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Inovar para evocar 
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em Portugal
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Presidente do Conselho de Administração da UMP

EDITORIAL

“O Movimento Mutualista regenera-se como a  
estrela do mar”.

A frase dita por Carlos Azevedo, Presidente do 
IES, na Sessão Evocativa do Dia Nacional do  
Mutualismo ilustra na perfeição o percurso de 
723 anos do nosso Movimento.

Esta capacidade de ler os tempos, de ajustar o 
foco à realidade e às soluções, aos problemas 
das pessoas em cada época, é distintivo deste 
setor que esteve na origem do Estado Social que 
hoje conhecemos.

A regeneração de que nos fala Carlos Azevedo 
deve-se, indubitavelmente, à resiliência, em-
preendedorismo e capacidade cooperar e inovar 
das Associações Mutualistas.

Em circunstâncias tão especiais como a que vi-
vemos, não sendo possível realizar o Congres-
so Nacional, encontrámos uma solução para 
evocar o Dia Nacional do Mutualismo, através 
de uma videoconferência, em que reunimos 
personalidades admiráveis, cujas interven-
ções acrescentaram valor à reflexão sobre o 
percurso e o futuro do Movimento.

Esta opção resultou num evento impactante, 
na perspetiva do conteúdo e da projeção do 
mutualismo, de Bragança a Faro, na Madeira, 
em São Tomé e Príncipe e Angola.
O mutualismo não tem fronteiras. Em qualquer 
latitude, os fundamentos do seu modelo fa-
zem sentido e são um sinal de esperança, num 
mundo de incerteza e de economias frágeis e 
instáveis.
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Governos de Portugal e de São Tomé e Príncipe 
representados na comemoração do DNM
A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 
Ana Mendes Godinho, e o Primeiro-Ministro de São Tomé 
e Príncipe, Jorge Bom Jesus, foram duas figuras de Esta-
do que participaram na Sessão Solene Evocativa do Dia 
Nacional do Mutualismo, que a UMP promoveu no dia 8 
de julho, em sistema de videoconferência, e com trans-
missão no canal de YouTube Mutualidades Portuguesas.

Com os condicionalismos colocados aos eventos presen-
ciais, por causa da pandemia Covid-19, a UMP decidiu pro-
mover uma evocação dos 723 anos do Movimento em 
Portugal, em formato de videoconferência, reunindo uma 
parte dos convidados para o Congresso Nacional do Mu-
tualismo que se realizaria em Espinho, no dia 10 de julho.

“Foi uma experiência muito positiva, por ter permitido 
nas circunstâncias que vivemos evocar o Dia Nacional 
do Mutualismo, pelo nível das reflexões produzido, pelo 
meio milhar de pessoas que assistiram ao evento nas di-
ferentes plataformas e pela projeção que atingiu na co-
municação social portuguesa e estrangeira”, considerou 
o Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís 
Alberto Silva.

Na intervenção que proferiu na abertura do evento, des-
tacou o percurso de 723 anos que “engrandece o Movi-

mento Mutualista”, desde a criação da Confraria dos Ho-
mens Bons de Beja em 1297, à “forma extraordinária” 
como as mutualidades estiveram presentes e ativas na 
primeira linha do combate à pandemia Covid-19.
Luís Alberto Silva sublinhou a “exemplar cooperação” que 
tem marcado a relação do Governo com as entidades da 
economia social, mas alertou para os tempos difíceis que 
aí vêm que vão exigir respostas que, por um lado conte-
nham a propagação do vírus e, por outro, promovam, a 
reanimação económica e social do país.

Num outro plano, apelou à intervenção do governo no 
sentido de eliminar constrangimentos legais, como os 
que resultam do novo Código das Associações Mutualistas 
que “está a atrofiar” o Movimento e as que impedem a 
abertura de novas farmácias sociais e o acesso a algumas 
atividades instrumentais.

A terminar fez uma referência ao processo de interna-
cionalização da UMP, através da sua presença ativa na 
União Mundial das Mutualidades, em representação da 
Europa, e do estreitamento dos laços de cooperação com 
São Tomé e Príncipe, cujo Primeiro-Ministro participou no 
evento, e do protocolo que lhe confere a responsabilidade 
de apoiar a introdução e a difusão do mutualismo naque-
le território.

Jorge Bom Jesus, que receberia o Prémio Mutualismo e 
Solidariedade Internacional, associou-se à comemoração 
do Dia Nacional do Mutualismo, a partir de São Tomé e 
Príncipe, realçando que conquistada a independência do 
país “falta cumprir o objetivo máximo do bem estar, feli-
cidade e independência económica da população”.

A sessão contou ainda com a participação de António 
Moura de Sá, Presidente do Conselho Fiscal, e Carla Silva, 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e de personali-
dades que iriam intervir nos painéis do Congresso Nacio-
nal do Mutualismo, como Francisco Ramos, ex-Secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde; Filipe Almeida, Presidente 
da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social; e Car-
los Azevedo, Presidente do IES – International Business 
School.

A celebração do Dia Nacional do Mutualismo contempla 
um momento de reconhecimento a personalidades e or-
ganizações que se distinguem em áreas como o mutualis-
mo, cidadania, solidariedade, inovação, e, pela primeira 
vez, o Trabalhador do Ano. 

Foram agraciados com o Prémio Mutualismo  e Solidarie-
dade Internacional, instituído pela UMP, Jorge Bom Jesus e 
o cardeal José Tolentino de Mendonça, Arquivista e Biblio-
tecário do Vaticano. O Prémio Cidadania e Solidariedade 
foi atribuído a Pinto Moreira, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Espinho, e o Prémio Mutualismo e Solidarieda-
de a Augusto Abreu, Presidente da Direção da Associação 
Familiar Vimaranense.

Criado para incentivar a inovação e as boas práticas no 
Movimento Mutualista, o Prémio Inovar Para Melhorar 
distinguiu A Previdência Portuguesa, de Coimbra, pelo 
seu projeto “Unidos na Diversidade, Inclusivos na Inter-
venção”, que resulta da decisão do júri constituído por 
Eduardo Graça (Presidente da CASES), Filipe Almeida (Pre-
sidente do Portugal Inovação Social) e Pedro Portugal 
Gaspar (Inspetor-Geral da ASAE), que analisou as quatro 
candidaturas concorrentes.

Em resultado da votação online no site da UMP, Soraia Ri-
beiro, da Associação de Socorros Mútuos São Mamede de 
Infesta, venceu o Prémio Trabalhador do Ano, a que foram 
submetidas também quatro candidaturas.

A sessão evocativa terminou com uma ligação à sede do 
Monte-Pio Artístico Tavirense, para o lançamento da 5.ª edi-
ção da Chama Mutualista, cuja lanterna, com novo design, 
vai percorrer as sedes das associações mutualistas do país, 
numa iniciativa que representa a vitalidade do Movimento.
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“O Prémio representa um povo 
e os desafios que temos que levar cabo no país”

O Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Je-
sus, foi uma das figuras em destaque na Sessão Evocativa 
online do Dia Nacional do Mutualismo, ao receber o Prémio 
Mutualismo e Solidariedade Internacional, que lhe foi atri-
buído pela União das Mutualidades Portuguesas.

“Um momento de afirmação do mutualismo 
e da importância estratégica da Economia Social”

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança So-
cial, Ana Mendes Godinho, marcou presença na Sessão 
Evocativa do Dia Nacional do Mutualismo, através de 
uma mensagem gravada, porque à hora do evento se 
encontrava na Assembleia da República em representa-
ção do Governo.

Na mensagem dirigida aos mutualistas portugueses, 
Ana Mendes Godinho frisou que a História de Portugal 
se confunde com o que tem sido o mutualismo, com a 
sua “grande capacidade de trabalhar em conjunto” e, 
ao longo destes 723 anos, “afirmar cada vez mais os va-
lores tradicionalmente associados ao mutualismo como 
a solidariedade e a proteção das pessoas”.

A titular da pasta da Segurança Social agradeceu a co-
laboração do Movimento Mutualista e a “capacidade de 
permanente articulação, para num momento em que 
vivemos, estarmos a dar resposta a quem mais precisa”.

“O Dia Nacional do 
Mutualismo é um momento 
de grande afirmação 
do mutualismo, mas também 
da importância estratégica 
da economia social 
em Portugal”.

Para Ana Mendes Godinho, o Dia Nacional do Mutualis-
mo é, também “um momento de grande afirmação do 
mutualismo, mas também da importância estratégica da 
economia social em Portugal”.

“Prémio dá mais força para 
continuar a trabalhar os laços 
de cooperação e de amizade 
com Portugal”.

O ênfase que o líder do governo são-tomense coloca no 
desenvolvimento social do seu país e em princípios como a 
solidariedade, a igualdade e a inclusão social, e a coopera-
ção com o Movimento Mutualista português para a imple-
mentação de projetos mutualistas naquele território foram 
as razões que ditaram esta distinção que Jorge Bom Jesus, 
a partir do seu gabinete em São Tomé Príncipe, agradeceu.

“Este Prémio representa um povo e desafios que temos 
que levar a cabo em termos de políticas públicas, sobre-
tudo no setor social, num país que luta por melhores dias 
e em que a pobreza ainda é uma realidade muito visível”, 

referiu o governante deste território em que 70 por cento 
da população tem menos de 35 anos.
Por outro lado, admitiu que o Prémio lhe dá “mais força” 
para continuar a trabalhar os laços de cooperação e de 
amizade com Portugal e as suas instituições, não deixando 
de sublinhar a “vasta teia de solidariedade internacional” 
de que São Tomé e Príncipe tem beneficiado neste mo-
mento excecional de combate à pandemia Covid-19. 

“Este prémio dá-me mais força para continuar a trabalhar 
nos laços de cooperação e de amizade com Portugal e com 
as suas instituições”, disse o primeiro-ministro.

Jorge Bom Jesus tem 58 anos, nasceu em Conceição, Água 
Grande, formou-se em Literatura Francesa e Portuguesa na 
Universidade de Toulouse e especializou-se em pedagogia 
de francês na Universidade do Porto.
Foi diretor da Biblioteca Nacional, da Escola de Formação 
de Professores e Educadores da Universidade de São Tomé 
e Príncipe, e presidente da Aliança Francesa.

Em 2008, foi nomeado Ministro da Educação e dois anos 
depois assumiu o Ministério da Educação, Cultura e Ciência 
até 2014.
Em novembro de 2018, assumiu o cargo de Primeiro-Minis-
tro, cargo que exerce na atualidade.

Foi agraciada com o prémio 
Mutualismo e Solidariedade 
Internacional em 2019

https://www.youtube.com/watch?v=BbVcY7cBDOg
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“O mutualismo é uma peça fundamental 
na construção das nossas sociedades”

O Presidente da Câmara de Espinho, Pinto Moreira, foi 
distinguido, pela União das Mutualidades Portuguesas 
(UMP), com o Prémio Cidadania e Solidariedade, na Ses-
são Evocativa online do Dia Nacional do Mutualismo, no 
dia 8 de julho.

O seu percurso, enquanto autarca e cidadão, marcado por 
uma “especial sensibilidade para as questões sociais e do 
associativismo” e pela atenção que tem dispensado ao 
Movimento Mutualista e, particularmente, às duas mu-
tualidades do concelho de Espinho, serviu de mote a esta 
distinção atribuída pela UMP.

Declarando sentir-se “extraordinariamente lisonjeado” 
com este gesto, Pinto Moreira faz questão de partilhar o 
Prémio com a equipa que o tem acompanhado na direção 
dos destinos do município de Espinho. 
“Se não fosse este espírito de equipa e de união, não po-
deríamos prestar apoio, no terreno, às duas associações 
mutualistas do Concelho – Familiar de Espinho e ASM São 
Francisco de Assis de Anta – com quem temos feito um 
trabalho absolutamente extraordinário ao longo destes 

11 anos de convivência institucional, sempre em prol da 
comunidade espinhense e sobretudo junto daqueles que 
são os mais frágeis e que estão nas periferias da socieda-
de”, afirmou na ocasião.

Pinto Moreira evocou também todos os representantes 
das mutualidades portuguesas que têm feito no terreno 
um trabalho “verdadeiramente excecional” nesta fase 
pandémica. “As associações mutualistas têm mantido 
uma excelente colaboração e uma cooperação extraordi-
nárias com as autarquias”, acrescentou, lembrando que se 
o Estado, as autarquias e o terceiro setor não estivessem 
de mãos dadas, com certeza não seríamos capazes de ul-
trapassar todas as vicissitudes desta pandemia e dos seus 
efeitos perversos para todos nós”.

O autarca destacou, ainda, a transformação que o Movi-
mento Mutualista viveu nos últimos anos, ao passar do 
“tratamento dos mortos para tratar dos vivos”,  o que, 
no seu entender, representou “um grande salto histórico” 
e que se traduz, hoje, na sua implantação nas áreas da 
saúde, do apoio à infância e aos idosos”.

Publicidade

“As mutualidades 
têm feito um trabalho 
verdadeiramente 
excecional nesta fase 
pandémica”

Cardeal, responsável pelo Arquivo e pela Biblioteca do 
Vaticano, Tolentino de Mendonça é uma personalidade 
de relevo, não só da Igreja, como da cultura, com um 
percurso marcado por um profundo humanismo” e pelos 
“grandes valores do mutualismo”.

Foi com base neste pressuposto, e pelo seu papel como 
“embaixador” de Portugal no mundo que a UMP lhe atri-
buiu o Prémio Mutualismo e Solidariedade Internacional.
Por se encontrar no Vaticano, Tolentino de Mendonça par-
ticipou no Dia Nacional do Mutualismo através de uma 
mensagem gravada em vídeo, na qual expressa a sua 
“grande gratidão” por receber esta distinção.

“O mutualismo é uma peça 
fundamental na construção 
das nossas sociedades porque 
ele se liga à dimensão 
comunitária da vida”

“O mutualismo é uma peça fundamental na construção 
das nossas sociedades porque ele se liga à dimensão 
comunitária da vida”, afirmou, referindo que, no início 
da história individual e das nossas sociedades, está a 
comunidade e tudo aquilo que servir para reforçar a co-
munidade, para não deixar ninguém para trás, para ir ao 
encontro das várias necessidades, para ter uma atenção 
privilegiada com as camadas mais vulneráveis, é alguma 
coisa que reforça o projeto comunitário”.

José Tolentino de Mendonça nasceu no Machico, na Ma-
deira, em 1965, tendo passado a infância em Angola, 
onde o pai era pescador. Licenciou-se em Teologia, em 
1989, e foi ordenado presbítero no ano seguinte.

A par da vida religiosa, é reconhecidamente um dos mais 
importantes poetas contemporâneos, sendo também au-
tor de uma relevante obra ensaística. Pelo seu trabalho 
literário recebeu mais de uma dezena de distinções.

A sua ordenação episcopal teve lugar em 2018 e no ano 
seguinte foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco.
É desde 2018 Arquivista do Arquivo Apostólico Vaticano e 
Bibliotecário da Biblioteca Vaticana.

https://www.youtube.com/watch?v=-KbkjwYU6JI
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Publicidade

Percurso de Augusto Abreu reconhecido
com Prémio Mutualismo e Solidariedade
O Presidente da Direção da Associação Familiar Vima-

ranense, Augusto Abreu, foi distinguido pela União das 

Mutualidades Portuguesas, com o Prémio Mutualismo e 

Solidariedade, durante a Sessão Evocativa online do Dia 

Nacional do Mutualismo.

O evento, que foi transmitido no dia 8 de julho, através do 

canal de YouTube das Mutualidades Portuguesas, serviu 

ainda para evocar os 723 anos do mutualismo em Portu-

gal e agraciar outras personalidades.

Com 40 anos de ligação ao Movimento Mutualista, os úl-

timos 12 dos quais como Presidente da Associação Fami-

liar Vimaranense, Augusto Abreu, encarou a atribuição do 

Prémio como “um gesto de reconhecimento do trabalho 

que a Associação tem vindo a desenvolver”. 

E, na intervenção que proferiu, fez questão, também, de 

partilhar o galardão com os dirigentes que o acompa-

nham e os 13 trabalhadores da instituição que “dão a cara 

perante os associados e colocam em prática as decisões” 

dos Órgãos Associativos.

Nos fundamentos da distinção, a UMP realça o percurso 

de Augusto Abreu, enquanto mutualista e cidadão, que 

se identifica com os princípios e valores do Mutualismo, e 

sublinha que a sua gestão “fica ligada a um forte inves-

timento no rejuvenescimento da Associação, na comuni-

cação e na excelência dos serviços de assistência médica 

aos associados”.

Previdência Portuguesa vence 
Prémio Inovar Para Melhorar 2020

A Previdência Portuguesa (APP), de Coimbra, foi a vence-
dora do Prémio Inovar para Melhorar 2020 (PIPM), atribuí-
do pela União das Mutualidades Portuguesas, na Sessão 
Evocativa online do Dia Nacional do Mutualismo, celebra-
do no dia 8 de julho.
O Prémio distingue uma associação mutualista que tenha 
implementado um projeto ou iniciativa que constitua uma 
boa prática, um exemplo de inovação e modernidade e 
contribua para o progresso e desenvolvimento do Mutua-
lismo e da Economia Solidária.
“A Diversidade Dentro do Mutualismo – Unidos na Diver-
sidade, Inclusivos na Intervenção”, d’APP foi o projeto 
selecionado pelo júri, de entre as quatro candidaturas 
submetidas a concurso, e tem como objetivo central a 
Integração e a inclusão de pessoas com deficiência na 
instituição como fator de responsabilidade.
A APP propõe-se estabelecer uma linha de proximidade 
junto da comunidade portadora de deficiência, permitir o 
igual direito de acesso à instituição e potenciar o mutua-
lismo junto dos mesmos e dos seus familiares, através de 
um serviço de vídeo-interprete, interpretação no local de 
atendimento ao público, vídeo interpretação off-line para 
Corporate TV e sites da instituição em Língua Gestual Por-
tuguesa, tradução para Braille de todas as Modalidades 
e Benefícios e de todos os Formulários de adesão Asso-
ciativa.
Este projeto insere-se na dinâmica que a APP está a im-
primir na sua estratégia de comunicação e marketing, 
complementando-a de forma a incluir, por exemplo, 
quem não vê ou não ouve. “Entendemos que deveríamos 
passar a utilizar a língua gestual na nossa comunicação, 

nos nossos vídeos e nos nossos suportes e, para isso, 
desenvolvemos uma parceria com uma entidade para 
complementarmos toda a nossa comunicação, também 
para aqueles que não ouvem”, referiu António Martins de 
Oliveira, Presidente da APP, na Sessão Evocativa online 
do Dia Nacional do Mutualismo, em que o vencedor do 
Prémio foi anunciado.
“Nesta edição, a tarefa do júri foi particularmente difícil, 
na medida em que estavam em análise quatro candida-
turas muito fortes, com projetos que revelam a capacida-
de de inovar e de empreender do mutualismo português 
e que nos fazem acreditar no futuro deste Movimento”, 
considera o Presidente do Conselho de Administração da 
União das Mutualidades Portuguesas.
Além da APP eram candidatas ao Prémio a ASMAB (Asso-
ciação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança), com 
um projeto de descentralização do atendimento e acom-
panhamento das vítimas de violência doméstica em seis 
municípios do distrito; a AMUT, de Gondomar, com a cria-
ção da Incubadora de Empreendedorismo Social da Idade 
Maior; e o projeto de empreendedorismo social “Costurar 
com Causa” da ANSE (Associação de Socorros Mútuos de 
Nossa Senhora da Esperança) de Sandim, que visa produ-
zir equipamentos de proteção individual, promovendo a 
sustentabilidade financeira e capacidade de intervenção 
das IPSS e outras entidades de apoio social e comunitário, 
no atual contexto pandémico.
O júri do Prémio era constituído por Eduardo Graça (Pre-
sidente da Cases); Filipe Almeida (Presidente da Estrutu-
ra de Missão Portugal Inovação Social) e Pedro Portugal 
Gaspar (Inspetor Geral da ASAE).

Foto: APP Coimbra
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Uma nova chama, 
a mesma alegria de a receber

Soraia Ribeiro, que desenvolve a sua atividade na Asso-
ciação de Socorros Mútuos de São Mamede de Infesta, foi 
a vencedora da primeira edição do Prémio Trabalhador do 
Ano, instituído pela UMP.
O anúncio da vencedora da votação online, que decorreu 
no site mutualismo.pt, de 15 de junho às 12h00 do dia 
7 de julho, e que registou 3.482 votos (ver votações por 
candidata na imagem), teve lugar durante a Sessão Evo-
cativa online do Dia Nacional do Mutualismo.

O Presidente do Conselho de Administração da ASM S. 
Mamede de Infesta, Alexandre Lopes, revelou na Sessão 
Evocativa do Dia Nacional do Mutualismo, que a ideia da 
candidatura de Soraia Ribeiro nasceu nas Jornadas Mutua-
listas Regionais, sobre Marketing e Comunicação, realiza-
das em fevereiro de 2020, em Espinho.

“O prémio é merecido e está bem entregue”, considerou 
Alexandre Lopes, sublinhando o papel relevante que So-
raia Ribeiro desenvolve na Associação enquanto elo de li-
gação com a administração e felicitou a UMP pela criação 
deste Prémio.

Nesta primeira edição, participaram, além da candidatura 
vencedora, a ANSE de Sandim que indicou Luísa Baptista; o 
Legado do Caixeiro Alentejano, que propôs Célia Vicente; e 
A Previdência dos Ferroviários de Portugal, que apresentou 
Maria Alzira Pinheiro. O Prémio Trabalhador do Ano será 
atribuído anualmente e visa galardoar o trabalhador, co-
laborador ou voluntário mutualista, que se tenha eviden-
ciado pelas suas qualidades profissionais, empenho, iden-
tificação com a causa mutualista e tenha dado contributos 
relevantes para o progresso da Associação.

A Chama Mutualista já está na estrada. Começou o seu per-
curso em Tavira na sede do Monte-Pio Artístico Tavirense, 
em 8 de julho, Dia Nacional do Mutualismo, e vai percorrer 
as associações mutualistas de todo o país.

Nesta quinta edição da iniciativa, a União das Mutualida-
des Portuguesas colocou em marcha uma nova lanterna, 
com um design mais jovial, mas com o objetivo de sempre: 
representar a vitalidade do Movimento Mutualista e for-
talecer os laços entre as associações e os seus dirigentes.

Ana Ferro, Presidente da Direção do Monte-Pio Artístico Ta-
virense, exibiu a Chama Mutualista durante a transmissão 
da Sessão Evocativa do Dia Nacional do Mutualismo, sim-
bolizando o início do roteiro. De Tavira, a Chama Mutua-
lista seguiu para Évora ao encontro do Legado do Caixeiro 
Alentejano.

Soraia Ribeiro vence 
Prémio Trabalhador 

do Ano

O ex-Secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos, 
considera que o contexto de pandemia que vivemos veio 
demonstrar a relevância da cultura e da tradição mutua-
lista, assentes numa lógica de solidariedade, apoio mú-
tuo, voluntariado e de preocupação com o outro.

Intervindo na Sessão Evocativa do Dia Nacional do Mutua-
lismo, Francisco Ramos equiparou o Estado à “mutualida-
de maior que podemos construir, com toda a população 
a contribuir para cada um de nós quando precisa, seja na 
saúde, educação, ação social, ou na cultura”.

Apesar dessa “grande organização” se revelar, com fre-
quência, insuficiente para atender a todas as necessi-
dades, assinalou que, neste quadro pandémico, quando 
algumas vozes anteviam o caos, “foi o Serviço Nacional 
de Saúde que teve de responder e respondeu, felizmente 
bem, para nos proteger”.
“Isto demonstrou que há aqui uma grande oportunidade 
para o Movimento Mutualista. Para além das respostas 
mais organizadas, ficou evidente a necessidade de res-

postas de proximidade, alternativas e complementares a 
esta grande resposta pública que temos à nossa disposi-
ção”, afirmou.

O ex-Secretário de Estado da Saúde lembrou que “existem 
dezenas de mutualidades que têm essa vocação e que 
são capazes de ajudar a complementar o grande chapéu 
de chuva público que temos, que é o Serviço Nacional de 
Saúde”.

Em seu entender, este é o momento de “relançar, aumen-
tar, dar mais dinamismo a essas respostas, seja na presta-
ção de cuidados, seja nas farmácias sociais”, observando 
que “se percebe mal porque voltaram atrás” [os processos 
de licenciamento], numa área que é “claramente de apoio 
social” e que “pode servir também de financiamento para 
outro tipo de respostas”.

“Não há nenhuma boa razão para que esse tipo de ativi-
dade seja monopolizado por uma pequena parte da nossa 
sociedade”, finalizou.

Publicidade

“Não há nenhuma boa razão para que 
a atividade das farmácias seja monopolizada 
por uma pequena parte da nossa sociedade”
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“A inovação liderada pelo Movimento Mutualista 
tem um potencial que me parece incomparável”

O Presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação 

Social, Filipe Almeida, foi uma das personalidades que 

se associou à comemoração do Dia Nacional do Mutua-

lismo, tendo destacado a história de resiliência do secu-

lar Movimento Mutualista em Portugal, do qual “nasce 

muita inovação”, desde logo “a mais antiga na economia 

social”, que foi a criação da primeira organização de ca-

riz mutualista em 1297.

Depois de assinalar a evolução do Mutualismo, particu-

larmente no percurso entre o último quartel do século 

XIX e a atualidade, Filipe Almeida sintetizaria aqueles 

que, na sua perspetiva, serão os quatro grandes desafios 

do Movimento.

A necessidade de multiplicar estas experiências e atrair 

jovens para o movimento mutualista, profissionalizando 

a sua gestão e criando uma espécie de rejuvenescimen-

to intergeracional que lhe dê garantias de futuro é o 

primeiro desafio que identifica.

O segundo desafio passaria por tornar a expressão “mu-

tualismo” ou “mutualidade” “mais banalizada, no me-

lhor sentido, dentro e fora do setor social”, conseguindo 

que “um jovem de qualquer área científica entenda e 

saiba o que é o mutualismo e não lhe pareça uma pala-

vra estrangeira ou brasileira”.

O terceiro desafio que coloca prende-se com a inovação, 

aproveitando a “história riquíssima de resistência e cria-

tividade” do próprio Movimento Mutualista, ligado aos 

problemas de cada território”. A inovação liderada pelo 

Movimento Mutualista tem um potencial que me parece 

incomparável com o que poderá ser o potencial inovador 

de outros setores”.

Filipe Almeida estabelece ainda um quarto desafio, mui-

to relacionado com a educação, que passa por alimentar 

o mais possível o sonho de que a economia social seja 

ensinada e praticada pelo sistema de ensino, desde os 

primeiros anos e, “obrigatoriamente”, no ensino supe-

rior. “Que nenhum aluno do ensino superior termine o 

seu curso sem saber o que é a economia social e sem 

sequer cogitar que isso pode ser uma opção de vida e de 

carreira, onde se pode fazer inovação e transformação 

social”, exortou.

Quatro desafios lançados pelo Presidente da Estrutura 

de Missão Portugal Inovação Social, iniciativa pública 

que visa promover a inovação social e dinamizar o mer-

cado de investimento social em Portugal, e que canaliza 

fundos para diferentes instrumentos de financiamento 

de projetos que proponham abordagens alternativas e 

inovadoras para responder a problemas sociais, como o 

apresentado pela AMUT – Gondomar. 

“O Movimento Mutualista 
regenera-se como a estrela do mar”

Com uma história profissional e de vida que se cruza com 

o Movimento Mutualista, Carlos Azevedo, Presidente do 

IES - Social Business School, participou na Sessão Evocati-

va do Dia Nacional do Mutualismo, onde colocou à refle-

xão desafios emergentes para o setor.

Em seu entender, o Movimento não só assegura a partilha 

de conhecimento, que influencia, mais rapidamente, tra-

jetos de inovação e de organização da sociedade, como 

é uma forma de organização económica que mostrou ser 

possível “misturar riscos de toda a gente e garantir que 

todos são cobertos, independentemente da sua exposi-

ção”.

E desse modelo resultou aquele que é “um pilar estrutu-

rante da nossa sociedade que é um Estado de bem-estar”. 

O Mutualismo “mostrou que é possível, através de uma 

organização económica capilar, que nasceu da sociedade 

civil, estruturar uma política pública, porque transversa-

lizou uma inovação. Isto é um legado do Movimento Mu-

tualista, que todos devemos valorizar e garantir que é 

transmitido a muitas outras áreas”, disse. 

A resiliência é outra das bandeiras que atribui ao Movi-

mento. “Sempre que é chamado a agir sobre um proble-

ma – temos o exemplo da Covid-19 – o Movimento Mutua-

lista regenera-se como a estrela do mar e acaba por agir, 

muitas vezes, concertadamente”, explicou.

São vários os desafios que se colocam às mutualidades. 

Um estudo de uma conhecida consultora revelou que 73% 

dos Millennials procuram organizações com propósito e 

estão dispostos a abdicar de um pouco do seu salário. 

“Como atrair para o Movimento e para o setor este ta-

lento que está disponível, não conhece e acha que é um 

downgrade na sua carreira? Será mudando o modelo das 

organizações? Incentivos? O que pode ser?”, questionou 

Carlos Azevedo.

Contrariar os baixos salários praticados no setor social é 

outro dos desafios. Na sua perspetiva, haverá forma de os 

contrariar, por exemplo, medindo o impacto e atribuir-lhe 

um valor financeiro, o que permitirá aumentar a perfor-

mance económica enquanto organizações assentes em 

modelos e ter reflexos na produtividade.

Um outro desafio que coloca é a transformação da cultura 

organizacional de um setor com uma “relação umbilical 

com o Estado”, sem reproduzir estruturas verticais hierár-

quicas e muitas vezes burocráticas, comprometendo os 

seus valores.
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“É uma iniciativa de 
louvar e para repetir. 

Independentemente de 
quem ganhe, todos nós 

ganhamos e continu-
aremos com o mesmo 

empenho”.

“É um miminho para 
partilhar com a equi-
pa. É graças a ela que 
fizemos este percurso” 

“É com grande orgul-
ho e satisfação que 

participamos. Os tra-
balhadores são nossos 
colegas, são solidários, 
são eles que, dia a dia, 
levam o mutualismo e 

a solidariedade a to-
das as pessoas e todos 

os organismos. Este 
prémio é justo, é uma 
inovação que vai at-

rair mais associações 
e trabalhadores e mo-

tiva que tenham ainda 
maior exigência”
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DNM 2020 regista desempenho mediático 
superior ao formato presencial
Evento noticiado na imprensa portuguesa (Madeira incluí-

da), de São Tomé e Príncipe e Angola.

O novo formato da comemoração do Dia Nacional do Mu-

tualismo, ditada pelas circunstâncias que vivemos, resul-

tou em pleno, quanto ao alcance e à projeção mediática.

Cerca de meio milhar de visualizações da transmissão da 

sessão evocativa e da versão editada nas plataformas 

YouTube e Facebook e cerca de 40 referências pesquisa-

das na comunicação social, nacional e internacional, a 

partir dos respetivos sites, são números que ultrapassam 

o nível de alcance das edições anteriores do evento em 

formato presencial.

Nestes números, não contabilizamos as referências, men-

ções e outras interações no Facebook, que registaram 

um alcance excecional, não só nas páginas da UMP, das 

Associações Mutualistas de todo o país, dos seus dirigen-

tes, colaboradores e associados, como dos participantes, 

plataformas relacionadas com a Economia Social, entre 

outras.

A projeção mediática da edição 2020 do Dia Nacional do 

Mutualismo transportou o Movimento Mutualista até ter-

ritórios onde habitualmente não marca presença, e além-

-fronteiras em São Tomé e Príncipe (onde foi acompanha-

do por toda a imprensa e televisão) e Angola.

Aniversários
1 agosto Associação Mutualista de Arcozelo 122.º aniversário

7 agosto Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre do Concelho de Valongo 122.º aniversário

9 agosto União das Mutualidades Portuguesas 40.º aniversário

15 agosto “A Familiar” Associação de Socorros Mútuos da Póvoa de Varzim 107.º aniversário

17 agosto Montepio Comercial e Industrial Associação de Socorros Mútuos 121.º aniversário

“O mutualismo faz mais sentido do que 

nunca, nesta fase tão difícil que esta-

mos a viver”, considerou António Moura 

e Sá, Presidente do Conselho Fiscal da 

UMP, na Sessão Evocativa do Dia Nacio-

nal do Mutualismo.

Antevendo que nos esperam tempos di-

fíceis ao nível económico, financeiro e 

social, exortou as mutualidades a pre-

pararem-se, como “secularmente têm 

feito”, para dar resposta a quem mais 

precisa, e “sabemos, infelizmente, que 

serão muitas as famílias do universo 

mutualista que vão recorrer aos servi-

ços e valências das nossas associações”.

António Moura e Sá sublinha, positiva-

mente, a fase de rejuvenescimento, que 

o  Movimento Mutualista está a atraves-

sar, com a renovação progressiva dos 

seus quadros dirigentes, quer na idade, 

como no género.

“A gestão deste tipo de entidades deve 

assentar, cada vez mais, na sua pro-

fissionalização. Os quadros devem ser 

constituídos por pessoas experientes, 

idóneas, responsáveis e competentes”, 

disse, rematando com palavras de oti-

mismo e confiança a toda a família 

mutualista que “sempre soube marcar 

a sua presença nos momentos mais di-

fíceis”.

Mário Marques, 
dirigente da ASM Nossa 

Senhora da Esperança de 
Sandim

Célia Vicente, 
Candidata indicada pelo 

Legado do Caixeiro 
Alentejano

Hélder Pinheiro, 
Presidente da Previdência 

dos Ferroviários de Portugal 
- Associação Mutualista

“O Movimento sempre soube 
marcar a sua presença nos 
momentos mais difíceis”


