
NOTÍCIAS DO MUTUALISMO
Boletim Informativo Mensal

Edição n.º 134 - IV Série
Junho de 2021

“A importância da Mulher no Mutualismo, na Sociedade e na Democracia” é o tema central  
do II Encontro Nacional das Mulheres Mutualistas que a União das Mutualidades Portuguesas vai  
promover já no próximo dia 14 de junho, por videoconferência. É mais um momento importante para 
contribuir para uma sociedade mais justa, inclusiva e participada. p8

UMP promove Encontro de Mulheres 
para fomentar a inclusão e igualdade Webinar Jurídico 

inaugura a 8 de junho
e o de Comunicação 
regressa a 25

Simplex Mutual 
agiliza prestação 
de informação oficial

Cinco nomeados para 
o Prémio Trabalhador 
do Ano

O Contrato Coletivo de Trabalho é o 
tema do webinar Jurídico, marcado 
para 8 de junho. A 25, regressa a 2ª 
sessão do webinar de Comunicação, 
dedicada à Gestão do Facebook.

A UMP deu mais um passo na des-
materialização de documentos e no 
tratamento de dados e respetivo ar-
quivo, ao criar uma ferramenta digital 
que vem simplificar a prestação de 
informação oficial.

A Familiar de Grijó – A.M., a A.S.M. 
Benaventense, a Monte-Pio Artístico 
Tavirense - A.S.M., a ANSE Sandim 
e o Legado do Caixeiro Alentejano 
foram as instituições que nomearam  
colaboradores que consideram  
merecedores do Prémio Trabalhador 
do Ano.
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Queremos a nossa 
família unida, coesa 
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A inclusão, a participação ativa e a igualdade estão 

na base do Mutualismo e, pelos quais, norteamos 

todo o nosso o trabalho. E na sociedade atual há 

ainda muito a fazer para que estes princípios sejam, 

de facto, uma realidade em todos os momentos da 

nossa vida. 

Por essa razão, consideramos de extrema impor-

tância reforçar algumas matérias que são prepon-

derantes para a igualdade de género e a coesão do 

movimento mutualista e para o seu fortalecimento 

e daí o nosso empenho em promover o II Encontro 

Nacional das Mulheres Mutualistas.

O encontro está marcado para o dia 14 de junho, 

através da plataforma Zoom, e tem como objetivo 

debater e enfatizar “A importância da Mulher no Mu-

tualismo, na Sociedade e na Democracia”.

Contando com a presença da Secretária de Estado 

da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, queremos 

dar relevância às matérias relacionadas com o uni-

verso feminino e o seu papel, tão importante, no 

Mutualismo.

E dando prova disso, decidimos convidar para nos-

sa parceira a ASMAB (Associação de Socorros Mú-

tuos dos Artistas de Bragança), onde elas têm tido 

uma ação imprescindível no combate à discrimina-

ção, segregação e violência contra as mulheres e as 

camadas mais frágeis da sociedade, marcando, ao 

mesmo tempo, as celebrações de mais de século e 

meio de história desta associação mutualista.

Afinal, é nosso dever, é nossa bandeira lutar por uma 

sociedade, onde todos tenham as mesmas oportu-

nidades e onde todos tenham assegurada a sua par-

ticipação ativa, em total liberdade.

Fica, então, aqui o meu convite para se juntarem ao 

nosso Encontro, no dia 14 de junho, porque todos te-

mos responsabilidades e todos temos uma palavra 

a dizer e uma ação a concretizar para tornar a nossa 

sociedade mais justa, mais coesa e mais inclusiva.

#SUMÁRIO
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#EM FOCO #EM FOCO

Jornadas Mutualistas: PRR voltará à discussão 
quando receber aprovação de Bruxelas

A capacitação das mutualidades para a apresentação de projetos 
e de candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência vai prosseguir, 
quando o PRR for aprovado por Bruxelas e estiverem definidos em 
concreto os modelos de candidatura e acesso aos fundos de financiamento.

Foram cinco sessões recheadas de informação em que 
todos os participantes das Jornadas Mutualistas, de-
dicadas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), 
foram desafiados a refletir sobre a sua realidade, o seu 
posicionamento e a direção que querem tomar nos 
próximos tempos. 
 
Estas cinco sessões, contudo, não se ficam por aqui. A 
capacitação das mutualidades para a apresentação de 
projetos e de candidaturas ao Plano de Recuperação e 
Resiliência vai prosseguir, quando o PRR for aprovado 
por Bruxelas e estiverem definidos em concreto os mo-
delos de candidatura e acesso aos fundos de financia-
mento. A União das Mutualidades Portuguesas promo-
verá, assim, mais ações de capacitação e apresentará 

gabinetes especializados na instrução de processos de 
candidatura, que poderão auxiliar nessa componente 
mais burocrática.
 
“As mutualidades, ao contrário de outras famílias da 
economia social, têm desperdiçado oportunidades 
importantes de obterem financiamentos para os seus 
projetos” – salienta o presidente do Conselho de Admi-
nistração da UMP, Luís Alberto Silva, reiterando a sua 
convicção de que “não podemos continuar a ver passar 
o comboio”. 
“Estas Jornadas Mutualistas serviram essencialmente 
para nos mobilizar, para nos consciencializar que te-
mos de dar o passo, de agarrar a oportunidade de cres-
cermos e nos modernizarmos” – remata. 
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#EM FOCO#EM FOCO

Cerca de 30 participantes 
no primeiro Webinar 
de Comunicação

Webinar Jurídico dedicado 
ao Contrato Coletivo de Trabalho 

Fortemente apostada na capacitação 
das suas associadas, a União das Mu-
tualidades Portuguesas, lançou a pri-
meira sessão dos webinares de comu-
nicação que têm como objetivo dotar 
as mutualidades de conhecimentos e 
ferramentas para se posicionarem no 
ambiente digital e fortalecerem os seus 
laços com as suas comunidades. 

Esta primeira sessão do Webinar “Co-
municar Mutualidades” contou com 
cerca de 30 participantes, o que com-
prova a pertinência e interesse do tema 
para as associações mutualistas que, 
desta forma, dão mais um passo em 
frente na afirmação do seu valor e vi-
sibilidade na vida dos cidadãos portu-
gueses. 

A próxima sessão está marcada para 
o dia 25 de junho, entre as 10h00 e 
as 12h00, e será dedicada à gestão do  
Facebook. 

A primeira sessão do Webinar “Comunicar 
Mutualidades” contou com cerca de 30 
participantes, o que comprova a pertinência e 
interesse do tema para as associações mutualistas 
que, desta forma, dão mais um passo em frente na 
afirmação do seu valor e visibilidade na vida dos 
cidadãos portugueses. 

O primeiro webinar 
jurídico está marcado 
para o próximo dia 8 
de junho, subordinado 
ao tema “Análise ao 
Contrato Coletivo 
de Trabalho das 
Mutualidades” e as 
inscrições ainda estão 
a decorrer. 

Com o objetivo de esclarecer Dirigentes, Técnicos e Co-
laboradores das Associações Mutualistas sobre assun-
tos relevantes no campo da legislação e regulamentos 
aplicáveis ao setor, a União das Mutualidades Portu-
guesas vai promover um ciclo de webinares jurídicos, 
cuja primeira sessão decorrerá já no próximo dia 8 de 
junho, entre as 10h00 e as 12h00, na plataforma Zoom, 
subordinada ao tema “Análise ao Contrato Coletivo de 
Trabalho das Mutualidades”.

As inscrições para participação neste primeiro webi-
nar podem ser efetuadas mediante preenchimento do 
formulário disponível AQUI. A estrutura temática desta 
sessão inaugural é a seguinte:

Contrato Coletivo de Trabalho das Mutualidades
Enquadramento Legal
   •Conceito e enquadramento legal dos Instrumentos 
    de Regulamentação Coletiva de Trabalho;

    •Contratos Coletivos de Trabalho/Associações 
    Mutualistas;

  • Contrato Coletivo de Trabalho das Mutualidades  
    (UMP/FNE e Outros);

 •Alargamento da Aplicação do Contrato  
 coletivo de trabalho das Mutualidades  
    (UMP/FNE e Outros);

    •Área, âmbito e adesão individual ao Contrato  
   Coletivo de Trabalho das Mutualidades  
    (UMP/FNE e Outros).

Análise do Contrato Coletivo de Trabalho das Mutua-
lidades (UMP/FNE e Outros):
• Disposições Gerais
    - Área, âmbito e adesão individual à Convenção;
    - Vigência, denúncia e forma de revisão;
    - Princípio do tratamento mais favorável;
    - Admissão e Categoria Profissional;
    - Condições de admissão;
    - Preferência na admissão;
    - Categorias profissionais.

• Contrato Individual de Trabalho

• Teletrabalho

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3sztqdxuXDzgecEcDNGS2A4wkHf8mBL_H3vo7Sj473Ix6yA/viewform
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#ATIVIDADES UMP #ATIVIDADES UMP

A Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel 
Ferreira, já confirmou a sua participação no II Encontro 
Nacional de Mulheres Mutualistas (ENMM), que a União 
das Mutualidades Portuguesas vai promover, em for-
mato de videoconferência, no dia 14 de junho, entre as 
10h00 e as 12h00.

“A importância da Mulher no Mutualismo, na Socieda-
de e na Democracia” é o tema central desta edição, 
que se propõe fomentar o debate e a reflexão em torno 
de matérias relacionadas com o universo feminino e o 
seu papel no Movimento Mutualista, numa sociedade e 
numa democracia mais inclusivas e participadas.

A iniciativa, realizada em parceria com a ASMAB (Asso-
ciação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança), 
enquadra-se no programa de ação da UMP, nomeada-
mente no âmbito do objetivo da promoção da igual-
dade de género e de uma participação feminina mais 
ativa nas atividades e nos órgãos associativos das asso-
ciações mutualistas.

As inscrições para participação no evento online po-
dem ser efetuadas AQUI.

Secretária de Estado da Valorização do Interior 
presente no Encontro de Mulheres Mutualistas

Cinco nomeados para 
o Prémio Trabalhador do Ano

O programa do evento:

10:00 Sessão de Abertura
Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Admi-
nistração da União das Mutualidades Portuguesas
Alcídio Castanheira, Presidente do Conselho de 
Administração da Associação de Socorros Mútuos 
dos Artistas de Bragança
Hernâni Dinis Venâncio Dias, Presidente da Câmara 
Municipal de Bragança
Orlando Seixas Vaqueiro, Diretor do Centro Distrital 
de Segurança Social de Bragança
Rita da Cunha Mendes, Secretária de Estado da 
Ação Social*

11:00 A importância da Mulher no Mutualismo, 
na Sociedade e na Democracia
Oradores:
Isabel Ferreira, Secretária de Estado da Valorização 
do Interior
Armanda Fernandez, Presidente da Direção da  
Associação de Socorros Mútuos Freamundense
Teresa Fernandes, Coordenadora do Núcleo de 
Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica da 
ASMAB
Edna Almeida, Capitão da GNR Bragança
Ana Maria Rodrigues, Subintendente da PSP  
Bragança 
Moderação: 
Carla Silva, Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
da União das Mutualidades Portuguesas

12:00 Encerramento

“A importância da Mulher 
no Mutualismo, na Sociedade 
e na Democracia” é o tema central 
desta edição.

Armando Luís Colaço Silva, da Familiar de Grijó – Asso-
ciação Mutualista; Carlos Travessa, da Associação de So-
corros Mútuos Benaventense; Sara Maria Franco Faria, da 
Monte-Pio Artístico Tavirense - Associação de Socorros 
Mútuos; Maria Alice Gomes Santos Almeida, da Associa-
ção de Socorros Mútuos Nossa Senhora da Esperança de 
Sandim e Freguesias Circunvizinhas; e Ana Raquel Silva, 
ajudante de ação direta na ERPI Residência Apóstolos 
do Legado do Caixeiro Alentejano são os cinco nomes 
candidatos ao Prémio Trabalhador do Ano, instituído 
pela União das Mutualidades Portuguesas com o obje-
tivo de distinguir os colaboradores das associações mu-
tualistas que se notabilizam pelo seu trabalho em prol 
da instituição e dos valores do mutualismo. 

O “grande empenho, profissionalismo e dedicação” de 
Armando Luís Colaço levaram A Familiar de Grijó – Asso-
ciação Mutualista a indicar o se nome para o Prémio Tra-
balhador do Ano. “O senhor Armando desempenhou um 
papel fundamental para a Associação, nestes tempos de 
pandemia, pois mensalmente dirigia-se a casa de cada 
um dos Associados para efetuar a cobrança” – escreve  
a “A Familiar de Grijó”, na sua argumentação enviada à 
UMP.
A Associação de Socorros Mútuos Benaventense, por 
sua vez, indicou Carlos Travessa. “O nosso cobrador de 
quotas destacou-se, pois arregaçou as mangas e, com as 
devidas precauções, dirigiu-se a casa de cada associado 
para efetuar a respetiva cobrança mensal, assegurando 
a única forma de subsistência da associação” – lê-se na 
exposição enviada pela Associação de Socorros Mútuos 
Benaventense. 

Com mais de 16 anos de serviço, Sara Maria Franco 
Faria é a colaboradora nomeada pela Monte-Pio Artís-
tico Tavirense - Associação de Socorros Mútuos para o 
Prémio Trabalhador do Ano. Segundo a mutualidade 
de Tavira, durante toda a sua já longa carreira, a traba-
lhadora tem vindo sempre desempenhar as suas fun-
ções “com enorme qualidade profissional, dedicação, 
empenho, profissionalismo e com sentido de abne-
gação”, contribuindo para “o progresso da Instituição 
e para o extraordinário relacionamento que mantém 
com todos os seus associados”.

Ana Raquel Silva, ajudante de ação direta na ERPI Re-
sidência Apóstolos do Legado do Caixeiro Alentejano 
“foi um verdadeiro exemplo de altruísmo, abnegação 
em prol da missão mutualista”, durante os tempos 
mais ferozes da pandemia”. Por isso, é a escolha do 
Legado do Caixeiro Alentejano para o Prémio Traba-
lhador do Ano. 

Em reconhecimento da “dedicação, zelo e exemplo”, 
a Associação de Socorros Mútuos Nossa Senhora da 
Esperança de Sandim e Freguesias Circunvizinhas 
decidiu indicar, para o Prémio Trabalhador do Ano, 
Maria Alice Gomes Santos Almeida, que, segundo a 
associação, “muito contribui para o engrandecimento 
desta nobre Instituição, em especial, do Centro de Dia 
e Apoio Domiciliário”.

As votações para o Trabalhador do Ano decorrem até 
5 de julho no site da União das Mutualidades Portu-
guesas. Pode votar AQUI

* a confirmar

http://enmm.mutualismo.pt/?utm_term=Inscricoes+no+II+Encontro+Nacional+de+Mulheres+Mutualistas%2C+14+de+junho%2C+10h00-12h00%2C+Plataforma+Zoom&utm_campaign=Associacoes+Mutualistas+Filiadas+na+UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email#/inscricao
https://mutualismo.pt/portal/index.php?page=votacao&evento=1&ano=2021&tema=Trabalhador%20do%20Ano#conteudo
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#ATIVIDADES UMP #ATIVIDADES UMP

PIPM com três projetos 
inovadores a concurso

Simplex Mutual agiliza
prestação de informação oficial

Presidente da UMP 
participa em reuniões
de proximidade 
com associações 
mutualistas

Três associações mutualistas apresentaram candidatu-
ra ao Prémio Inovar para Melhorar (PIPM), com projetos 
inovadores e que estão, agora, a ser analisados pelo júri. 
A Associação Mutualista de Gondomar (AMUT) concor-
reu com o seu projeto “Linhas de Abraço”; a ASMAB (As-
sociação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança) 
apresentou o seu projeto “Cuidar de Quem Já Cuidou”; 
e A Mutualidade de Santa Maria – Associação Mutualis-
ta (AMSM) submeteu o seu projeto “Centro Qualifica”.
 
Na edição de 2021 do PIPM, o júri é constituído por 
Eduardo Graça, Presidente da Cooperativa António 
Sérgio para a Economia Social (CASES); Filipe Almei-
da, Presidente da Estrutura de Missão Portugal Inova-
ção Social; e Pedro Portugal Gaspar, Inspetor-Geral da 
ASAE. Serão eles os responsáveis pela análise e avalia-
ção dos projetos submetidos a concurso, cujo vencedor 
será anunciado, em julho, no XIII Congresso Nacional 
do Mutualismo.

Na avaliação dos projetos, são tidos em consideração 
os seguintes critérios de ponderação: Inovação (60%); 
Originalidade (20%); e Facilidade de implementação 
(20%). 

O projeto Linhas de Abraço, da AMUT nasceu em Março 
de 2020 e prolongou-se durante três meses, tendo sido 
o seu objetivo minimizar a solidão dos idosos, durante 
o primeiro confinamento decorrente da pandemia, e 
procurando dar respostas que envolvessem a comuni-
dade, alertando para a necessidade de criar laços de 
união e compaixão.

A ASMAB, através do projeto “Cuidar de Quem Já Cui-
dou”, pretende diversificar a oferta de cuidados diários 
e atividades psicossociais para os seus associados mais 
idosos, no âmbito das respostas sociais Centro de Dia 
e Serviço de Apoio Domicílio, desenvolvidas pela Insti-
tuição. 

O Centro Qualifica, da AMSM, é especializado na quali-
ficação de jovens e adultos e empenhado em melhorar 
os níveis de qualificação e empregabilidade, valorizan-
do as aprendizagens adquiridas ao longo da vida e pro-
movendo o aumento das competências escolares e/ou 
profissionais da população.

A UMP dá mais um passo na desmaterialização de do-
cumentos e no tratamento de dados e respetivo arqui-
vo, ao criar uma ferramenta digital que vem simplificar 
a prestação de informação oficial, como as alterações 
estatutárias aprovadas em Assembleia Geral e as respe-
tivas atas; tomadas de posse e atas de escrutínio; pro-
grama de ação e orçamento anual e Relatório e Contas 
anual e respetivas atas de aprovação em Assembleia 
Geral.

Esta nova ferramenta, integralmente desenvolvida pela 
UMP, denomina-se “Simplex Mutual” e permite que as 
Associadas filiadas na UMP cumpram esta prática, de 
uma forma mais eficiente, prática e económica, bas-
tando o preenchimento dos formulários que se encon-
tram reproduzidos como as Demonstrações Financei-
ras, nos termos legais aplicáveis às Entidades do Setor 

Não Lucrativo, e depósito em arquivo digital, dos respe-
tivos documentos acima elencados.
A utilização desta plataforma digital é intuitiva, mas 
para simplificar ainda mais, a UMP disponibiliza um 
Manual de Utilização que descreve esquematicamen-
te e através de imagens os procedimentos a observar.
Para acederem à plataforma disponível no site www.
mutualismo.pt, as Associadas devem utilizar a área re-
servada, inserindo as credenciais de acesso (as mesmas 
do Mutual IN), preencher as respetivas demonstrações 
financeiras e depositar os respetivos documentos ofi-
ciais.
Numa nota dirigida às suas filiadas, a UMP realça que “é 
imperativo que as Associadas mantenham a informa-
ção atualizada para que a UMP possa melhor respon-
der às necessidades das suas filiadas, trabalhando em 
prol da excelência”.

O Presidente do Conselho de Administração da UMP, 
Luís Alberto Silva, prosseguiu, durante o mês de maio, 
a ronda de reuniões de proximidade com os Órgãos 
Associativos das mutualidades. 
A Associação de Socorros Mútuos Setubalense e a As-
sociação de Socorros Mútuos do Concelho de Valongo 
foram as instituições com quem o dirigente se reuniu 
para abordar matérias relacionadas com os projetos 
e os constrangimentos destas mutualidades e com a 
atualidade e o futuro do Movimento Mutualista.
Em Setúbal, Luís Alberto Silva avistou-se com Fernando 
Paulino, Presidente da ASM Setubalense e outros diri-
gentes da instituição, enquanto em Valongo, a reunião 
contou com a presença de representantes dos diferen-
tes Órgãos Associativos da mutualista local.

A Mutualidade de Santa Maria
Associação Mutualista, 

“Centro Qualifica”

AMUT - Associação Mutualista de Gondomar
“Linhas de Abraço

Associação de Socorros Mútuos 
dos Artistas de Bragança,

“Cuidar de Quem Já Cuidou”

Setúbal

Valongo

http://mutualismo.pt/anexos/comunicacao/Manual_Simplex.pdf
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#MUTUALIDADES#ATIVIDADES UMP

CIDACL celebrou as mães e costurou 
novas fatiotas com a ajuda dos seniores

MUTUAL XXI abriu a janela da “Setubalense”
e prepara-se para abrir a porta de Valongo

Durante as últimas semana, o sol espreitou no Centro 
Infantil Dr. António da Costa Leal (CIDACL), gerido pela 
União das Mutualidades Portuguesas, e com ele chega-
ram atividades mil. 
O Dia da Mãe, que abriu o mês de Maio, foi celebrado 
com todo o amor e regressaram as atividades ao ar li-
vre. Os seniores da ERPI “Quinta Alegre” juntaram-se 
também aos mais pequenos e confecionaram novas 
fatiotas para as bonecas do CIDACL, que agora fazem 
ainda mais as delícias das crianças. 
Durante o mês de maio, os encarregados de educação 
tiveram ainda a oportunidade de assistir a uma forma-
ção sobre “Imposição de limites na primeira infância”. 

A nossa janela para o mundo continua escancarada. O 
MUTUAL XXI é o Mutualismo contado na primeira pes-
soa e que, em maio, foi até Setúbal e abriu as portas da 
Associação de Socorros Mútuos Setubalense (ver vídeo-
-reportagem AQUI), contando, a par e passo, as muitas 
histórias que há mais de 100 anos fazem história na-
quela mutualidade e continuam a marcar o presente 
e o futuro das gentes da cidade do poeta Bocage e da 
cantora lírica Luísa Todi,

Em junho, continuamos caminho por esse Portugal 
mutualista e fizemos paragem em Valongo. Acolheu-
-nos a Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre do 
Concelho de Valongo. No dia 21, contamos-lhe tudo so-
bre esta mutualidade. Não perca.

Dirigentes e 
colaboradores
da Setubalense 
em ação solidária

ANSE Sandim retoma
atividades de condição 
física

Associação Mutualista 
de Arcozelo marca 
presença no Instagram

A Associação de Socorros Mútuos Setubalense dina-
miza um grupo de voluntariado com um papel mui-
to ativo e regular nas atividades e respostas sociais da 
instituição. 

Com o alívio das restrições, a turma de Condição Físi-
ca da ANSE Sandim (Associação de Socorros Mútuos 
Nossa Senhora da Esperança) retomou as suas ativi-
dades presenciais nos primeiros dias de maio. E, se-
gundo a página de Facebook da Associação, foi um 
regresso “em grande”.

A 7 de maio, a aula de Hip-Hop, ao ar livre, foi de-
dicada às mães. Um final de tarde “muito especial e 
divertido” como comprova a imagem.

A Associação Mutualista de Arcozelo, que recente-
mente “estreou” a sua nova clínica, dá um novo passo 
no sentido de comunicar com o público, aderindo à 
rede social Instagram, muito popular entre a popula-
ção mais jovem.

A sua presença no Instagram pretende promover 
o seu novo espaço Saúde – MutualClinic e junta-
-se à que a Associação já dinamizava no seu site  
www.mutualista.pt e na sua página de Facebook.

No Instagram, pode ser seguida em @mutualclinic.

A.M. ARCOZELO

A.S.M. SETUBALENSE

ANSE SANDIM

O voluntariado faz parte do ADN desta associação mu-
tualista de Setúbal e os seus dirigentes e colaboradores 
também se revelam disponíveis para estender a sua 
mão solidária a outras organizações.
No início de maio, um grupo de dirigentes e colabora-
dores da ASM Setubalense, liderada pelo seu Presiden-
te de Direção, Fernando Paulino, dirigiu-se à sede do 
“CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo”, de Azeitão, 
Setúbal, para preparar uma refeição reconfortante des-
tinada aos sem abrigo que a instituição apoia.
O “CASA” dá apoio primário à população em situação 
de sem abrigo e apoio às famílias em risco e famílias 
carenciadas.

https://www.facebook.com/102112899877323/videos/2942589449311994
http://www.mutualista.pt
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AMUT dinamiza 
atividades no “Maio 
Mês do Coração”

A Previdência 
Portuguesa promove
ação de limpeza em 
Maceda

ISS homenageia 
trabalhadora
do Lar do Legado 
do Caixeiro

Universidade Sénior
d’A Beneficência 
Familiar retoma 
atividades

A AMUT – Gondomar foi uma das 29 parceiras do Mu-
nicípio de Gondomar na iniciativa “Mês do Coração“, 
que englobou diversas atividades promotoras de saú-
de, organizadas em colaboração com várias entidades 
do Concelho.
A AMUT promoveu, nos dias 23 e 24, um workshop 
de culinária (AMUT Chef Pró’Coração) e uma palestra 
sobre “Coração, o centro das emoções:ocidente VS 
Medicina Tradicional.

A Delegação Norte d´A Previdência Portuguesa, em 
Santa Maria da Feira, em parceria com o Município de 
Ovar, promoveu, no dia 29 de maio, a iniciativa Juntos 
em Maceda, uma ação de limpeza na praia daquela 
localidade do Concelho de Ovar. Nos dias seguintes 
associou-se a iniciativas similares nas praias de Esmo-
riz e Furadouro Sul.
A iniciativa visou a recolha de lixo marinho para o pro-
jeto Fishing the Plastic, promovido pela Business as 
Nature, em parceria com a Câmara Municipal de Ovar 
e financiado pelo EEA Grants Portugal.

Célia Vicente, diretora técnica do Lar do Legado do Cai-
xeiro – Associação Mutualista, Évora, foi uma das traba-
lhadoras homenageadas pelo Instituto da Segurança 
Social, no quadro das respostas sociais residenciais em 
tempos de pandemia. A iniciativa ocorreu durante as 
comemorações do Dia da Segurança Social.

Procurando combater o isolamento dos seus Associa-
dos seniores e ampliar o seu conhecimento e fomen-
tar a troca de experiências, a Universidade Sénior d’A 
Beneficência Familiar retomou as suas aulas presen-
ciais, salvaguardando todas as condições de seguran-
ça.
“É gratificante rever o entusiasmo dos nossos alunos 
e alunas nesta retoma e vê-los a “Visitar o Porto” de 
novo!”, escreve o Presidente da Direção d’A Beneficên-
cia Familiar, Carlos Jorge, na última newsletter da As-
sociação distribuída aos Associados.

A PREVIDÊNCIA PORTUGUESA
AMUT - GONDOMAR

LEGADO CAIXEIRO

Mutualista Covilhanense 
e Casa do Brasil 
celebram protocolo

Mutualista Covilhanense
agradece a trabalhadores

A assinatura decorreu no auditório da Mutualista Covi-
lhanense com a presença de Nelson Silva, presidente 
da direção da mutualidade, e de João Morgado e Tâ-
mela Grafolin, respetivamente, presidente e vice-presi-
dente da Casa do Brasil – Terras de Cabral. A cerimónia 
contou ainda com a participação de Paulo Porto Fer-
nandes, deputado natural de São Paulo, Brasil, e eleito 
na Assembleia da República de Portugal pelo círculo 
da Emigração – Fora da Europa.

“Estamos honrados em poder ajudar, uma vez mais, 
a comunidade brasileira na Covilhã, disponibilizando 
o acesso aos serviços de saúde na nossa Associação 
– salientou o presidente da Mutualista Covilhanense, 
merecendo rasgados elogios por parte de Paulo Porto 
Fernandes, destacando o “maravilhoso trabalho desen-
volvido na Casa Moura, com o acompanhamento dos 
jovens menores”.

A Casa Moura é um edifício recentemente requalificado 
e que alberga um projeto liderado pela Mutualista Covi-
lhanense no âmbito da ajuda humanitária, em resposta 
a um compromisso assumido pelo Estado português 
junto da União Europeia.

A pandemia produziu impactos relevantes em todos os 
setores e atividades e a Mutualista Covilhanense con-
gratula-se por ter conquistado como “resultado central” 
o marco de “zero casos de Covid-19” na sua Estrutu-
ra Residencial e no Centro de Dia, rem resultado de 
“inúmeras ações”, incluindo a disponibilidade das suas 
equipas em atuar em espelho durante meses.

Em reconhecimento a essa entrega e dedicação, e a 
exemplo do que também foi feito no ano passado, a Di-
reção da Mutualista Covilhanense decidiu atribuir uma 
bonificação aos trabalhadores da Mutualista, numa 
cerimónia que decorreu nas nossas instalações e que 
constituiu um gesto de gratidão pelo “esforço e sacrifí-
cio dispensados pelas equipas”.

Trata-se de uma Casa de Acolhimento Especializada, 
abrigando jovens menores desacompanhados de vá-
rias nacionalidades. Durante a visita, os jovens integra-
dos no projeto agradeceram a visita do deputado e 
presentearam-no com uma lembrança para celebrar o 
Dia da Europa.

“O associativismo é fundamental no apoio às pessoas 
carenciadas” – rematou Paulo Porto Fernandes que 
integra a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direi-
tos, Liberdades e Garantias, a Comissão de Negócios 
Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, o Grupo 
de Trabalho das Forças de Segurança Pública, a Sub-
comissão de Assuntos Prisionais e Reinserção Social e 
o Grupo de Trabalho de Prevenção ao Tráfico de Se-
res humanos do Grupo Parlamentar do PS e mantém 
grande atividade junto das comunidades portuguesas 
espalhadas pelo mundo.

MUTUALISTA COVILHANENSE

MUTUALISTA COVILHANENSE
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Liga do Porto promove
ciclo de rastreios mensais de saúde

A Liga do Porto, que tem o seu foco na área da saúde, 
acaba de anunciar o calendário dos rastreios que se 
propõe desenvolver até novembro de 2021.
Sensibilizando a população para a importância da pre-
venção das doenças, a Liga do Porto realizou em maio, 
mês do coração, rastreios de avaliação da saúde do co-
ração.

Para o mês de junho, está prevista a atividade de ava-
liação geral aos pés (podologia), nos dias 2 e 16, 9h30 
às 12h30.
Outros rastreios previstos:
Julho: dias 5, 12, 19 e 26, das 14h30 às 15h00, avaliação 
à audição (otorrino).
Todos os seguintes rastreios são dirigidos a crianças e 
adolescentes dos 5 aos 15 anos:

  dia 5, 9h30 às 12h00, rastreio terapia da fala;
  dia 7, 14h00 às 16h30, rastreio de nutrição;
  dia 8, das 14h00 às 16h30, rastreio da visão;
  dia 10, 10h00 às 12h00, rastreio de saúde oral.
 
Setembro: dias 16 e 30, das 14h00 às 16h30, exame de 
bioimpedância - avaliação do peso, percentagem de 
gordura e água, idade metabólica, massa muscular e 
Índice de Massa Corporal.
 
Outubro: dias 8 (10h00 às 12h00) e 22 (14h30 às 16h30), 
rastreios à saúde mental.
Dias 7 e 21, das 14h00 às 16h30, rastreio à visão.
 
Novembro: dia 18, das 14h30 às 18h00, rastreio terapia 
da fala (adultos e crianças).

Divulgação

CLIQUE NA IMAGEM PARA ACEDER ÁS VOTAÇÕES

Prémio Fidelidade Comunidade 
vai atribuir mais de 750 mil euros

Foi instituído há 4 anos e, desde então, o Prémio Fide-
lidade Comunidade já entregou 1,5 milhões de euros 
a mais de 50 instituições que atuam nas áreas da in-
clusão social, envelhecimento e prevenção em saúde. 
O prémio regressa este ano e conta atribuir mais 750 
mil euros. As candidaturas para esta iniciativa já estão 
abertas e é esperado um ‘boom’ de inscrições, “não ti-
vesse este último ano sido um ano horrível, que aba-
lou a economia e o setor social, que depende muito de 
donativos e apoios”, sustenta Ana Fontoura, diretora de 
responsabilidade social da empresa seguradora. 

Caberá a um júri composto por Jorge Magalhães Cor-
reia, Presidente da Fidelidade, Madalena Santos Fer-
reira, jurista, Filipe Almeida, Presidente da Estrutura 
de Missão Portugal Inovação Social, Isabel Capeloa Gil, 
Reitora da Universidade Católica, e Maria de Belém Ro-
seira, ex-Ministra da Saúde e da Igualdade, selecionar 
as instituições que irão beneficiar da ajuda. “Com estes 
prémios pretende-se dar apoio a instituições da área 
da economia social, portanto não lucrativas, que como 
todos sabemos, têm objetivos muito generosos mas 
têm também dificuldades em captar recursos, porque 
algumas delas, mesmo tendo acordos ou protocolos de 
colaboração com a segurança social ou a saúde, esses 
ficam sempre muito aquém dos custos com a realiza-
ção das ações”, refere Maria de Belém, em declarações 
ao Diário de Notícias.
Já no final de julho, pretende-se distribuir uma verba 
no valor de 150 mil euros, para fazer frente às necessi-
dades urgentes e emergentes das instituições. 

A segunda fase do prémio está destinada a projetos 
que promovam a sustentabilidade das organizações, 
atribuindo-se os restantes 600 mil euros, o que deverá 
ocorrer em janeiro de 2022. “Queremos dar-lhes ferra-
mentas que lhes permitam trabalhar melhor, que as 
torne mais capazes, mais robustas, com mais recursos 
para trabalhar”, avança, ao DN, Ana Fontoura, salien-
tando ser intenção chegar, sobretudo, àquelas que não 
estão sedeadas em Lisboa ou no Porto. 

“Acho que um dos problemas grandes que se verificam 
em Portugal é que muitas vezes os decisores julgam 
que as pessoas que vão ser objeto da sua decisão são 
as pessoas dos contextos que eles conhecem. E os nos-
sos contextos não são os mesmos. E portanto é preciso 
conhecer, perceber, ter sensibilidade para ver como o 
mundo é, como o nosso país é na sua especificidade, 
para podermos fazer juízos o mais possível sensatos”, 
acrescenta Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saú-
de e da Igualdade, apontando para os níveis de pobre-
za em Portugal que totaliza cerca de quatro milhões 
da população.

Ana Fontoura assume, por sua vez, que o Prémio Fide-
lidade Comunidade pretende ser um complemento ao 
Estado, porque “o Estado não pode chegar a tudo”, e 
garante que, após a atribuição das verbas, as institui-
ções não são deixadas ao abandono. “Mantemos um 
contacto muito regular e percebemos que, depois do 
prémio, há outras pequenas necessidades a que pode-
mos responder”, remata a responsável.

https://mutualismo.pt/portal/index.php?page=votacao&evento=1&ano=2021&tema=Trabalhador%20do%20Ano#conteudo
https://mutualismo.pt/portal/index.php?page=votacao&evento=1&ano=2021&tema=Trabalhador%20do%20Ano#conteudo
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ANIVERSÁRIOS
07 junho 126.º aniversário Associação de Socorros Mútuos “Mutualista Covilhanense”

07 junho 28.º aniversário MUDIP - Associação Mutualista Diplomática Portuguesa

17 junho 138.º aniversário Associação Alcacerense de Socorros Mútuos

29 junho 119.º aniversário Associação de Socorros Mútuos em Modivas 

Lei n.º 33/2021
Prorroga a isenção de imposto sobre o valor acrescenta-
do para as transmissões e aquisições intracomunitárias 
de bens necessários para combater os efeitos da pande-
mia da doença COVID-19.

Lei n.º 31/2021
Procede à simplificação dos procedimentos associa-
dos ao reconhecimento das qualificações profissionais, 
transpondo a Diretiva 2005/36/CE, de 7 de setembro de 
2005, e procedendo à alteração à Lei n.º 9/2009, de 4 de 
março.

Portaria n.º 102-A/2021
Regulamenta o novo incentivo à normalização da ativi-
dade empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 23- A/2021, 
de 24 de março, e o apoio simplificado para microem-
presas à manutenção dos postos de trabalho, previsto no 
Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho.

Portaria n.º 108/2021
Define os critérios a ter em conta na prova da deficiência 
para efeitos de atribuição da bonificação por deficiência 
do abono de família para crianças e jovens.

Despacho n.º 5269/2021
Autoriza o Instituto da Segurança Social e as Adminis-
trações Regionais de Saúde a assumir os compromissos 
plurianuais decorrentes dos contratos-programa a cele-
brar, para o triénio de 2021- 2023, com as novas unida-
des e equipas de cuidados continuados integrados de 
saúde mental a integrar a Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados.

Despacho n.º 5268/2021
Autoriza o Instituto da Segurança Social, I. P., e as Admi-
nistrações Regionais de Saúde. I. P., a assumir os compro-
missos plurianuais decorrentes dos contratos-programa 
a celebrar, para o triénio de 2021-2023, com as novas 
unidades de internamento a integrar a Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados.

Despacho n.º 5201/2021
Aprova o alargamento do Programa Nacional de Promo-
ção de Saúde Oral a todas as crianças com idade de 4 
anos e a todas as crianças e jovens com idades entre os 7 
e os 18 anos, independentemente da escola ou institui-
ção que frequentem.

LEGISLAÇÃO
Despacho n.º 4673/2021
Designa os membros do Conselho de Gestão do Fundo 
de Restruturação do Setor Solidário.

Despacho n.º 4225-A/2021
Revoga os n.os 13.1 e 13.2 do Despacho n.º 1242- A/2021, 
de 29 de janeiro (que aprova o regime de apoios aos for-
mandos e participantes das medidas ativas de emprego 
e reabilitação profissional que se encontrem temporaria-
mente impedidos de frequentar as ações de formação 
ou as atividades previstas nos projetos, bem como outras 
medidas referentes à intervenção do IEFP, I. P).

Resolução da Assembleia da República n.º 139/2021
Recomenda ao Governo a adoção de medidas de regu-
lação da atividade de apoio social para pessoas idosas 
sem alojamento.

Resolução da Assembleia da República n.º 121/2021
Recomenda ao Governo medidas de incentivo à utiliza-
ção de artigos de higiene reutilizáveis destinados à pri-
meira infância.

Resolução da Assembleia da República n.º 127/2021
Recomenda ao Governo a integração das pessoas em si-
tuação de sem-abrigo e com doença mental severa nos 
grupos prioritários do Plano de Vacinação contra a CO-
VID-19.

Resolução da Assembleia da República n.º 128/2021
Recomenda ao Governo que apresente, com carácter de 
urgência, o estudo relativo à definição das condições de 
acesso à reforma antecipada para as pessoas com defi-
ciência.

Resolução da Assembleia da República n.º 131/2021
Recomenda ao Governo o reforço urgente da rede nacio-
nal e da formação em cuidados paliativos.

Aviso n.º 9830/2021 Educação - Direção-Geral da Ed-
ucação 
Candidatura a acreditação de centros de recursos para 
a inclusão.

Prémio Infância BPI/la Caixa: 
candidaturas até 7 de junho

O Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Infância tem como 

finalidade apoiar projetos que facilitam o desenvol-

vimento integral e o processo de inclusão social de 

crianças em situação de vulnerabilidade.

Está a decorrer, até 7 de junho, o prazo para apre-

sentação de candidaturas ao Prémio BPI Fundação 

”la Caixa” Infância, um prémio que tem como fina-

lidade apoiar projetos que facilitam o desenvolvi-

mento integral e o processo de inclusão social de 

crianças em situação de vulnerabilidade.

O Prémio Infância é uma iniciativa conjunta do BPI e 

da Fundação ”la Caixa” e vai atribuir 800.000 euros a 

projetos de instituições privadas sem fins lucrativos, 

a executar em território nacional.

As instituições podem consultar o regulamento e 

apresentar as suas candidaturas, nos sites do BPI e 

da Fundação ”la Caixa”.

Divulgação

https://dre.pt/application/file/a/164233962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32005L0036
https://dre.pt/application/file/a/604699
https://dre.pt/application/file/a/163336877
https://dre.pt/application/file/a/159994254
https://dre.pt/application/file/a/139239694
https://dre.pt/application/file/a/163941173
https://dre.pt/application/file/a/164076125
https://dre.pt/application/file/a/164076124
https://dre.pt/application/file/a/163858514
https://dre.pt/application/file/a/162906777
https://dre.pt/application/file/a/162093580
https://dre.pt/application/file/a/155736384
https://dre.pt/application/file/a/163247206
https://dre.pt/application/file/a/162064467
https://dre.pt/application/file/a/162242803
https://dre.pt/application/file/a/162172650
https://dre.pt/application/file/a/162172653
https://dre.pt/application/file/a/163863460
https://dre.pt/application/file/a/163863460
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