do Executivo e com 
o Sr. Presidente da Câmara para percebermos se temos 
algumas instalações que preencham as exigências que a 
UMP nos está a propor. Mas, vamos analisar naturalmen-
te, com cuidado, esta proposta.

https://www.mutualismo.pt/portal/index.php?page=concursos&evento=1&ano=2020&tema=Trabalhador%20do%20Ano#conteudo
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Consciente do importante papel que os recursos huma-
nos das Associações Mutualistas desempenham no de-
senvolvimento do Movimento, a União das Mutualidades 
Portuguesas decidiu lançar, em 2020, o Prémio “Traba-
lhador do Ano”, que será atribuído nas comemorações 
do Dia Nacional do Mutualismo, que este ano coincide 
com o Congresso Nacional do Mutualismo.

O Concurso já está a decorrer no site www.mutualismo.
pt, onde cada associação mutualista filiada na UMP po-
derá inscrever o seu candidato, devendo, previamente, 
ler atentamente o regulamento disponível na área refe-
rente ao Trabalhador do Ano.

O Prémio, que será atribuído anualmente, visa galardoar 
o trabalhador, colaborador ou voluntário mutualista, que 
se tenha evidenciado pelas suas qualidades profissio-
nais, empenho, identificação com a causa mutualista e 
tenha dado contributos relevantes para o progresso da 
sua Associação no último ano.

Segundo o Regulamento, cada associação mutualista po-
derá submeter, no mesmo concurso, apenas um candi-
dato. Por decisão do Conselho de Administração da UMP, 
nesta edição estará vedada à própria União das Mutuali-
dades Portuguesas a participação nesta iniciativa.

O período para apresentação de candidaturas decorre-
rá até 24 de março de 2020, exclusivamente através do 
preenchimento do formulário disponível online no site 
da UMP.

O vencedor do Prémio será o candidato mais votado pelo 
público na votação online que decorrerá no site da UMP 
entre as zero horas de 25 de março de 2020 e as 12h00 
de 10 de julho de 2020.

As candidaturas ao Prémio Trabalhador do Ano poderão 
ser efetuadas AQUI.

O regulamento está disponível AQUI.

UMP vai distinguir “Trabalhador do Ano” 
das Associações Mutualistas

Concurso está a decorrer no site 
www.mutualismo.pt. 
Associações devem inscrever 
o seu candidato até 24 de março. 
Votação online decorrerá 
até às 12h00 do dia 10 de julho. 
Prémio será atribuído nas 
cerimónias comemorativas 
do Dia Nacional do Mutualismo

Publicidade

Marketing e Comunicação em foco 
nas Jornadas Mutualistas de 27 e 28 de fevereiro
A União das Mutualidades Portuguesas vai promover a 27 
de fevereiro (quinta-feira) em Évora, no Évora Olive Hotel 
(Rua de Eborim, 18), e a 28 de fevereiro (sexta-feira), no 
Hotel Monte Lírio, Espinho (Rua dos Limites, 550), a 1.ª edi-
ção das Jornadas Mutualistas Regionais de 2020.

Marketing e Comunicação é o tema a desenvolver ao lon-
go das sete horas de formação, procurando corresponder a 
uma das preocupações evidenciadas por uma parte signifi-
cativa das Associações Mutualistas.

O Movimento está confrontado com a necessidade de al-
cançar novos públicos e dar visibilidade e notoriedade ao 
importante papel que desempenha na coesão social e o 
Marketing e a Comunicação são ferramentas poderosas 
nesse processo.

Esta edição das Jornadas Mutualistas Regionais é destinada 
a dirigentes, técnicos e colaboradores das mutualidades e 
terá a duração de sete horas, sendo válida para efeitos de 

contagem do número mínimo de (40) horas de formação 
que as Associações Mutualistas estão obrigadas a propor-
cionar aos seus trabalhadores.

As Jornadas Mutualistas Regionais iniciam-se pelas 9h30 e 
terminam pelas 18h00 (o período da acreditação decorre 
entre as 9h00 e as 9h30).

As inscrições para as sessões de Évora e Espinho podem ser 
efetuadas AQUI. 
Pode consultar mais detalhes sobre o evento no site das 
Jornadas Mutualistas Regionais. 

A União das Mutualidades Portuguesas propõe-se reali-
zar quatro edições das Jornadas Mutualistas Regionais ao 
longo do ano de 2020, sobre temáticas de interesse para 
o Movimento e que foram definidas, tendo em conta os 
inquéritos às necessidades formativas que foram anterior-
mente preenchidos pelos dirigentes e técnicos das Associa-
ções Mutualistas em eventos da UMP.

Foto de Arquivo

http://mutualismo.pt/portal/index.php?page=concursos&evento=1&ano=2020&tema=Trabalhador%20do%20Ano#conteudo
http://mutualismo.pt/portal/downloads/REGULAMENTOS/TRABALHADOR%20DO%20ANO/2020/regulamento_premio_trabalhador_do_ano_2020.pdf
https://jornadas.mutualismo.pt/#/inscricao-jornadas
https://jornadas.mutualismo.pt/
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Chama Mutualista transita da Glória Portuguesa 
para Previdência dos Ferroviários de Portugal
A Chama Mutualista está, à hora do fecho desta edição do 
Info, em trânsito da Glória Portuguesa – Associação de So-
corros Mútuos para Associação de Socorros Mútuos Previ-
dência dos Ferroviários de Portugal.
E assim continua o roteiro da Chama Mutualista pelo país, 
iniciativa da União das Mutualidades Portuguesas que pro-
cura simbolizar e sublinhar o espírito de cooperação e de 
coesão presente na relação entre as Associações Mutua-
listas.
De janeiro, até chegar à Glória Portuguesa ASM, a Chama 
Mutualista passou pela ASM 1.º de Dezembro (Almada), O 
Porvir da Família do Telégrafo Postal (Lisboa), MUDIP (Lis-
boa), A Previdência Portuguesa (Coimbra), Mutualista Covi-
lhanense, ASM de São Mamede de Infesta, AM Auto-Sueco 
e Liga das Associações de Socorro Mútuo do Porto.
O percurso desta edição 2019/2020 terminará em Espinho, 
no Congresso Nacional do Mutualismo, que decorrerá no 
dia 10 de julho.

Como cresce a horta pedagógica do CIDACL!

No passado dia 23, decorreu no CIDACL mais uma Reunião 
Geral de Pais e Encarregados de Educação. Foi importante 
partilhar o que temos vindo a fazer e alguns dos nossos 
objetivos futuros! Houve também lugar a uma reflexão e 
dinâmica com os pais, que participaram ativamente nesta 
atividade.

Janeiro foi mês de Mercadinho Biológico e para apreciar 
como tem crescido a horta pedagógica do CIDACL, com a 
ajuda e o carinho dos pequenos agricultores.

O CIDACL participa no Programa Guardiões do Jardim, da 
Gebalis, e as atividades com as crianças na horta pedagó-
gica têm sido muito apreciadas pelos pais e encarregados 
de educação. São atividades -  como escreveu uma mãe 
num comentário na página de Facebook – que os ajudam 
“a crescer de uma forma diferente e… melhor, sem novas 
tecnologias”.

Ministro da Educação é figura de capa da nova 
edição da MUT
A entrevista ao Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodri-
gues, é o tema de capa da edição N.º 11 da revista MUT, 
que acaba de ser editada pela União das Mutualidades Por-
tuguesas.
O governante faz um balanço “muito positivo” da execu-
ção do Compromisso de Cooperação para o Setor Social e 
Solidário e assegura que a melhoria da rede nacional da 
educação pré-escolar, em todos os aspetos do seu funcio-
namento, é “uma prioridade”.
Para o responsável pela pasta da Educação a “complemen-
taridade não concorrencial no planeamento da oferta da 
rede pública com a rede solidária da Educação Pré-Escolar 
é uma regra a respeitar”.

Tiago Brandão Rodrigues considera ainda que os princípios 
da flexibilidade curricular abrem caminho a que o Movi-
mento Mutualista e as escolas possam estabelecer parce-

rias para enriquecer os projetos pedagógicos das escolas 
com atividades relacionadas com a Economia Social, no-
meadamente para que as crianças e jovens possam ter 
contacto com os seus princípios e valores”.
A nova edição da revista MUT, para além de destacar a 
atividade da UMP e das Associações Mutualistas nas suas 
diversas frentes, traz à estampa entrevistas com os res-
ponsáveis máximos d’A Beneficência Familiar, Carlos Jorge 
Silva; ASM de São Bento das Peras de Rio Tinto, Carlos Mo-
reira Casal; O Porvir da Família Telégrafo Postal, António 
Soares (que entretanto terminou o seu mandato); e ASM 
Setubalense, Fernando Paulino.

No espaço de opinião, Rosa Valente de Matos, que já exer-
ceu funções governativas na área da Saúde, é a personali-
dade convidada desenvolvendo o tema da “parceria virtuo-
sa” entre o Serviço Nacional de Saúde e a Economia Social.

UMP representada na conferência 
que comemorou o Dia da CNIS
A UMP esteve representada na conferência-debate sobre 
os “Direitos fundamentais em contexto de resposta social”, 
no Teatro Thalia, Lisboa, que encerrou as comemorações 
do Dia da CNIS, nas quais marcou presença a Ministra do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes 
Godinho. Os princípios da personalização, da autonomia e 

da participação dos utentes estiveram em reflexão nesta 
conferência que foi precedida pela apresentação do livro 
“Das Confrarias às Instituições Particulares de Solidarieda-
de Social. O longo caminho das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social em Portugal – subsídios para a sua His-
tória”, da autoria de Isabel Monteiro.
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ENTREVISTA

“A excelência da clínica e do apoio social é um 
grande objetivo, porque manter o nível é difícil”

FERNANDO PAULINO
Presidente da Direção da Associação 
de Socorros Mútuos Setubalense

A excelência, na clínica e no apoio social, é o grande 
objetivo da instituição?
A excelência é um grande objetivo, porque manter o ní-
vel de excelência é difícil. Todo o trabalho dos órgãos 
associativos, dos trabalhadores, do nosso corpo voluntá-
rio é efetivamente manter estes níveis. Deixo aqui uma 
palavra de grande reconhecimento ao mérito dos clínicos 
e de todo o pessoal do apoio social, desde o trabalhador 
menos qualificado, às técnicas que compõem todo o qua-
dro de pessoal da área social que faz com que esta casa 
seja reconhecida e mantenha esses níveis altíssimos de 
exigência, que todos merecem. Nós trabalhamos com as 
pessoas e essencialmente para as pessoas.

Fernando Paulino foi distinguido com o Pré-
mio Mutualismo e Solidariedade nas come-
morações do Dia Nacional do Mutualismo em 
2019. 
É Presidente da Direção da Associação de So-
corros Mútuos Setubalense, “uma instituição 
de referência na área clínica e no apoio à ter-
ceira idade”, que tem como foco a “excelên-
cia” dos serviços prestados à comunidade. Fa-
la-nos do trabalho da Associação, situada na 
parte antiga da cidade do Sado, da Arrábida e 
de Bocage, onde reside uma população enve-
lhecida e carenciada.

A sua localização também é um fator importante. A 
associação está situada na zona mais antiga da ci-
dade e é aí que se traduz essa excelência no apoio 
social?
Setúbal é uma cidade com características diversificadas. 
Temos este núcleo mais antigo, onde estamos sediados, 
na antiga freguesia de Santa Maria da Graça, que foi a 
primeira freguesia da cidade, e onde se encontra a popu-
lação mais envelhecida a que damos o maior apoio, em-
bora tenhamos já serviços de apoio domiciliário noutras 
zonas da cidade. É neste local onde está a população mais 
envelhecida e também mais carenciada, em resultado de 
situações de abandono familiar e somos nós, instituições 
aqui sediadas, que damos esse apoio e substituímos as 
famílias no apoio à terceira idade.

A solidariedade é também uma imagem de marca da 
Setubalense, a Loja Amiga assume também um pa-
pel importante. A comunidade setubalense também 
é solidária e contribui?
A comunidade setubalense é muito solidária e temos 
contado com o apoio de toda a comunidade que nos en-
trega aquilo que já não precisa e que nós depois fazemos 
chegar a quem realmente tem necessidade. A Loja Amiga 
é um projeto interessante. Através de doações, da soli-
dariedade da população setubalense, conseguimos fazer 
chegar aos mais necessitados vestuário, calçado, cober-
tores e outros bens básicos. É um projeto sustentado pelo 
voluntariado.

Quais são os principais planos da Setubalense para 
este ano de 2020?
Não temos para 2020 um grande projeto. Temos em 
mente, se houver a oportunidade de avançarmos, uma 
candidatura a um projeto na área da demência, mas nun-
ca descuramos a possibilidade de outras áreas, de outras 
valências. Mas, acima de tudo, o nosso maior projeto é 
manter a qualidade e os serviços que hoje prestamos e 
isso já é, por si, um desafio grande. Queremos também 
manter a instituição com sustentabilidade financeira, 
fazendo jus ao que, entendemos, devem ser todas as 
instituições - sejam públicas, privadas ou do setor social 
- cumprindo com as suas responsabilidades perante os 
seus trabalhadores e os seus fornecedores.

Em 2019 foi distinguido com o Prémio Mutualismo 
e Solidariedade. Que significado teve para si que já 
tem alguma história no seio do mutualismo?
Estou ligado ao movimento mutualista há muitos anos, 
desde 1986. Foi com alguma surpresa e orgulho que re-
cebi. Não tive oportunidade de o receber no Dia Nacional 
do Mutualismo, pois, com muita pena minha, não pude 
estar presente em Vila Nova de Gaia. Tenho que agra-
decer ao Conselho de Administração da União das Mu-
tualidades Portuguesas esse gesto que, no fundo, é o 
reconhecimento do trabalho que partilho com uma equi-
pa, com cada um que faz parte dos órgãos associativos, 
com todos os trabalhadores e os associados. É extensivo 
a toda esta gente, que trabalha em prol desta instituição 
e a todo o movimento mutualista. É um premio de todos 
nós. O reconhecimento do nosso trabalho orgulha-nos 
enquanto individuo, mas é, sobretudo, uma distinção a 
uma equipa, que tem trabalhado e que dá de si tudo 
aquilo que pode e sabe.

O Mutualismo tem futuro?
O mutualismo tem futuro. O mutualismo tem que crescer, 
tem que se dar a conhecer, tem que desenvolver trabalho 
social, como tem feito até agora, e tem que ser, acima 
de tudo, reconhecido. Cabe-nos a todos esse trabalho de 
sermos reconhecidos. É um movimento histórico e atual, 
um movimento que, praticando a solidariedade e o apoio 
social, faz todo o sentido e tem futuro. Nós vemos a UMP 
na Europa… A internacionalização do mutualismo portu-
guês foi um passo importante para o seu reconhecimen-
to. A valorização das instituições, pelo trabalho dos seus 
corpos sociais, pelo reconhecimento do poder local e do 
poder central, fará dele, certamente, um movimento de 
futuro e que faz todo o sentido.

“Temos em mente, 
se houver a 
oportunidade de 
avançarmos, uma 
candidatura a um 
projeto na área da 
demência, mas nunca 
descuramos a 
possibilidade 
de outras áreas”
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UMP estreia “Jornadas Adentro” 
com Restauradora de Ramalde
A União das Mutualidades Portuguesas iniciou, com uma 
visita, a 11 de dezembro, às instalações da Restauradora 
de Ramalde, o ciclo de encontros “Jornadas Adentro” com 
os Órgãos Associativos das Associações Mutualistas.

As Jornadas Adentro têm em vista fazer um diagnóstico 
mais aprofundado das dificuldades e das necessidades das 
mutualidades e conhecer, com maior detalhe, as suas ex-
pectativas e os seus planos para o futuro. 

“Para além do acompanhamento e aconselhamento que 
a UMP sempre dá, estas Jornadas Adentro permitirão reu-
nir um conjunto de informações importantes no sentido de 
ajustarmos o leque de serviços disponibilizados às nossas 
associadas”, explica Luís Alberto Silva, Presidente do Con-
selho de Administração da UMP.

“O nosso objetivo é ajudar as Associações mais pequenas 
a tornarem-se sustentáveis e fortes e a robustecer as de 
maior dimensão”, referiu o Dirigente na apresentação do 
conceito destas Jornadas Adentro aos órgãos associativos 
d’A Restauradora de Ramalde Associação Mutualista, na 
reunião que se seguiu à visita às instalações que agora 
servem de sede.
O edifício de rés-do-chão e um andar na Rua São Salvador, 

em Ramalde, Porto, é propriedade da instituição, mas aco-
lheu durante largos anos a Unidade de Saúde Familiar de 
Ramalde, que se transferiu em julho último para instala-
ções construídas de raiz.
Com o espaço livre, a Restauradora de Ramalde pretende 
instalar a sede e eventualmente alguma resposta social ou 
na área da saúde, de cariz mutualista, no rés-do-chão do 
edifício e equaciona as diferentes formas de poder renta-
bilizar o piso superior.

Os representantes dos três Órgãos Associativos analisaram 
com Luís Alberto Silva os vários cenários que se colocam 
sobre a mesa e os eventuais mecanismos de apoio ao fun-
cionamento de respostas sociais e programas de financia-
mento a que a Associação poderá recorrer, havendo neces-
sidade de obras de adaptação no interior do edifício.

No final da reunião, que serviu também para se inteirar de 
outras necessidades e constrangimentos da Associação, o 
Presidente do Conselho de Administração da UMP deixou 
uma palavra de encorajamento aos Órgãos Associativos 
nesta fase de revitalização da Restauradora de Ramalde, 
um dos exemplos de mutualidades que “estiveram quase 
em vias de extinção e que estão a recomeçar e na senda 
do progresso”.

Mutualista leva médico a mais 
uma aldeia envelhecida da Covilhã
A Unidade Móvel de Saúde da Mutualista Covilhanense tem 
mais uma aldeia no seu roteiro. Sarzedo, uma das povoa-
ções mais envelhecidas do concelho da Covilhã passou a 
receber, na última quinta-feira de cada mês a visita de um 
médico, em sequência de um protocolo celebrado no final 
do último ano entre a Mutualista Covilhanense e o Centro 
de Dia do Sarzedo.
A Unidade Móvel de Saúde da Mutualista Covilhanense, 
que começou a funcionar em 2016, chega a 11 localidades 
rurais do concelho da Covilhã e funciona com uma equipa 
constituída por um médico, uma enfermeira, uma psicó-
loga, um farmacêutico, uma técnica social e, através da 
iniciativa itinerante Oficina de Atividades, também com um 
professor de Exercício Físico e outro de Informática/Multi-
média. Mais informação AQUI.

Beneficência Familiar lança 
newsletter com periodicidade mensal

AMUT entrega Prémios de Mérito Escolar 
a associados descendentes

O novo ano n’A Beneficência Familiar começa com notícias 
frescas a chegar aos seus Associados e parceiros. O número 
zero desta publicação mensal, que dará conta das ativida-
des da Associação e dos seus produtos e serviços, conhe-
ceu a luz do dia no dia 14 de janeiro.
Abre com uma mensagem da Direção, que faz referência à 
nova sede, que funcionará num “edifício moderno, mesmo 
em frente ao Mercado do Bolhão, com sete pisos e variados 
serviços”.
“Será um passo marcante e decisivo na vida da nossa As-
sociação”, finaliza a mensagem.
Pode consultar a newsletter AQUI.

A AMUT – Associação Mutualista de Gondomar procedeu à 
entrega de seis Prémios de Mérito escolar aos Associados 
descendentes que terminaram o Ensino Secundário com 
distinção, no ano letivo 2018/2019.

Este Prémio corresponde a um valor monetário que é atri-
buído aos associados familiares descendentes que tenham 
obtido uma média final no Ensino Secundário igual ou su-
perior a 17 valores.

O Prémio é atribuído mediante requerimento, acompanha-
do do certificado comprovativo da média obtida, emitido 
pelo estabelecimento de ensino do aluno.
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https://www.facebook.com/mutualistacovilhanense2/posts/2530152527107036
http://www.abfamiliar.pt/newsletter.html?fbclid=IwAR0PiYXOSDXKqOpGqCoyPKlk31aOyD2llZVvg6_lf8eFuMC9vMPcANm72Gwhttp://www.abfamiliar.pt/newsletter.html?fbclid=IwAR0PiYXOSDXKqOpGqCoyPKlk31aOyD2llZVvg6_lf8eFuMC9vMPcANm72Gw
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ASM São Mamede de Infesta 
determinada a vencer o maior desafio

O Presidente do Conselho de Administração da Associação 
de Socorros Mútuos de São Mamede de Infesta, Alexan-
dre Lopes, revelou vontade e determinação em “vencer 
o desafio” de recuperar financeiramente a instituição, na 
intervenção que proferiu na sessão comemorativa do 130.º 
Aniversário, e apelou à colaboração da Câmara Municipal 
de Matosinhos e à Junta de Freguesia de S. Mamede de 
Infesta e Senhora da Hora, representadas na cerimónia.
Na sessão comemorativa, que foi antecedida do hastear 
das bandeiras, de uma romagem ao cemitério local e de 
uma missa em honra daqueles que ao longo de décadas 
serviram e colaboraram com a Associação, Luís Alberto 
Silva, Presidente do Conselho de Administração da União 
das Mutualidades Portuguesas, felicitou a instituição, que 
apontou como “uma referência a nível nacional” e um bom 
exemplo de uma mutualidade que soube adaptar-se aos 
novos tempos e que presta serviços clínicos de qualidade 
e proximidade.
Reconhecendo os enormes desafios que os Órgãos Associa-

tivos recentemente empossados têm pela frente, o Presi-
dente da Assembleia Geral da ASM São Mamede de Infes-
ta, Hugo Castro, disse “acreditar que vão ser superados e 
que o futuro vai ser risonho”
A Vereadora da Ação Social da Câmara de Matosinhos, Ân-
gela Miranda, sublinharia que é nos desafios difíceis que 
se vêm “os grandes homens e mulheres” manifestando 
abertura da autarquia para, dentro dos constrangimentos 
legais, apoiar a Associação.
Da parte da Junta de Freguesia – referiu o seu representan-
te, Vítor Preto – também há disponibilidade para ajudar, 
não só pelo seu percurso centenário como pelo seu papel 
relevante naquela que considerou “a capital do associati-
vismo”.
A sessão comemorativa, que decorreu no auditório da ASM 
São Mamede de Infesta, foi pontuada com momentos mu-
sicais assegurados pelo Coro da Universidade Sénior Ser 
Mais, e terminou com a partilha do bolo de aniversário pe-
los presentes.

UMP reúne-se com nova liderança 
da ASM de S. Mamede de Infesta
O Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís 
Alberto Silva, reuniu-se com o novo elenco diretivo da As-
sociação de Socorros Mútuos São Mamede de Infesta, lide-
rado por Alexandre Lopes, com o objetivo de apresentar 
cumprimentos e votos de sucesso e inteirar-se dos planos 
e dos principais constrangimentos da instituição.
Apostada em respeitar o seu passado, a Associação pers-

petiva “um futuro melhor”, propondo-se modernizar os 
seus serviços de forma a “desenvolver novas oportunida-
des, para criar receitas e diminuir despesas”.
Luís Alberto Silva apresentou o vasto leque de apoios de 
caráter técnico que a UMP proporciona às Associações Mu-
tualistas e a disponibilidade para cultivar uma relação de 
proximidade com os seus Órgãos Associativos.

ENTREVISTA

ALEXANDRE LEITE
Presidente do Conselho de Administração 
da ASM São Mamede de Infesta

Alexandre Leite foi recentemente 
eleito Presidente do Conselho de Ad-
ministração da ASM São Mamede de 
Infesta e elege como maior desafio 
a recuperação económica da insti-
tuição. Em entrevista ao Info, tendo 
como pretexto o 130.º Aniversário da-
quela que é a associação “mais antiga 
do Concelho de Matosinhos”, recorda 
a sua “história riquíssima” e as diver-
sas personalidades marcantes de São 
Mamede de Infesta que a serviram.

“A nossa expectativa é, respeitando 
esse passado marcante, perspetivar 
um futuro melhor, porque a Associa-
ção vive algumas dificuldades. Esta-
mos a reunir esforços e a encetar os 
contactos necessários para tomar o 
caminho certo para atingir os pata-
mares que ela merece”, avança o di-
rigente.

“Dificuldades?... Temos que criar receita e diminuir 
custos”
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CASES anuncia os vencedores 
do Prémio António Sérgio 2019

A Gala Solidária d’A Previdência Portuguesa, a favor da As-
sociação Acreditar, foi um sucesso. 
O Convento São Francisco, em Coimbra, encheu-se de pú-
blico para ouvir nomes sonantes do espetáculo, como João 
Pedro Pais, João Gentil, Luís Travassos, Mário Daniel, Sofia 
Lisboa, Viviane e Coro dos Antigos Orfeonistas da Universi-
dade de Coimbra.
A Gala “Somos Todos Pela Acreditar”, realizada a 11 de ja-
neiro, assinalou, também o encerramento das comemora-
ções dos 90 anos d’A Previdência Portuguesa.
Mais informação e galeria de fotos AQUI.
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Essas dificuldades são um desafio tremendo?
São um desafio tremendo. Temos um passivo elevado 
e esperamos poder, junto da banca e de algumas en-
tidades, reunir os apoios necessários e, nós próprios 
tomarmos medidas - e já temos vindo a tomar – para 
modernizar os serviços e desenvolver novas atividades. 
No fundo, não há segredos, temos que criar receitas e 
diminuir os custos.

Temos possibilidade de rentabilizar o nosso parque de 
estacionamento. Temos um outro terreno, que podemos 
potencializar. Temos os próprios espaços no edifício que 
estão subaproveitados e podemos rentabilizar. Temos 
novos mecanismos a nível informático, para podermos 
divulgar a associação e todas as suas áreas, mesmo junto 
dos Associados.

É um trabalho que vai demorar algum tempo, mas é 
um desafio aliciante e cá estaremos para trabalhar em 
conjunto, inclusive com a UMP, que está disponível para 
colaborar em tudo o que for necessário para podermos 
atingir esse nosso objetivo, e seguir esse rumo que é 
necessário para a nossa associação.

Quando fala em desenvolver novas atividades, de 
que respostas está a falar?
Temos três grandes fontes de receita, que são a quotiza-
ção dos nossos associados, a convenção de fisioterapia e 
a medicina dentária. Depois, temos uma série de outras 
especialidades que não nos dão assim tanta rentabili-
dade. Temos convenção de cardiologia e não estamos 
a conseguir ter um impacto que nos permita o retorno 
desejado. Cria-se aqui uma dificuldade que é perceber 
onde termina o mutualismo e o associativismo e onde 
começa a empresa. 
Neste momento em que estamos a iniciar o mandato, 
definimos as áreas clínicas que nos trazem riqueza e 
aquelas, como a enfermagem e a clínica geral, em que 
damos ao nosso associado a nossa solidariedade, e em 
que não nos importamos de ter algum prejuízo. Mas não 
pode ser assim em tudo, senão estará em causa a sobre-
vivência.

Tivemos um início de mandato ‘louco’, com o Natal e 
Ano Novo, formalismos na banca para alterar assina-
turas, negociações de planos de pagamento de dívidas 
com fornecedores e prestadores de serviços, funerárias. 
Estamos, a pouco e pouco, a tentar definir objetivos mais 
estratégicos, de forma a podermos passar à fase opera-
cional.

É um trabalho difícil. Temos consciência de que ,em al-
guns setores, não temos certezas absolutas; em outros 
sabemos qual o caminho a seguir e noutros vamos fa-
zendo experiências e aprendendo com outros exemplos.

Qual o número de associados?
Temos 13.700 associados.

Em que sentido segue a tendência?
O número de associados tem diminuído. Há uma neces-
sidade muito forte de perceber as razões das desistên-
cias. É um trabalho que não foi tido em conta nos últimos 
anos. Queremos saber se é por causa do custo, de mau 
serviço, de mau atendimento, de dificuldades económi-
cas. Já demos algumas indicações para, sempre que um 
sócio desiste, termos que perceber o motivo, para saber-
mos o que podemos mudar. Temos que descobrir tam-
bém quais são as nossas vantagens competitivas para 
angariarmos novos associados. Estamos a trabalhar nisso 
para, em seguida, desenvolvermos um plano de comu-
nicação dirigido aos associados para mostrar os serviços 
que temos, e à sociedade civil.

https://www.aprevidenciaportuguesa.pt/gala-solidaria-app-somos-todos-pela-acreditar-encheu-o-convento-sao-francisco/?fbclid=IwAR1C5Woj0xt0Sq6keap5r9OV1Pew8QEkRG7fELis4Jh8Adj-ZguIPFjdGjg
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Candidaturas ao Prémio BPI “la Caixa” 
Infância até dia 24

Estão abertas, até 24 de fevereiro, as candidaturas à 
2.ª edição do Prémio BPI “la Caixa” Infância, um pré-
mio para apoiar projetos que facilitem o acesso à saú-
de, educação e bem-estar de crianças e adolescentes, 
bem como o reforço das competências parentais.
O Prémio Infância é uma iniciativa conjunta do BPI e 
da Fundação “la Caixa” e vai atribuir 750 mil euros, 
para apoiar projetos de instituições privadas sem fins 
lucrativos, a executar em território nacional.

As duas entidades estabeleceram um acordo de cola-
boração para o desenvolvimento de projetos de carác-
ter social e cultural em Portugal após a entrada do BPI 
no grupo CaixaBank.

As instituições podem consultar toda a informação e 
apresentar as suas candidaturas nos sites do BPI (ban-
cobpi.pt) e da Fundação “la Caixa” (fundacaolacaixa.
pt).
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CASES anuncia os vencedores 
do Prémio António Sérgio 2019
A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CA-
SES) entregou o Prémio Cooperação e Solidariedade Antó-
nio Sérgio 2019 aos vencedores das diferentes categorias, 
em cerimónia realizada no dia 4 de fevereiro, no Teatro 
Thalia, Lisboa. O evento, que contou com a participação 
da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 
Ana Mendes Godinho, e, entre outros, do Vice-Presidente 
da UMP, José Almeida, integrava o programa comemorati-
vo dos 10 Anos da CASES.

O Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio, 
criado pela CASES em 2012, destina-se a homenagear as 
pessoas singulares e coletivas que, em cada ano, mais se 
tenham distinguido em domínio relevantes para a Econo-
mia Social, contando com cinco categorias e um Prémio de 
Honra.

A presente edição premiou, na categoria de Inovação e 
Sustentabilidade, a Associação Crescer na Maior, pelo pro-
jeto de apoio pessoas em situação de sem abrigo É uma 
casa,Lisboa housing first, e a Re-food for Good, pelo projeto 
de combate ao desperdício alimentar Movimento Re-food. 
Foi ainda atribuída uma menção honrosa à Associação 
BIPP, pelo projeto de inserção profissional de pessoas com 
défice intelectual SEMEAR – Terra de oportunidades.

Na categoria de Estudos e Investigação foi premiada Ale-
xandra Figueira pela tese Nivelar os pratos da balança 
– Estudo da Comunicação Organizacional como fator de 
sustentabilidade nas parcerias estratégicas entre organi-

zações solidárias e empresas, Doutoramento em Ciências 
da Comunicação, Universidade do Minho; Márcia Santos 
recebeu uma menção honrosa pela tese Gestão de Risco 
nas Organizações de Economia Social, Doutoramento em 
Gestão, Especialidade em Estratégia e Desenvolvimento 
Empresarial; ISCTE, IUL.

Na categoria de Formação Pós-Graduada, o Mestrado em 
Gestão das Organizações do 3º Setor, da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico do Porto rece-
beu uma menção honrosa.

O Colégio Paulo VI, com o projeto Educar para a Paz e para 
o Desenvolvimento Sustentável foi o vencedor na categoria 
de Trabalhos de Âmbito Escolar.

Na categoria de Trabalhos Jornalísticos venceram Bárbara 
Baldaia, pela reportagem sobre a reconstrução de uma co-
munidade após os incêndios de Pedrógão Grande Retratos 
do Renascimento – TSF; e João Faiões, com a reportagem 
sobre o trabalho das instituições de solidariedade social no 
interior do país Nós ainda estamos aqui – SIC; Catarina Mar-
ques recebeu uma menção honrosa pela reportagem sobre 
cuidadores informais E de nós, quem cuida? – SIC.

Julieta Sanches de Almeida Vasconcelos, Presidente do Con-
selho de Administração da FENACERCI, Federação Nacional 
de Cooperativas de Solidariedade Social, representante do 
movimento CERCI, venceu o Prémio de Honra Personalida-
de da Economia Social 2019.
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Plataforma eletrónica do Livro 
de Reclamação está operacional

O Instituto da Segurança Social anunciou que a plata-
forma eletrónica do Livro de Reclamação se encontra, 
neste momento, operacional para o ISS, I.P., pelo que as 
instituições que prestam serviços de apoio social pode-
rão registar-se e já estarão disponíveis para receber as 
reclamações. 
No momento do registo, deverão indicar para cada equi-

pamento o email em que pretendem receber as notifica-
ções das reclamações. Poderá visualizar AQUI um vídeo 
explicativo facultado pela Direção Geral do Consumidor 
e consultar o manual em anexo.

Para esclarecimentos adicionais contactar a linha de 
apoio do Livro de Reclamações Eletrónico - 21 781 08 75.

Direção Geral de Saúde 
aconselha sobre Coronavírus
O novo coronavírus, que causa doença respiratória poten-
cialmente grave, como a pneumonia, foi identificado pela 
primeira vez em humanos na cidade chinesa de Wuhan, 
província de Hubei, tendo sido confirmados casos em ou-
tros países.
Proteja-se! Siga os procedimentos e recomendações da Di-
reção-Geral de Saúde e da Organização Mundial de Saúde 

sobre o Novo Coronavírus. Informações adicionais no Site 
da DGS em: https://bit.ly/2O0hFr1.
No seu site, o SNS24 também disponibiliza um conjunto de 
perguntas e respostas sobre o que precisa de saber sobre o 
novo coronavírus. Está disponível em: https://www.sns24.
gov.pt/tema/doencas-infecciosas/novo-coronavirus-da-
-china/#sec-23 
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https://www.mutualismo.pt/portal/index.php?page=lerNoticia&titulo=AMIGA:%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20UMP%20para%20gest%C3%A3o%20de%20associados%20nas%20mutualidades&idnot=2042#conteudo
https://bit.ly/2O0hFr1
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/novo-coronavirus-da-china/#sec-23 
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/novo-coronavirus-da-china/#sec-23 
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/novo-coronavirus-da-china/#sec-23 


35

Boletim Informativo n.º 121 
FEVEREIRO DE 2020

34

Boletim Informativo n.º 121 
FEVEREIRO DE 2020

NOVIDADES LEGISLATIVAS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2020 - Diário da República n.º 14/2020, Série I de 2020-01-21

Altera a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023.

Portaria n.º 30/2020 - Diário da República n.º 22/2020, Série I de 2020-01-31 

Estabelece a idade normal de acesso à pensão de velhice em 2021.

Portaria n.º 27/2020 - Diário da República n.º 22/2020, Série I de 2020-01-31 

Procede à atualização anual do valor do indexante dos apoios sociais (IAS).

Portaria n.º 17/2020 - Diário da República n.º 17/2020, Série I de 2020-01-24 

Define os preços dos cuidados de saúde e de apoio social prestados nas unidades de internamento e de ambu-

latório da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.

Portaria n.º 2/2020 - Diário da República n.º 7/2020, Série I de 2020-01-10

Regulamenta os termos do reconhecimento e manutenção do Estatuto do Cuidador Informal, aprovado em 

anexo à Lei n.º 100/2019, de 6 de setembro.

Despacho n.º 1244/2020 - Diário da República n.º 19/2020, Série II de 2020-01-28

Designa como gestor executivo da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abri-

go 2017-2023 o doutorado Henrique Manuel Marques Joaquim.

Despacho n.º 785/2020 - Diário da República n.º 14/2020, Série II de 2020-01-21

Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por 

titulares residentes no continente para vigorarem durante o ano de 2020.

Despacho n.º 11368/2019 - Diário da República n.º 232/2019, Série II de 2019-12-03

Prorrogação do prazo, até ao dia 31 de janeiro de 2020, para apresentação de candidaturas ao Programa de 

Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais - 2.ª Geração.

info

agenda
SEMINÁRIO “PASSADO, PRESENTE E FUTURO DO APOIO A CRIANÇAS E 
JOVENS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL – O PAPEL DO PROJETO CARE
20 de fevereiro

Local: Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Sala 1
Hora: 9h30 
Promotor: APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

CONFERÊNCIA: ABORDAGEM INTERDISCIPLINARES NA PESQUISA EM 
DEFICIÊNCIA
20 de fevereiro

Local: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Sala Lisboa
Hora: 9h00/17h00
Promotor: Observatório da Deficiência e Direitos Humanos do Instituto Superior 
de ciências Sociais e Políticas.

JORNADAS MUTUALISTAS REGIONAIS
27 de fevereiro

Local: Évora Olive Hotel
Hora: 9h00 
Promotor: União das Mutualidades Portuguesas

28 de fevereiro

Local: Hotel Monte Lírio, Espinho
Hora: 9h00
Promotor: União das Mutualidades Portuguesas

ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES MUTUALISTAS 
17 de março

Local: Bragança, Salão Nobre da Associação de Socorros Mútuos 
dos Artistas de Bragança
Hora: 9h00 
Promotor: União das Mutualidades PortuguesasAniversários

16 fevereiro Associação de Socorros Mútuos Benaventense 133.º aniversário

25 fevereiro A Familiar de Espinho – Associação Mutualista  126.º aniversário

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128326623/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128726981/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128726978/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128470387/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/127957590/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124500714/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128563069/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=128562992
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/128277571/details/1/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=128277564
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/126816731/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-12-03&date=2019-12-01&dreId=126816693


Boletim Informativo n.º 121 
FEVEREIRO DE 2020

36

Foi há um ano...
janeiro de 2019

UMP propõe “pacto em nome do rejuvenescimento” na Reunião Anual de Presidentes

UMP reúne-se com Ministra da Cultura para 
aprofundar cooperação institucional

Movimento Mutualista disponível para projetos-
-piloto no âmbito da Saúde na Região Centro

Famílias da Economia Social concordam com criação de entidade regulador
a independente para fiscalizar Acordos de Cooperação

O boletim digital Info é cofinanciado por:


