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O XIII Congresso Nacional do Mutualismo evocou as origens do Movimento em Portugal e perspetivou o futuro da saúde, da previdência e 
proteção social. A intervenção de governantes e personalidades relevantes em cada uma das áreas, distinções e a apresentação de um livro 
preencheram os trabalhos. Tudo sobre o Congresso, da página 4 à 15.   p4

XIII Congresso Nacional do Mutualismo: a evocação das origens
e projeção do futuro do Movimento Mutualista

Governo e Setor 
Social fecham 
Compromisso de 
Cooperação 

II Encontro Nacional 
de Mulheres 
Mutualistas enfrenta 
o elefante na sala 

O processo negocial foi complexo, 
mas ambas as partes chegaram a 
acordo quanto a um aumento de 
3,6% no Compromisso de Coope-
ração para o Setor Social e Solidário.

A desigualdade entre géneros e a 
importância da mulher no seio do 
movimento mutualista foram os fo-
cos do evento que aconteceu, pela 
primeira vez, online.

p16

Próxima edição do 
Webinar Comunicar 
Mutualidades já tem 
data marcada 

ASN Setubalense
quer pôr os
“Seniores em 
Movimento” 

A 30 de julho, das 10h00 às 12h00, 
fala-se sobre a importância das 
relações com a imprensa, quer nacio-
nal, quer regional, na comunicação 
das mutualidades.

A Associação de Socorros Mútuos Se-
tubalense tem um novo projeto des-
tinado aos mais velhos, que promete 
dar um novo impulso ao bem-estar 
desta camada da população.
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O XIII Congresso Nacional do Mutualismo 

foi um momento alto e de grande simbolis-

mo para o Movimento Mutualista português.

Personalidades de relevo no âmbito das políticas 

públicas de saúde e da proteção e previdência social 

prestaram um grande contributo à reflexão que se impõe 

sobre o futuro da saúde na economia social e sobre a 

emergência de uma nova geração de respostas sociais.

A presença de dois membros do governo nas 

áreas da Segurança Social e da Educação e as 

mensagens em formato de vídeo dirigidas ao 

Congresso pelas Ministras da Saúde e do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social e do novo Presi-

dente da União Mundial das Mutualidades são revela-

doras da força do mutualismo português na sociedade.

Exaltámos a nossa história, com a apresentação do 

livro “As Origens do Mutualismo em Portugal” que 

reforça o papel do Movimento Mutualista na evolução 

dos sistemas de previdência e proteção social. 

É a primeira de um conjunto de publicações que 

a UMP se propõe editar nos próximos tempos, 

contribuindo para a visibilidade e a produção de 

conhecimento sobre a história e as diferentes 

áreas de intervenção do mutualismo na sociedade.

Distinguimos personalidades, trabalhadores e proje-

tos inovadores das mutualidades portuguesas.

O nível de participação superou qualquer um dos 

mais recentes Congressos, mesmo nas circun-

stâncias muito especiais que atravessamos.

Uma palavra de agradecimento àqueles muitos 

que, não integrando a UMP, sentiram a curiosi-

dade de participar, de conhecer e de enriquec-

er o XIII Congresso Nacional do Mutualismo.

Duas notas finais para dois outros grandes momen-

tos que vivemos muito recentemente: a celebração 

do Compromisso de Cooperação para o Setor Social e 

Solidário 2021-2022, que acentua a progressiva aprox-

imação da comparticipação estatal ao custo efetivo 

de funcionamento das respostas sociais; e o II Encon-

tro Nacional de Mulheres Mutualistas, que nos voltou 

a provocar para a premência de integrarmos mais 

mulheres no quotidiano das Associações Mutualistas.

O caminho, faz-se caminhando.

Com foco e determinação!

#SUMÁRIO
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XIII Congresso Nacional do Mutualismo
com balanço francamente positivo

Em tempos de pandemia, especialmente num momen-

to em que o número de casos teima em não querer parar 

de aumentar a cada dia que passa e as restrições ficam 

mais e mais exigentes, poder assistir ao XIII Congresso 

Nacional do Mutualismo, fisicamente, parecia quase 

ficção. Mas na sexta-feira, 9 de julho, foi mesmo realidade. 

Com todos os cuidados - como a utilização de máscaras, 

distanciamento social e contínua desinfeção das mãos 

- e respeito pelos conselhos e normas das entidades de 

saúde, o Hotel Solverde, em São Félix da Marinha, Vila 

Nova de Gaia, pôde receber mais de 120 participantes de 

37 entidades, das quais 22 eram Associações Mutualistas.

Sob o mote “Da Herança ao Futuro”, o evento que celebra 

mais de oito séculos do movimento mutualista portu-

guês uniu dois painéis com figuras de relevo nas áreas 

da saúde e da segurança social para debater o futuro do 

mutualismo nesses campos, algo tão premente, particu-

larmente num contexto como o que vivemos atualmente.

“O envelhecimento da população e os sinais de incapaci-

dade do Estado Social em chegar a tudo e a todos tornam 

evidentes a urgêcia e a importância dos benefícios 

complementares de segurança social”, sublinhou Luís 

Alberto Silva, Presidente da UMP, durante a sessão de 

abertura do congresso. “Às associações mutualistas, 

compete reformular o seu portfólio de modalidades e 

ajustá-lo às necessidades atuais e futuras das crianças 

e dos jovens, das famílias, dos profissionais e dos idosos”, 

continuou, acrescentando que não existem dúvidas de

que “a previdência social mutualista, fundada nos 

princípios e valores da corresponsabilidade, solidarie-

dade e reciprocidade, é uma solução de futuro enquan-

to sistema complementa da segurança social pública”.

O momento inicial do evento contou também com 

a presença do Secretário de Estado da Segurança 

Social, Gabriel Bastos, que evidenciou a importân-

cia do movimento mutualista para uma “melhoria 

sustentada das condições e dos níveis de proteção 

social no nosso país”, cuja ação na “prestação de 

respostas imediatas e de proximidade ao nível da 

proteção dos grupos mais vulneráveis” ficou, de acor-

do com este membro do governo, “absolutamente 

patente” durante o “contexto pandémico e a 

emergência da crise de saúde pública” que vivemos.

Além de Gabriel Bastos, o público pôde assistir à 

intervenção do Secretário de Estado Adjunto e da 

Educação, João Costa, que sublinhou que o “espíri-

to a que obedecem as mutualidadades, da entreaju-

da, da cooperação, do crescer em conjunto são, neste 

momento, chave também para a educação”. Por isso, 

prometeu desenvolver um trabalho em conjunto 

com a Direção-Geral da Educação para que possam 

chegar às escolas recursos didáticos nessa área.

Em cima da mesa, estiveram também o futu-

ro da saúde e os novos caminhos para a Economia 

Social, enquanto temas fortes do congresso. Para se 

debruçarem sobre o primeiro assunto, foram convi-

dados o Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel 

Guimarães, e os ex-Secretários de Estado da Saúde 

Manuel Delgado e Rosa Valente de Matos, para 

um primeiro painel, que ocupou parte da manhã.

A moderação esteve a cargo de sob moder-

ação do Pimenta Marinho, Médico e ex-Presiden-

te da Administração Regional de Saúde do Norte.

Quanto aos “Novos Caminhos da Economia Social”, foram 

o ex-Secretário de Estado da Segurança Social, Marco 

António Costa, Maria da Luz Cabral, professora universi-

tária que coordenou o grupo de trabalho da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa responsável pela elaboração 

de uma proposta estratégica solicitada pelo Governo 

no âmbito do envelhecimento da população, e Tiago 

Preguiça, Diretor-Geral da Direção-Geral da Segurança 

Social, quem fez parte do painel moderado por Carlos 

Azevedo, Presidente do IES-Social Business School. 

Na próxima edição do Info, detalharemos mais em 

concreto o que foi abordado em ambas as conferências.

O XIII Congresso Nacional do Mutualismo serviu ainda 

de palco à apresentação do livro “Origens do Mutualis-

mo em Portugal”, resultado de uma investigação coor-

denada por Joana Dias Pereira, na qual se faz luz sobre 

a fundação da primeira organização de cariz mutualista 

no nosso país, que remonta a 1176, mais de um século 

antes do registo mais antigo que se conhecia até agora.

Com um balanço positivo a registar, o evento contou 

com a cobertura de dois órgãos de comunicação 

televisivos e uma rádio, além da agência de notícias 

Lusa, que deram maior visibilidade ao congresso.
João Costa,

Secretário de Estado Adjunto e da Educação

Manuel Delgado,
Ex-Secretário de Estado da Saúde

Rosa Valente Matos,
Ex-Secretária de Estado da Saúde

Gabriel Bastos,
Secretário de Estado da Segurança Social
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Fundador e Presidente da UMM, Alfredo 
Sigliano, foi “um empreendedor exemplar” 

Marta Temido
destaca papel 
das mutualidades
na pandemia
Uma das homenageadas no congresso foi a Ministra da 

Saúde, Marta Temido, cuja “ação, entrega e resiliência com 

que coordenou a resposta à pandemia, num contexto tão 

complexo e desconhecido como o que vivemos” atual-

mente serviram como fundamento para a decisão da UMP 

quanto à atribuição do prémio Cidadania e a Solidarieda-

de. Também “o seu humanismo, genuinidade, humildade 

e caráter resoluto” foram tidos em conta na deliberação.

Por uma questão de agenda, Marta Temido não pôde 

estar presente e fez-se, deste modo, representar por Cris-

tina Henriques, sua adjunta, que recebeu, pelas mãos 

do Presidente da UMP, Luís Alberto Silva, o galardão. 

Ainda assim, fez questão de enviar um vídeo de agra-

decimento. “A pandemia, que desde março de 2020, 

nos colocou um imenso desafio, mostrou também a 

nossa capacidade de reagir perante adversidades. O 

setor social, e as mutualidades em particular, sempre 

presentes junto dos portugueses em momentos difíceis, 

tiveram também aqui uma capacidade de adaptação 

e resiliência no apoio aos mais vulneráveis”, salientou.

Cristina Henriques,
adjunta da Ministra da Saúde, Marta Temido, a receber o Prémio 

Cidadania e Solidariedade entregue por Luís Alberto Silva O Prémio Mutualismo e Solidariedade Internacion-

al foi atribuído, a título póstumo, a Alfredo Sigliano, 

fundador e presidente da União Mundial das Mutu-

alidades (UMM). Foram o seu percurso e relevante 

contributo para a difusão e desenvolvimento do mutu-

alismo, o seu estatuto de artífice do associativismo 

mutualista internacional e de referência incontornável 

no seio das organizações da Economia Social que 

estiveram na base da decisão unânime da União das 

Mutualidades Portuguesas na entrega do galardão.

Além disso, o seu exemplo de fé inabalável e os valores 

da solidariedade, igualdade, generosidade com 

que pautou a sua existência foram tidos em conta.

Para receber a distinção, subiu ao palco Edgar 

Diogo, da UMP, uma vez que o atual presiden-

te da UMM, Andrés Román, não pode viajar 

até Portugal, devido às restrições sanitárias.

“Os que tiveram o privilégio e a sorte de pode-

rem, como no meu caso, formar-se ao lado de um 

dirigente como o Alfredo, sabem que o prémio 

é sobejamente merecido”, frisou Andrés Román.

“Foi um empreendedor exemplar e conseguiu algo com 

que sonhou desde que começou a trabalhar no mutu-

alismo., que foi unir o mutualismo mundial, para dar a 

este sistema solidário, inclusivo e equitativo o impulso 

que precisava para se transformar numa solução para 

as dificuldades da comunidade mundial”, completou.

Andrés Román,
Presidente da União Mundial das Mutualidades
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Armanda Fernandez e Augusto Ferreira 
Machado distinguidos pela UMP

ASMAB arrecada Prémio Inovar Para Melhorar

Armanda Fernandez, Presidente da ASM Freamundense, 

e Augusto Ferreira Machado, Ex-Presidente da ASM Nossa 

Senhora da Esperança de Sandim (ANSE), foram distin-

guidos pela UMP com o Prémio Mutualismo e Solidarie-

dade 2020, no XIII Congresso Nacional do Mutualismo.

Augusto Ferreira Machado, por se encontrar hospi-

talizado, esteve representado na cerimónia pelo seu 

neto. Com um percurso empresarial notável, que lhe 

mereceu a imposição das insígnias de Comendador de 

Mérito Industrial em 2010, pelo Presidente da Repúbli-

ca Cavaco Silva, Augusto Machado notabilizou-se ainda 

pelo seu contributo para o desenvolvimento de Sandim 

e por um ciclo virtuoso na liderança da ANSE Sandim.

A fundamentação da atribuição do Prémio a Arman-

da Fernandez recai na sua dedicação e empe-

nho no seio do Movimento Mutualista, em especial 

depois do impulso que deu à ASM Freamundense.

Augusto Ferreira Machado,
Vencedor do Prémio Mutualismo e Solidariedade 2020

A dirigente não escondeu a surpresa e a emoção 

pela distinção, confessando que representa 

muito para si, considerando-se “uma verdadei-

ra mutualista”, em todo o seu percurso de vida.   

“Cuidar de Quem Já Cuidou”, da Associação de Socor-

ros Mútuos dos Artistas de Bragança (ASMAB), 

foi o projeto vencedor do Prémio Inovar Para 

Melhorar, atribuído pela UMP à iniciativa com marca 

de inovação no seio do Movimento Mutualista.

Submetidos três projetos a concurso, a opção do júri - 

constituído por Eduardo Graça (Presidente da CASES), 

Filipe Oliveira (Presidente da Estrutura de Missão Portu-

gal Inovação Social) e Pedro Portugal Gaspar (Inspe-

tor-Geral da ASAE) - recaiu sobre a candidatura apresen-

tada pela ASMAB, que já conquistara a distinção em 2014.

Foi com o combate à solidão dos mais velhos em mente 

que a ASMAB levou para o terreno o projeto “Cuidar de 

Quem Já Cuidou”. Através dessa iniciativa procurou prestar 

cuidados diários e atividades psicossociais complemen-

tares aos tipificados aos seus associados integrados nos 

Centro de Dia e Serviço de Apoio ao Domicílio. O obje-

tivo do projeto tem sido proporcionar serviços comple-

mentares aos tipificados inerentes ao Centro de Dia e 

Serviço de Apoio Domiciliário, de forma a contribuir para 

a manutenção dos idosos no seu meio social e familiar. 

“Linhas d’Abraço”, da AMUT; e Centro Quali-

fica d’A Mutualidade de Santa Maria, foram 

os outros projetos submetidos a concurso.

Partindo da necessidade de manter a proximidade num 

momento em que a palavra de ordem era o distancia-

mento social, a AMUT mostrou-se disponível para ouvir 

os seus associados em conversas telefónicas e levar-lhes 

os bens alimentares ou de higiene que precisassem.

Mais tarde o projeto Linhas d’Abraço, evoluiu e 

envolveu a comunidade, a quem foi lançado o desafio 

de costurar máscaras e corações terapêuticos, cujas 

vendas possibilitaram a aquisição de produtos de 

higiene, entregues a cerca de 500 famílias carencia-

das acompanhadas pela Cruz Vermelha Portuguesa.

Com o seu Centro Qualifica, A Mutualidade de Santa 

Maria propôs-se mel horar os níveis de qualificação 

e empregabilidade de jovens e adultos que tencio-

nam prosseguir estudos ou mudar de área profis-

sional. Apresenta-se como a primeira e única asso-

ciação mutualista promotora de um centro que 

investe nas competências profission ais e certifica 

aprendizagens formais, informais e não formais. 

ASMAB

Jornal/TV Terras de Gaia
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Novo conceito da 
Chama Mutualista 
estreia-se em Esmoriz 
e segue para Espinho

Das mãos do Presidente d’A Mutualidade de Santa 

Maria (Esmoriz), Luís Alberto Silva, a Associação Fami-

liar de Espinho recebeu, durante o XIII Congres-

so Nacional do Mutualismo, que ocupou o Hotel 

Solverde, em São Félix da Marinha, no passado dia 9 

de julho, a Chama Mutualista, comprometendo-se a 

dinamizar em breve projetos solidários na instituição.

É desta forma que o símbolo irá percorrer mais 

umas dezenas de quilómetros, depois de, em cinco 

edições, ter já viajado mais de 5.000 quilómetros.

Depois de uma interrupção, exigida pelo contex-

to pandémico que vivíamos - uma vez que foram 

condicionados os acessos dos associados e do públi-

co em geral às sedes das instituições -, o seu caminho 

continuou, mas agora com diferente conceito asso-

ciado. A UMP repensou a essência da Chama Mutu-

alista e transformou-a numa iniciativa marcante para 

as comunidades, que procura estreitar e fortalecer 

os laços entre as diversas associações mutualistas.

Ana Raquel Silva,
ajudante de ação direta na ERPI Residência Apóstolos, do Legado 

do Caixeiro Alentejano – Associação Mutualista

Prémio Trabalhador do Ano distingue
Ana Raquel, do Legado do Caixeiro

Ana Raquel Silva, ajudante de ação direta na ERPI 

Residência dos Apóstolos, do Legado do Caixeiro 

Alentejano, Évora, foi a vencedora do concurso Prémio 

Trabalhador do Ano, em resultado de um proces-

so de votação que decorreu no site da UMP até às 

23h59 do dia 5 de julho e que registou um valor supe-

rior a 8 mil votos, mais do dobro da edição anterior. 

O anúncio dos resultados da votação e a entrega dos 

Prémios ocorreram no XIII Congresso Nacional do 

Mutualismo, na presença de três dos cinco candidatos.

Foi com 2.846 votos que Ana Raquel Silva, levou 

para casa o galardão. Seguiu-se-lhe Arman-

do Luís Colaço Silva, cobrador da Familiar de 

Grijó – Associação Mutualista, que registou 2.292. 

Em terceiro lugar, classificou-se Carlos Travessa, cobra-

dor da Associação de Socorros Mútuos Benaven-

tense (1.109 votos). A candidata Maria Alice Gomes 

Santos Almeida, da Associação de Socorros Mútuos 

Nossa Senhora da Esperança de Sandim e Fregue-

sias Circunvizinhas posicionou-se logo de seguida, 

com 988 votos; e o quinto lugar ficou atribuído a Sara 

Maria Franco Faria, da Monte-Pio Artístico Tavirense - 

Associação de Socorros Mútuos que obteve 778 votos.
Ana Raquel Silva, Maria Almeida,

Luís Alberto Silva e Armando Luís Colaço Silva,

Agora, a chama associa-se a causas e iniciativas 

solidárias de cada uma das comunidades em que está 

presente, através de caminhadas, rastreios de saúde, 

recolha de bens para famílias carenciadas, limpeza de 

praias e florestas, visitas a idosos ou pessoas vulneráveis.

O percurso iniciou-se em Esmoriz, com a I Caminhada 

Familiar d’A Mutualidade de Santa Maria, que reuniu 

largas dezenas de pessoas de todas as idades numa 

iniciativa que contemplou não só uma caminhada de 8 

quilómetros, como rastreios de saúde e recolha de bens 

para instituições que operam no âmbito do apoio social.
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UMP edita livro “Origens
do “Mutualismo em Portugal”

É inegável a dimensão histórica do movimento mutu-

alista e a importância de conhecer as suas fundações 

para melhor compreendermos a sua forma nos dias 

de hoje. É com esse objetivo que a União das Mutua-

lidades Portuguesas edita o livro “Origens do Mutua-

lismo em Portugal”, resultado de um projeto de inves-

tigação coordenado por Joana Dias Pereira, profes-

sora e investigadora da Universidade Nova de Lisboa.

A obra traz um novo ponto de partida para o movi-

mento, que se situa em 1176, ano de fundação 

da primeira organização de cariz mutualista 

no nosso país, isto é, um século antes do regis-

to mais antigo que até agora se conhecia (1297).

“Já sabíamos que as associações mais antigas recua-

vam ao século XI/XII. Conseguimos encontrar algu-

mas instituições ainda mais antigas, mas sobretu-

do detalhamos a análise de como estas instituições 

eram organizadas e como é que evoluíram ao longo 

dos séculos até ao associativismo moderno”, explicou 

a autora, no final do congresso, no qual foi apresen-

tada a obra, durante uma tertúlia que contou ainda 

com a presença da investigadora Virgínia Baptista. 

O livro, assinado por Joana Dias Pereira e Rui Henriques, 

reflete o modo como o mutualismo se moldou às 

diferentes conjunturas políticas, organizações soci-

ais e regimes económicos adotados ao longo da 

história, procurando manter-se relevante e necessário, 

enquanto facilitador de mecanismos de previdên-

cia e assistência social, percetível desde o movimen-

to confraternal até à emergência de associações 

de socorros mútuos cientificamente organizadas.

Destaca também o papel da ação coletiva nas diversas 

esferas da vida social, partindo da medievalidade até à 

construção das sociedades contemporâneas, além de 

dar ênfase às ramificações do associativismo primor-

dial, que estiveram na origem de novos modelos insti-

tucionais como o cooperativismo ou o sindicalismo.

A investigação viaja até ao primeiro Congresso Social 

(1865-1866) para apresentar o mutualismo como o 

“primeiro movimento social moderno a articular-se à 

escala nacional e a intervir junto do poder político, reivin-

dicando proteção social e assistência para os mais desfa-

vorecidos”. “Analisamos com algum detalhe as propos-

tas dos congressos mutualistas desde 1865 até 1911 e 

pudemos comprovar que, de facto, é no seio dos congres-

sos mutualistas que se discute, se debate e se propõe 

aquilo que vão ser os estados de bem-estar europeus, 

ou seja os sistemas de proteção social.” como os conhec-

emos presentemente, completou Joana Dias Pereira.

Virgínia Baptista e Joana Dias Pereira
na tertúlia”História e Origens do Mutualismo em Portugal”

Joana Dias Pereira
na sessão de entrega do livro

#EM FOCO #EM FOCO



15

Boletim Informativo n.º 135 
JULHO DE 2021

14

Boletim Informativo n.º 135 
JULHO DE 2021

#EM FOCO #EM FOCO



17

Boletim Informativo n.º 135 
JULHO DE 2021

16

Boletim Informativo n.º 135 
JULHO DE 2021

#ATIVIDADES UMP #ATIVIDADES UMP

II Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas 
aconteceu pela primeira vez digitalmente

Foi à frente do ecrã, na plataforma Zoom, que o II Encon-

tro Nacional de Mulheres Mutualistas (ENMM) aconteceu, 

na manhã de 14 de junho. Graças à pandemia, a segun-

da edição do evento promovido pela União das Mutuali-

dades Portuguesas, em colaboração com a ASMAB (Asso-

ciação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragrança), 

acabou por juntar mutualistas, ironicamente, à distân-

cia - tal como a atual conjuntura assim o exige -, numa 

videoconferência em que se abordou “a importância da 

Mulher no Mutualismo, na Sociedade e na Democracia”.

De entre os participantes, destacou-se a 

presença da Secretária de Estado da Valori-

zação do Interior, Isabel Ferreira, que frisou que 

o movimento mutualista em Portugal “tem tido 

um papel histórico fundamental na proteção 

social, mas sobretudo nas áreas da segurança 

social e da saúde, e tem sabido encontrar e desen-

volver novas soluções adequadas também às 

novas necessidades dos cidadãos e das famílias”.

Com uma reflexão acerca do universo feminino e o 

seu papel no mutualismo, segundo um objetivo de 

promoção da igualdade de género, como tónica, Luís 

Alberto Silva, Presidente da UMP, deu início à sessão, 

salientando o seu desejo de que “todos tenham a opor-

tunidade” de fazer parte de uma “família mutualista 

mais unida, coesa e cada vez mais forte”, numa luta 

contínua pela “inclusão, participação ativa e a igualdade, 

princípios que, aliás, estão na base do Mutualismo”.

“É muito importante que as nossas Associações Mutu-

alistas criem espaços e fomentem a participação femi-

nina, nomeadamente nos Órgãos Associativos e nas 

suas organizações e atividades”, frisou o dirigente na sua 

intervenção inicial, acrescentando que, mais do que isso, 

“é fundamental para a regeneração do próprio Movi-

mento Mutualista, para aportar novas mundividências, 

novos temas e refrescar a imagem e a ação deste setor”.

Passando a palavra a Alcídio Castanheira, o Presiden-

te do Conselho de ASMAB relembrou o trabalho que a 

instituição tem levado a cabo enquanto dinamizado-

ra do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência 

Doméstica de Bragança, desde 2005. Entre iniciativas 

de prevenção e apoio às vítimas desta que é consi-

derada também “uma calamidade” pelo dirigente, a asso-

ciação tem procurado minimizar o impacto da violência 

doméstica, um dos pontos centrais da ação da ASMAB, 

incansável na luta contra a discriminação, segregação 

e violência face às camadas mais frágeis da sociedade.

Num passo além, irá inaugurar, em breve, uma casa 

abrigo para vítimas, com 30 vagas, após um investimen-

to de 1 milhão de euros. “Este tem sido o nosso modesto 

contributo para que as mulheres possam exercer plena-

mente os seus direitos e participem mais na vida política, 

económica, social e cultural”, concluiu Alcídio Castanheira.

Impacto da pandemia e do confinamento
no género feminino discutido online

Se a igualdade de direitos e oportunidades 

entre homens e mulheres são, de acordo com 

os oradores, uma utopia, a atual crise pandémi-

ca veio reforçar ainda mais este desequilíbrio. 

“[A pandemia mostrou que], em tempos de crise como 

este, as mulheres são o alvo”, notou Armanda Fernan-

dez, Presidente da ASM Freamundense, no II Encontro 

Nacional de Mulheres Mutualistas, que aconteceu na 

plataforma Zoom, a 14 de junho. “A pandemia foi mais 

prejudicial às mulheres, não só mutualistas, como às 

mulheres no geral”, reforçou. Contudo, acredita que de-

monstraram, nesta altura, “força e vontade de lutar e fazer 

mudar”, elencando os nomes de Mariana Vieira da Silva, 

Marta Temido e Ana Mendes Godinho como exemplos 

disso. “Nos seus espaços, souberam responder atempa-

damente, assertivamente ao que vivemos e àquilo que 

estivemos a sentir ao longo destes tempos”, sustentou.

No seguimento, a moderadora, Carla Silva, aproveitou 

para questionar se o modo como as mulheres procu-

raram conciliar e gerir, em especial durante o confina-

mento, o trabalho, família e tarefas domésticas teria tido 

um impacto num possível empoderamento do género 

feminino. Ao que a Coordenadora do Centro de Apoio à 

Vítima de Bragança, Teresa Fernandes, respondeu, rea-

listicamente, que “não”. “Não me parece que este 

multitasking que foi exigido à mulher, por si só, seja 

suficiente para, por um lado, internamente, se auto-

capacitem, e por outro, a sociedade reconheça esse 

mérito. Porque acho que, tradicionalmente, espe-

ra-se que a mulher o faça”, clarificou, acrescentan-

do: “Aquela típica frase de «o homem até ajuda» é 

bastante sintomática do que é o nosso pensamento”.

“Há mulheres que fazem tudo: ir para casa, cuidar 

dos filhos, adiantar o jantar, ajudar os filhos com os 

trabalhos da escola, preparar o dia a seguir,… e ainda o 

marido, e, se for preciso, os pais e os sogros que também 

está a cuidar. É suposto que o faça”, completou.

E, tal como acredita que não terá um impacto na toma-

da de consciência da capacitação e força do géne-

ro feminino, não será empoderador para vítimas de 

violência doméstica, com quem trabalha há vários anos.

“Mesmo com a capacidade que as mulheres tiveram 

na pandemia de gerir uma família, de gerir o ensi-

no à distância, de gerir todos os cuidados e mais 

alguns - na casa, na família, no trabalho, o teletra-

balho, e tudo - não é suficiente para uma vítima de 

violência doméstica acreditar verdadeiramente que é 

auto-suficiente, que não precisa daquela relação [uma 

relação na qual ouve dizer “se não fosse eu, ninguém 

te pegava”, que não é suficiente,….], porque há uma 

dependência emocional que mina completamente 

qualquer consciência crítica, qualquer realidade indivi-

dual que estas mulheres presenciem e sintam”, defende.

Ainda assim, passos estão a ser dados para que este 

cenário seja contrariado e nos aproximemos, apesar de 

lentamente, de uma maior equidade entre géneros.

O movimento mutualista em Portugal “tem 
tido um papel histórico fundamental na 
proteção social, mas sobretudo nas áreas da 
segurança social e da saúde, e têm sabido 
encontrar e desenvolver novas soluções 
adequadas também às novas necessidades 
dos cidadãos e das famílias”, declarou 
Isabel Ferreira, Secretária de Estado da 
Valorização do Interior, no II Encontro 
Nacional de Mulheres Mutualistas.

portugal.gov
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Um longo e lento caminho em direção
à igualdade de género

Depois das apresentações e reflexões introdutórias no II Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas, Carla Silva, Presiden-

te da Mesa da Assembleia Geral da UMP, tomou a palavra para dar o pontapé de saída à discussão sobre a relevância das 

mulheres numa sociedade mais igualitária e inclusiva, assim como no mutualismo. Para isso, contou com a participação 

da Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, a Presidente da Associação de Socorros Mútuos Frea-

mundense, Armanda Fernandez, a Coordenadora do Centro de Apoio à Vítima de Bragrança, Teresa Fernandes, e ainda 

a Subintendente da PSP de Bragrança, Ana Maria Rodrigues. Respigamos algumas passagens das suas intervenções.

Armanda Fernandez acredita que ainda estamos 

longe de viver num mundo que não seja dominado 

pelo género masculino. “A luta da equidade, da igua-

lidade e paridade ainda está muito longe de [chegar 

aos] 50/50 e acho que isto nem devia ser uma questão 

dos nossos tempos”, declarou. E ainda adicionou: “Acho 

que 60/40 na vida política é muito aquém do que será 

uma realidade ótima para o mundo e para o país”.

A Coordenadora do Centro de Apoio à Vítima de 

Bragança, Teresa Fernandes, tentou explicar este 

lento caminho até homens e mulheres serem 

considerados e vistos de forma igual. “Todos os 

fenómenos sociais acontecem de forma paulatina”, 

começou por dizer. “Serão ainda precisas algumas 

gerações para se mudar paradigmas, pressupos-

tos, normas sociais, ainda resultantes de uma socie-

dade patriarcal, judaico-cristã e que saiu há muito 

poucos anos de uma ditadura do Estado Novo”.

Subintendente da PSP, Ana Maria Rodrigues, a entrada 

das mulheres na polícia foi um processo “muito duro”. 

Apesar da crescente participação do género feminino 

nas forças policiais - no ano passado, registaram-se 

2077 membros do sexo feminino na PSP -, a percenta-

gem de mulheres continua a ser inferior à de homens”, 

existindo mesmo uma ausência deste género em 

diversas valências, como na unidade especial da polícia, 

corpo de intervenção e grupo de operações especiais.

A Secretária de Estado da Valorização do Interior, 

Isabel Ferreira, defendeu que “as organizações que 

envolvem a sociedade civil contribuem significa-

tivamente para uma sociedade mais equitativa e 

com uma maior harmonia social, que é o que todos 

desejamos. E [devemos] também considerar estes 

como motores de desenvolvimento e estabilidade”.

“Nenhum tipo de determinismo morfológico, genético, 

social, hereditário poderá ser um entrave à participação 

efetiva e civicamente comprometida do indivíduo ao 

acesso a qualquer cargo, função ou profissão”, defen-

deu a  Vereadora da Cultura, Ação Social e Educação 

da Câmara Municipal de Bragança, Fernanda Silva.

Alcídio Castanheira relembrou as iniciativas que 

a  ASMAB, enquanto dinamizadora do Núcleo de 

Atendimento às Vítimas de Violência domésti-

ca de Bragança, promove na prevenção e apoio às 

vítimas. “Este tem sido o nosso modesto contrib-

uto para que as mulheres possam exercer plena-

mente os seus direitos e participem mais na vida 

política, económica, social e cultural”, declarou.

Orlando Seixas Vaqueiro, Diretor do Centro Distri-

tal de Segurança Social de Bragança, lembrou que

“a igualdade que as mulheres conseguiram 

que se afirmasse sobre elas, nomeadamente 

no direito positivo, é uma igualdade que 

muitas vezes ainda fica aquém do desejável”.
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processo negocial simples. com o Governo, a propósito 

do compromisso de cooperação]”, declarou, reforçan-

do a urgência de atingir esse patamar, pois enquanto 

isso não acontecer, “as instituições sociais continu-

arão a braços com problemas de sustentabilidade”.

Lamentou ainda que o Compromisso de Cooperação 

para o Setor Social não permita  resolver definitivamente 

“os constrangimentos que continuam a impedir as asso-

ciações mutualistas de abrirem novas farmácias sociais. 

Apesar disso, reconhece o “esforço do Estado, em partic-

ular do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segu-

rança Social”.

Além desta atualização de 3,6%, que em dois anos 

aumentou as comparticipações cerca de 11 por cento 

O processo negocial foi complexo, mas o Governo e o 

Estado Social chegaram finalmente a acordo quan-

to a um aumento de 3,6% no compromisso de co-

operação social, que se traduzirá num acréscimo 

de uma verba de 8 milhões de euros para as insti-

tuições que tiveram mais despesas durante a pandemia.

Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Admin-

istração da União das Mutualidades Portugue-

sas, esteve em Lisboa para assinar o documen-

to que considera ser “apenas um pequeno passo” 

e ainda “claramente insuficiente face às necessi-

dades efetivas das Entidades da Economia Social”.

“Enquanto a comparticipação ao funcionamento 

das respostas sociais não se aproximar, pelo menos 

dos 50% do custo efetivo, dificilmente será [um 

Presidente da UMP assina acordo
de cooperação social com o Governo

- mais 0,1% que o acorda-

do no ano passado - na 

comparticipação estatal ao 

funcionamento da genera-

lidade das respostas sociais 

protocoladas, é ainda de 

salientar um adicional de 2% 

no que concerte às ERPIs, 

Serviços de Apoio Domi-

ciliário e Lares Residenci-

ais, perfazendo um total de 

5,6%. Já no que diz respeito 

aos cuidados de longa 

duração, o apoio será de 6%. 

Este aumento será pago 

com retroativos a janeiro.

Na cerimónia de assina-

tura do compromisso de 

cooperação conjunta, esti-

veram também presentes 

a ministra do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança 

Social, Ana Mendes Godin-

ho, o ministro da Educação, 

Tiago Brandão Rodrigues, 

e outros representantes 

das entidades com assento 

na Comissão Permanente 

do Setor Social e Solidário.

cuidado do outro” que o dirigente da CONFECOOP seguiu.

Rogério Cação desempenhou as funções de 

autarca, enquanto vereador na Câmara Muni-

cipal de Peniche, a sua terra natal, mas foi a sua 

entrega às causas sociais que marcou a sua vida.

Além de presidente da CONFECOOP, assumia 

os cargos de vice-presidente da Federação

Nacional de Cooperativas de Solidarie-

dade Social (FENACERCI) e da Confe- 

deração Portuguesa de Economia Social.

Nota de Pesar pelo falecimento
de Rogério Cação

Foi  este o último ato público em que Rogério Cação, 

Presidente da CONFECOOP - Confederação Cooperativa 

Portuguesa, participou antes do seu lamentável faleci-

mento, no dia seguinte. A União das Mutualidades Portu-

guesas apresenta as suas condolências e sublinha como 

a sua conduta e exemplo prestigiaram, não só o movi-

mento cooperativo, como a Economia Social portuguesa.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo 

de Sousa, lamentou o falecimento de Rogério Cação, 

aos 65 anos, evocando o “percurso de solidariedade e 
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O impacto da Covid-19 nas mutualidades foi significa-

tivamente diferente daquele que se gerou nas demais 

famílias da economia social, dada a abrangência do Movi-

mento Mutualista que, além das respostas sociais, está 

presente na Saúde, previdência social, caixas económi-

cas, habitação, turismo e lazer, funerárias, entre outras.

O Presidente do Conselho de Administração da UMP, Luís 

Alberto Silva, chamou a atenção para os diferentes impa-

ctos sentidos pelas mutualidades durante a pandemia, 

num seminário online integrado na programação de 

Coimbra da iniciativa (coordenada pela CASES)  “Capi-

tal Europeia da Economia Social 2021”, que inclui ainda 

as cidades de Cascais, Sintra, Torres Vedras e Braga.

Este seminário digital juntou vários representantes do 

setor social e permitiu a partilha de conhecimento sobre 

os principais efeitos da crise pandémica, as lições que 

proporcionou e o impacto que poderá ter no futuro.

UMP sublinha impactos específicos
da Covid-19 nas mutualidades

“A chamada ‘bazuca’ europeia é uma 
oportunidade soberana para redesenhar 

as respostas sociais que promovemos, 
criar novas respostas e mais 

personalizadas, requalificar e construir 
novos equipamentos, obedecendo a 

novos conceitos. Mas, desengane-se 
quem pense que será a panaceia para 

todos os males!”, disse o presidente

Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Adminis-

tração da UMP, participou na III Online Talking “State 

of Art & Paradigm Shift”, subordinada ao tema “O 

Papel das Estruturas Representativas do Setor Social”.

Ao dirigente, juntaram-se ainda os representantes da 

CNIS, Lino Maia; e da União das Misericórdias Portu-

guesas, Humberto Carneiro. Eugénio Fonseca, Presi-

dente da Confederação Portuguesa do Voluntariado, 

teve a seu cargo a moderação da conferência digital.

A sustentabilidade das instituições sociais e a pro- 

blemática das empresas sociais foi um dos temas 

debatidos. Luís Alberto Silva frisou o perfil menos 

assistencialista das mutualidades, que procuram 

encontrar outros recursos no chamado “mercado”.

Assinalou, a título de exemplo, a gestão das farmácias 

sociais, cujos resultados são investidos na concessão 

de mais benefícios aos associados. E, neste ponto, 

UMP volta a apontar constrangimentos
às farmácias sociais

voltou a sublinhar os constrangimentos legais que as 

associações mutualistas enfrentam na abertura de 

novas farmácias sociais e que o Estado tarda em abolir.

Organizada pela UNITATE – Associação de Desen-

volvimento da Economia Social, a online talking 

aconteceu em 23 de junho. Pode rever o vídeo desta 

conferência na página de Facebook da UNITATE. 
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Depois de aprovado pela Comissão Europeia, 

o Plano de Recuperação e Resiliência recebeu, 

sem surpresas, luz verde do Conselho Ecofin.

Foi já na terça-feira , 13 de julho, que o PRR de 12 países, 

de entre os quais Portugal, foi assinado pelos ministros 

das Finanças da União Europeia. Tal como o território 

português, a Alemanha, Áustria, Bélgica, Eslováquia, 

Espanha, Dinamarca, França, Grécia, Itália, Letónia 

e Luxemburgo viram já os seus PRRs aprovados.

Significa isto que, nas próximas semanas, o nosso 

país irá receber a primeira parte dos 16,6 milhões de 

Plano de Recuperação e Resiliência
para Portugal aprovado

euros totais atribuídos. Deste valor, 13,9 mil milhões 

de euros correspondem, de acordo com o jornal 

Público, a subvenções a fundo perdido, sendo os 

restantes 2,7 mil milhões na forma de emprésti-

mos em condições particularmente favoráveis.

De acordo com o ministro português das Finanças, João 

Leão, em declarações à RTP, o primeiro cheque de dois 

mil milhões de euros poderá chegar ainda este mês

A União das Mutualidades Portuguesas integra a 

Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR..

Webinar jurídico volta 
a abordar Contrato 
Coletivo de Trabalho 
das Mutualidades
A UMP voltou a debruçar-se sobre o Contra-

to Coletivo de Trabalho das Mutualidades, cele-

brado em 2020, com a Federação Nacional de 

Educação e outros Sindicatos da UGT, no que foi 

a segunda sessão do ciclo de webinares jurídicos.

Marcada para dia 13 de julho, a conversa na platafor-

ma Zoom pretendia esclarecer Dirigentes, Técnicos e 

Trabalhadores das Associações Mutualistas relativa-

mente aos direitos, deveres e garantias dos trabalhadores.

Conselho de 
Administração e 
Orgãos Associativos 
reunidos em Sesimbra 

O Presidente do Conselho de Administração da UMP, 

Luís Alberto Silva, avistou-se em Sesimbra, com os 

representantes dos órgãos associativos da Associação 

de Socorros Mútuos Marítima e Terrestre da Vila de 

Sesimbra. No centro das atenções estiveram os prin-

cipais constrangimentos que a instituição enfrenta e 

os seus planos para o futuro. Foram afloradas ainda 

matérias de interesse geral no âmbito da atividade 

do Movimento Mutualista, em concreto as oportuni-

dades ao nível do Plano de Recuperação e Resiliên-

cia português, tendo em conta que a UMP faz parte 

da Comissão Nacional de Acompanhamento, e ainda 

o XIII Congresso Nacional do Mutualismo e o livro aí 

apresentado, “Origens do Mutualismo em Portugal”.

Próxima edição do 
Webinar “Comunicar 
Mutualidades” já tem 
data marcada

Depois de, na última sessão do webinar Comunicar 

Mutualidades termos tentado responder às questões 

“É importante publicar regularmente?”, “Quantas 

vezes?”, “Como alimentar a página de Facebook?” 

ou “A que ferramentas de design podemos recor-

rer para concebermos posts criativos?”, a conversa, 

na plataforma Zoom, segue numa  direção diferente.

A 30 de julho, das 10h00 às 12h00, vamos falar sobre a 

importância das relações com a imprensa, quer nacio-

nal, quer regional, na comunicação das mutualidades.

José de Carvalho reconhecido
como “Cidadão de Mérito Cultural”

Além de um grande mutualista e um 

reconhecido dirigente, José Carvalho é 

também um homem da arte e da cultura. 

E foi nesse âmbito que acaba de ser distin-

guido com o galardão de “Cidadão de Méri-

to Cultural” da cidade de Vila Franca de Xira.

A distinção foi entregue durante a sessão 

solene comemorativa dos 37 anos da 

elevação a cidade de Vila Franca de Xira e 

com a humildade que se lhe reconhece, José 

Carvalho agradeceu a evocação à Assem-

bleia de Freguesia e à Junta de Freguesia.

“Quero realçar que nunca fiz, como é 

costume dizer-se, mais que o meu dever 

de, como cidadão Vilafranquense, servir 

da maneira que soube, admirar a minha 

terra e tentar honrá-la com as armas que 

divina providência me deu” – escreveu. 

José Carvalho é membro do Conselho Fiscal 

da União das Mutualidades Portuguesas, 

depois de ter ocupado a Vice-Presidên-

cia do Conselho de Administração, e 

preside à direção da Associação de Socor-

ros Mútuos dos Artistas Vilafranquenses.

Mutual XXI viaja
até ASM de Valongo

O terceiro episódio do Mutual XXI, lançado, como 

já é hábito, no dia 21 deste mês, é dedicado à Asso-

ciação de Socorros Mútuos do Concelho de Valongo, 

uma mutualidade que se rejuvenesceu para prestar 

cuidados aos idosos através de um centro de dia e 

de um especializado serviço de apoio domiciliário.

Pode assistir ao vídeo nas redes sociais da UMP.
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UMM emite recomendações para
o acesso equitativo de vacinas

Quase com a mesma rapidez com que a pandemia virou 

as nossas vidas de pernas para o ar, foram desenvolvidas 

diferentes vacinas para, lentamente, a tentar controlar. 

Contudo, ainda que ansiosamente esperadas, troux-

eram também dificuldades e desigualdades. Entre o 

desproporcional acesso a este tratamento, o surgimen-

to de novas variantes do vírus, a escassez de recursos 

ou o ceticismo sentido por parte da população quanto 

à sua eficácia, são múltiplos os desafios encontrados.

Para os procurar enfrentar, o Comité Intercontinen-

tal de la Unión Mundial de la Mutualidad, elaborou 

um documento com recomendações para o aces-

so global e equitativo às vacinas contra a covid-19.

“A natureza da pandemia reforça a obrigação de co-

operação e assistência internacional entre os Estados para 

garantir um acesso universal e equitativo a vacinas contra 

a covid-19 em todo o mundo, incluindo as populações dos 

países menos desenvolvidos, que não dispõem de recur-

sos financeiros para garantir o acesso às mesmas”, frisa.

Desta forma, defende que “a cooperação internacional 

deve guiar-se pelo princípio de solidariedade interna-

cional”, cumprindo “os princípios de igualdade e não 

discriminação”. “Os países devem desenvolver estratégias 

e mecanismos para garantir equitativamente os custos 

financeiros relacionados com a investigação, produção 

e distribuição da vacina contra a covid-19”, acrescenta.

UMM destaca resposta à pandemia
na celebração do 3.º aniversário
Os progressos alcançados pelo mutualismo à esca-

la internacional e a resposta das mutualidades à crise 

pandémica constituiram o foco principal da nota que a 

UMM emitiu em junho para celebrar o seu 3.º aniversário.

A propósito da data comemorativa, o Presidente da 

União Mundial das Mutualidades, Andrés Román, 

evidenciou «a necessidade de cooperação solidária, 

sem distinção de fronteiras, setores e gerações», 

além do «papel fundamental que a UMM cumpre, 

Mufid Majnun, no Unsplash

Plataforma Europeia 
de Combate à 
Situação de Sem-
Abrigo é lançada

Neil Armstrong descrevia a chegada à lua como “um 

pequeno passo para o Homem, um grande passo para 

a Humanidade”. Mas Ana Mendes Godinho, Ministra 

do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, acre-

dita que o desenvolvimento da Plataforma Europeia 

de Combate à Situação de Sem-Abrigo vai além. “Este 

é um salto de gigante”, declarou durante a conferên-

cia “Combater a situação de sem-abrigo - Uma priori-

dade da Europa Social”, organizada pela presidên-

cia portuguesa do Conselho da União Europeia, em 

conjunto com a Comissão Europeia, a 21 de junho.

Foi neste evento que a iniciativa inserida no Plano de 

Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais ficou forma-

lizada e na qual a totalidade dos Estados-membros 

se comprometeram a criar uma mudança positi-

va face às pessoas em situação de sem-abrigo até 

2030, ao assinarem a Declaração de Lisboa. O mesmo 

documento foi também subscrito pelos represen-

tantes das instituições da União Europeia, das orga-

nizações da sociedade civil e dos parceiros sociais.

O comissário europeu do Emprego e dos Direitos Soci-

ais, Nicolas Schmit, lembrou que o principal objetivo 

desta medida é reduzir o número total de sem-abri-

go. Contudo, não avançou valores concretos. Referiu 

apenas que esta plataforma será útil para compreender 

a verdadeira dimensão da problemática e como é 

possível ajudá-las a ter condições de vida mais dignas.

Também Henrique Joaquim, coordenador da Estratégia 

Nacional de Integração das Pessoas Sem-Abrigo, citado 

pelo Público, acredita que este “é o primeiro passo para 

uma abordagem mais coordenada a nível europeu”.

Para os procurar enfrentar, o Comité Intercontinen-

tal de la Unión Mundial de la Mutualidad elaborou 

um documento com recomendações para o aces-

so global e equitativo às vacinas contra a covid-19.

Vigência da medida 
MAREESS prolongada 
até ao fim do ano

Uma portaria do Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, publicada 

em Diário da República, prolonga o período 

de vigência da Medida de Apoio ao Reforço 

de Emergência de Equipamentos Sociais 

e de Saúde até 31 de dezembro de 2021.

A Medida MAREESS produz efeitos a partir 

de 25 de junho e determina ainda o aumen-

to do valor do prémio emprego, alteran-

do o respetivo modelo de pagamento.

Foi ainda prorrogado o Regime extraor-

dinário de majoração das bolsas 

mensais dos CEI/CEI+ em projetos na 

área de cuidados de saúde ou de apoio 

social, até 31 de dezembro de 2021.

A Portaria n.º 128/2021, de 24 de junho vem 

também prorrogar a vigência da Portar-

ia n.º 294 -A/2020, de 18 de dezembro, que 

estabelece uma suspensão temporária e 

limitada da aplicação das normas/impe-

dimentos previstas nos n.º 3 a 6 do artigo 

7.º da Portaria n.º 128/2009, de 30 de janei-

ro – CEI/CEI+, até 31 de dezembro de 2021.

enquanto geradora de ideias, catalisadora de ação 

e impulsionadora de soluções multilaterais, relativa-

mente a problemas internacionais» para ultrapassar 

os constrangimentos suscitados pela crise pandémica.

“Através do diálogo e da cooperação internacional, 

continuaremos os esforços para promover e difundir 

os benefícios deste sistema solidário, em busca das 

condições de inclusão e equidade ansiamos, em 

busca de um maior nível de justiça social” completou.



29

Boletim Informativo n.º 135 
JULHO DE 2021

28

Boletim Informativo n.º 135 
JULHO DE 2021

#MUTUALIDADES#MUTUALIDADES

Primeira caminhada 
d’A Mutualidade
de Santa Maria

Setubalense quer pôr 
os “Seniores
em Movimento”

Foi com as paisagens naturais da Barrinha e do 

Parque Ambiental do Buçaquinho como pano 

de fundo que a primeira Caminhada Fami-

liar, organizada pel’ A Mutualidade de Santa Maria 

- Associação Mutualista, se realizou, a 3 de julho. 

Integrada na programação da Chama Mutualista, 

da UMP, cuja atividade recomeça, em novos mol-

des, depois de uma pausa a que a pandemia obrigou, 

a iniciativa deu o tiro de partida às 14h00 com, 

rastreios de saúde e nutrição, animação musical e 

sessões de aquecimento e relaxamento que anteci-

param e colocaram um ponto final na caminhada.

A partida para o percurso aconteceu às 17h00, junto 

à Farmácia Mutualidade e Clínica Santa Maria, 

situadas na Praia de Esmoriz (Edifício Palmei-

ras), onde decorreram também as restantes ações.

Tendo em conta o cariz solidário e de promoção da 

atividade desportiva, não existia qualquer compe-

titividade associada. Deste modo, os participantes 

puderam percorrer os 7km previstos tranquilamente.

A Associação de Socorros Mútuos Setubalense (ASMS) 

tem um novo projeto destinado aos mais velhos, que 

promete dar um novo impulso ao bem-estar desta 

camada da população. “Seniores em Movimento” 

vai promover atividades físicas, coordenadas por um 

fisioterapeuta, proporcionando sessões de 30 minu-

tos de forma individualizada, duas vezes por sema-

na, ao ar livre, no domicílio e no ginásio da ASMS.

O projeto é dirigido a seniores residentes na União de 

Freguesias de Setúbal, com a idade igual ou superior a 65 

anos e tem como objetivos contribuir para a promoção e 

adoção de estilos de vida saudáveis e consequente melho-

ria da qualidade de vida das pessoas idosas; promover a 

aptidão física dos participantes e desenvolver a autono-

mia funcional; promover a autoestima; contribuir para 

a aquisição de ganhos no processo de relacionamen-

to interpessoal; contribuir para um processo integrada 

na perspetiva do envelhecimento ativo; aumentar a 

massa muscular; diminuir o isolamento e a solidão dos 

seniores; e reduzir ou controlar problemas de saúde.

A Mutualidade de Santa Maria

ASMS

ANSE Sandim dá
a volta ao Mundo
pela gastronomia

A Previdência 
Portuguesa organiza 
primeiro concurso
de vídeo

A Farmácia d’A 
Familiar de Espinho 
celebra nove anos

As viagens podem estar limitadas devido à pandemia, 

mas a Associação Socorros Mútuos N.ª Sr.ª da Esperança 

de Sandim arranjou uma alternativa. Sem entrar em 

qualquer meio de transporte, os professores e alunas 

das aulas de inglês deram uma “volta gastronómi-

ca ao mundo”, para celebrar o término do ano letivo.

Foi assim que puderam experimentar pratos típicos de 

países tão variados como Itália, México, França ou África 

do Sul, sem certificado digital covid ou um teste negativo. 

Estreando-se no universo dos concursos de 

vídeo, A Previdência Portuguesa lançou a 

primeira iniciativa do género, o Curtas APP.

Com a reflexão em torno dos valores fundamen-

tais do Mutualismo - nomeadamente a solidarie-

dade, liberdade e entreajuda - enquanto filoso-

fia de vida como ponto de partida, os vídeos a 

concurso terão de ser enviados até ao dia 15 de setembro.

São António Ferreira, realizador e produtor, Tiago 

Santos, vice-presidente do Caminhos do Cine-

ma Português, e Sérgio Branco, professor auxi-

liar de Estudos Fílmicos na Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra, quem compõe o júri.

As inscrições podem ser realizadas no 

site da instituição, em formulário próprio.

Quase uma década é assinalada pela Farmácia Familiar 

d’A Familiar de Espinho Associação Mutualista. O espaço 

comemorou o 9.º aniversário no dia 9 de julho, em 

ambiente festivo. Veja as imagens da celebração,aqui.

ANSE Sandim

A Familiar de Espinho
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AMUT celebra
uma década com 
programa especial 
de aniversário

A AMUT - Associação Mutualista de Gondomar 

preparou um programa repleto de atividades 

para comemorar uma década de “descober-

tas, criatividades, inovação, alegrias e partilhas”.

Sob o mote “Dia com Paixão”, o programa contou 

com iniciativas tão diversas quanto aulas de ioga e 

pilates, workshops de culinária, danças e uma camin-

hada. Além disso, durante todo o dia, houve, na 

Clínica AMUT’ Saúde, demonstrações de medicina 

tradicional chinesa e reiki, psicologia e fisioterapia.

Universidade Sénior 
d’A Beneficiência 
Familiar visitam 
House Of Filigree

Muitos são já os lugares da cidade Invicta que a 

turma da disciplina de “Descobrir o Porto”, da Univer-

sidade Sénior d’A Beneficiência Familiar - ASM do 

Porto, conhece. Depois de aprenderem a história 

de referências da cidade como o Jardim Botâni-

co ou o Museu Nacional de Soares dos Reis, foi a vez 

do grupo descobrir a House Of Filigree e perceber 

como nasce a arte da filigrana, tão típica de Portugal.

Covilhanense 
reconhecida
com certificação
de qualidade
Durante os festejos do 123.º aniversário da Associação 

de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense, celebra-

do a 7 de junho, foi anunciada a distinção da instituição 

com uma certificação de qualidade. Tendo por base o 

referencial ISO 9001, um modelo em relação ao qual 

centenas de milhares de organizações a nível interna-

cional referenciam os seus sistemas de gestão de qual-

idade, a certificação atesta a eficácia e eficiência dos 

serviços prestados na resposta social, nomeadamente 

do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), assim como a 

melhoria contínua dos serviços prestados neste âmbito.

“Esta conquista resulta do esforço e da dedicação da 

nossa equipa, que trabalha diariamente para aper-

feiçoar procedimentos e encontrar soluções de 

referência no que respeita à qualidade e melhoria 

contínua dos serviços prestados”, declarou a Covi-

lhanense, no Facebook, adicionando que este “é uma 

marca distintiva que permite granjear confiança 

– interna e externamente – no trabalho desenvolvi-

do em prol de utentes e associados, por uma equi-

pa dinâmica, focada no futuro e aberta ao progresso”.

AMUT

A Beneficiência Familiar

Jovens acolhidos pela Mutualista 
Covilhanense em atividade nacional

“Jogo jogado” foi o nome do evento promovido pelo 

Alto Comissariado para as Migrações (ACM, IP) que 

assinalou o Dia Mundial do Refugiado. Esta iniciativa, 

desenvolvida no âmbito da “Refugee Week”, celebra-

da em Portugal de 14 a 20 de junho, ficou marcada 

pela realização de um jogo de futebol entre jovens das 

Casas de Acolhimento Especializado CJENA, em parce-

ria com a Federação Portuguesa de Futebol, a Asso-

ciação de Futebol de Coimbra, a Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova e o Clube Condeixa ADC. O “encontro”, 

que reuniu jovens das CAE’s da Covilhã, de Braga e da 

Nazaré, decorreu no Estádio Municipal de Condeixa.

A Mutualista Covilhanense marcou presença nesta inicia-

tiva com dez dos 13 jovens acolhidos no projeto CAE Casa 

Moura, fruto de um acordo celebrado com o Instituto da 

Segurança Social, em resposta a um compromisso assu-

mido pelo Estado Português junto da União Europeia.

O evento, que possibilitou o reencontro emocio-

nante dos jovens inseridos nas CAEs, foi acompanhado 

de perto por Cláudia Pereira, Secretária de Estado 

para a Integração e as Migrações; João Paulo Rebe-

lo, Secretário de Estado da Juventude e do Despor-

to; Nuno Moita, presidente da Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova; Mónica Jorge, representante da 

Federação Portuguesa de Futebol; e Horácio Nunes, 

presidente da Associação de Futebol de Coimbra.

A sessão de encerramento contou com as inter-

venções de Jorge Miranda, diretor da Fundação Benfi-

ca, e Sónia Pereira, Alta-Comissária para as Migrações.

“A Mutualista Covilhanense congratula a atividade, 

fundamental para o bem-estar físico e emocional dos 

jovens inseridos no projeto CAE Casa Moura. Foi muito 

pertinente ver os nossos jovens vivenciarem momentos 

felizes e mostrarem-se entusiasmados com a atividade. 

Depois da partida de futebol, lancharam juntos e tiraram 

fotografias com o equipamento e as chuteiras oferecidos 

pelas entidades”, destacou Nelson Silva, presidente da 

Direção da Mutualista Covilhanense, em comunicado.

Mutualista Covilhanense
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Candidaturas ao 
Prémio António Sérgio 
2021 abertas

Até ao final do mês de julho, estão abertas as candida-

turas ao Prémio Cooperação e Solidariedade António 

Sérgio, criado pela CASES, com o objetivo de home-

nagear  as pessoas singulares e coletivas que, este ano, 

se tenham distinguido no setor da Economia Social.

Cada candidato pode inscrever-se no site  da Co- 

operativa António Sérgio Para a Economia Social.

ANIVERSÁRIOS
01 julho 98.º aniversário Associação Mutualista O Porvir da Família Telégrafo Postal

08 julho 91.º aniversário Associação de Socorros Mútuos Previdência dos Ferroviários de Portugal

14 julho 10.º aniversário AMUT - Associação Mutualista de Gondomar

15 julho 133.º aniversário Associação de Socorros Mútuos Setubalense 

16 julho 128.º aniversário Associação de Socorros Mútuos “Restauradora de Avintes”

17 julho 94.º aniversário Associação Mutualista Legado do Operário de Évora

19 julho 113.º aniversário Associação de Socorros Mútuos Familiar Vimaranense

20 julho 119.º aniversário Associação Socorros Mútuos Fúnebre Nosso Senhor dos Aflitos de Valadares

Resolução da Assembleia da República n.º 174/2021
Recomenda ao Governo a reavaliação e reforço do Pro-
grama Rede Social 

Resolução da Assembleia da República n.º 163/202
Recomenda ao Governo o reforço das medidas de apoio 
aos idosos que vivem sozinhos ou isolados.

Resolução da Assembleia da República n.º 158/2021
Recomenda ao Governo o reforço das respostas e estra-
tégias na área da saúde mental

Resolução da Assembleia da República nº 86/2021
Autoriza a realização da despesa relativa aos apoios fi-
nanceiros aos centros de recursos para a inclusão decor-
rentes da celebração de contratos de cooperação para o 
ano letivo de 2021/2022.

Resolução da Assembleia da República nº 85/2021
Autoriza a realização da despesa relativa ao apoio finan-
ceiro pelo Estado a cooperativas e associações de ensino 
especial e a instituições particulares de solidariedade so-
cial para o ano letivo de 2021/2022.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 77-A/2021
Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios 
no âmbito da situação de calamidade

Resolução do Conselho de Ministros n.º 76-A/2021
Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios 
no âmbito da situação de calamidade

Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021
Altera as medidas aplicáveis em situação de calamidade, 
no âmbito da pandemia da doença COVID-19

Resolução do Conselho de Ministros nº 67/2021
Procede à alteração dos prazos de duração dos contra-
tos-programa com as federações representativas de bal-
dios.

Lei n.º 36/2021
Aprova a lei-quadro do estatuto de utilidade pública

Lei n.º 36-A/2021
Renova a imposição transitória da obrigatoriedade
do uso de máscara em espaços públicos, prorrogando a 
vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro

Portaria nº 138-A/2021 de 30.06
Procede à regulamentação da Lei-Quadro do Estatuto 
de Utilidade Pública (Lei n.º 36/2021, de 14.06).

LEGISLAÇÃO
Portaria n.º 128/2021
Procede à quarta alteração da Portaria n.º 82- C/2020, de 
31 de março, alterada pelas Portarias n.os 162/2020, de 30 
de junho, 218/2020, de 16 de setembro, e 302/2020, de 24 

de dezembro

Portaria n.º 122-A/2021
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 206/2020, de 
27 de agosto, que regula a medida Estágios ATIVAR.PT, 
e à primeira alteração da Portaria n.º 207/2020, de 27 de 
agosto, que regula a medida Incentivo ATIVAR.PT

Declaração de Retificação n.º 18-A/2021
Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-
A/2021, de 9 de junho, que altera as medidas aplicáveis 
em situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19

Decreto-Lei n.º 53-A/2021
Altera diversas medidas no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19

Despacho n.º 6298/2021
Indica as personalidades a integrar o Conselho Nacional 
para a Economia Social

Despacho n.º 6302/2021
Saúde - Gabinete da Ministra
Cria um grupo de apoio técnico à implementação das 
políticas de saúde (GAPS)

Decreto-Lei n.º 54-A/2021
Executa na ordem jurídica interna o Regulamento (UE) 
2021/953, relativo ao Certificado Digital COVID da UE

Orientação nº 007/2021 de 15/06/2021
Certificado Digital COVID da EU: Emissão em Território 
Nacional

Norma nº 019/2020 de 26/10/2020 atualizada a
22/06/2021
COVID-19: Estratégia Nacional de Testes para SARS-
-CoV-2

NORMAS 
E ORIENTAÇÕES

#LEGISLAÇÃO   #ANIVERSÁRIOS
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Foi há um ano...
Julho de 2020

O boletim digital Info é confinanciado por:

Movimento Mutualista evoca 723 anos
de resiliência, de olhos postos no futuro

Ministra Ana Mendes Godinho associa-se à
comemoração do Dia Nacional do Mutualismo


