
Governo e Setor Social voltam a unir esforços para
a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência

Luís Alberto Silva, Presidente da União das Mutualidades Portuguesas, esteve presente no momento da assinatura de um protocolo no 
âmbito da implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com o qual se prevê investir 465 milhões de euros em respostas 
sociais para a infância, as pessoas deficientes e os idosos até 2026.

“Temos de pensar 
uma nova geração
de equipamentos”

Quem o diz é Maria da Luz Cabral, 
professora universitária, a propósi-
to do futuro da Economia Social. E 
acrescenta que devem ser pensados 
a nível mais local, “tendo em consi-
deração a especificidade do contexto 
e das pessoas que lá residem”.

ASMAB distinguida 
pelo seu papel
na luta contra a 
violência doméstica

O Comando Distrital da Polícia de Se-
gurança Pública de Bragança recon-
heceu a instituição de Bragança 
pela sua ação na área do combate à 
violência doméstica, a propósito do 
aniversário da ASMAB.
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As mutualidades 
têm uma janela de 
oportunidades aberta 
no setor da saúde 

O Bastonário da Ordem dos Médi-
cos, Miguel Guimarães, acredita que 
a pandemia veio deixar a nu a im-
portância do movimento mutualista 
e o espaço que esta deve aproveitar 
para apostar no setor da saúde.
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PRR: a bola está
do nosso lado!

Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho de Administração da UMP

EDITORIAL

A UMP foi uma das organizações do Setor Social 

subscritoras do protocolo de colaboração celebrado 

com o governo no âmbito do Plano de Recuperação e 

Resiliência.

Orgulhamo-nos deste momento e da substância do 

documento que assinámos.

Saudamos este protocolo porque, pela primeira vez, 

assistimos a um processo de financiamento comunitário 

especificamente dirigido ao setor social a envolver, a 

priori, os interlocutores dos destinatários desses fundos.

É importante que este processo não seja imposto cega-

mente do topo para a base, mas seja partilhado com 

quem conhece o terreno e as circunstâncias específicas 

de cada uma das instituições. Ainda mais, porque esta-

mos a falar de um investimento de 465 milhões de euros 

para ser executado até 2026. Esta articulação e sintonia 

entre governo e setor social terá que existir sob pena de 

Portugal falhar. E não podemos falhar!

É uma redobrada responsabilidade que está em causa 

para o Movimento Mutualista, porque andámos anos a 

fio a reclamar fundos comunitários específicos para o 

setor social e um envolvimento das entidades represen-

tativas no processo.

Agora, a bola está do nosso lado!

As mutualidades que tanto necessitam de ganhar 

dimensão, criar e ampliar respostas e equipamentos, 

e de se modernizarem não podem deixar escapar esta 

oportunidade. Os seus associados e as suas comuni-

dades não perdoariam.

O Movimento Mutualista, no seu todo, daria um passo 

atrás.

Mãos à obra, que a UMP não deixará de ajudar!

Agosto é um mês que muitos de nós aproveitamos para 

retemperar forças e estar com a família e aqueles que 

mais gostamos. Aos dirigentes mutualistas, peço que, 

mesmo nas férias, se for o caso, encontrem tempo livre 

para pensar no PRR e no futuro das suas Associações.

Boas férias!
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Governo envolve Setor Social
na implementação do PRR

Foi no Palácio do Marquês do Alegrete, em 

Lisboa, que Governo e o Setor Social e Solidário 

voltaram, no dia 21 de julho, a dar as mãos

para vencer o desafio da criação e requalificação de 

equipamento e respostas sociais à infância, pessoas 

com deficiência e envelhecimento, através da assi-

natura de um protocolo no âmbito da implemen-

tação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). 

Com este documento, prevê-se investir 465 

milhões de euros em respostas sociais para a infân-

cia, as pessoas deficientes e os idosos até 2026.

Luís Alberto Silva, Presidente da União das Mutu-

alidades Portuguesas, participou no momento da 

materialização do acordo que, segundo o Primeiro 

Ministro, António Costa, também presente, foi cele-

brado com “os parceiros naturais” para colocar em 

marcha, nas áreas da saúde, habitação e equipamen-

tos e respostas sociais, o PRR, que considera ser “uma 

oportunidade única e uma enorme responsabilidade”.

Além disso, salientou o papel das instituições de 

solidariedade social, misericórdias, mutualidades e

cooperativas, reconhecendo serem “essenciais” 

para a execução do PRR, uma vez que, em todos os 

âmbitos anteriromente mencionados, foram iden-

tificadas “intervenções que serão mais bem realiza-

das por estas entidades do que seriam pelo Estado”.

O dirigente da UMP acredita que a celebração deste 

protocolo é, para as Mutualidade Portuguesas, “um ato 

de especial significado”, tendo em conta que o plano 

está imbuído de “esperança para um país que quer dar a 

volta por cima”. “Juntos podemos construir um Portugal 

social e solidariamente mais coeso, economicamente 

mais desenvolvido, mais e verde e digital”, defende.

No documento assinado, ficou patente a importância 

do contributo das instituições da economia social no 

que à concretização das reformas e investimentos estru-

turantes previstos no PRR diz respeito, em especial nos 

campos da saúde, habitação e respostas sociais. “O Setor 

Social e Solidário detém o conhecimento e os meios 

para, em articulação com as suas associadas, reforçar, 

adaptar, requalificar e inovar as respostas sociais dirigi-

das às crianças, pessoas idosas, pessoas em situação 

de dependência, pessoas com deficiência ou incapaci-

dades e respetivas família”, pode ler-se no protocolo.

O presente documento tem por objeto o estabelec-

imento de uma parceria de colaboração que visa 

garantir a eficiente implementação e acompanha-

mento do PRR, através do envolvimento e da partici-

pação ativa do Setor Social e Solidário na implemen-

tação das medidas previstas neste Plano, no intuito 

de reforçar, adaptar, requalificar e inovar as respostas 

sociais dirigidas às crianças, pessoas idosas, pessoas 

em situação de dependência, pessoas com deficiên-

cia ou incapacidades e respetivas famílias, com vista a 

expandir a Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, 

a apoiar a conclusão da reforma da Saúde mental, a 

criar a bolsa de alojamento urgente e temporário sem 

prejuízo do desenvolvimento do programa de acesso 

à habitação em articulação com os municípios, no 

âmbito das respetivas Estratégias Locais de Habitação.

“A capilaridade destas instituições, 
com uma presença seguramente em 

todos os concelhos, assegura que 
estes investimentos não ficarão 

concentrados numa determinada 
zona, mas vão distribuir-se pelo 

conjunto do país. Estas instituições 
respondem também à necessidade 

de se absorver o desemprego 
gerado por esta crise, criando-se 

novas oportunidades de trabalho”, 
declarou António Costa.

“Este plano não é para o Estado, 
é um plano para o conjunto do 

País e só o conseguimos executar 
mobilizando todos os parceiros e 
trabalhando em rede”, sublinhou

o Priemiro Ministro.

Governo de Portugal

Governo de Portugal
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No âmbito deste protocolo, as organizações repre-

sentativas do Setor Social e Solidário promovem 

a sensibilização e divulgação das reformas e

investimentos inscritos no PRR junto das Insti-

tuições representadas e participam nas consultas 

das alterações legislativas previstas no plano e dos 

avisos de candidatura a emitir no âmbito do PRR.

Esteve também presente na cerimónia a Ministra 

do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana 

Mendes Godinho, que destacou o contínuo trabalho 

conjunto do Governo e o setor social, permitindo 

o alcance de soluções para problemas surgidos 

durante a crise pandémica de forma diferente dos 

do resto da Europa, o que permitiu a Portugal evitar 

cometer os mesmos erros que nos outros países. 

Além de Ana Mendes Godinho, o evento contou 

com a participação da Ministra da Saúde, Marta 

Temido; Ministra da Presidência, Mariana Vieira 

da Silva; Ministro do Planeamento, Nelson Souza; 

Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves,

assim como outros membros do setor social, 

nomeadamente Manuel Lemos, da União das 

Misericórdias Portuguesas, Padre Lino Maia, 

da Confederação Nacional das Instituições de 

Mutualidades devem registar-se 
ou atualizar os seus dados no Balcão 2020

As verbas do PRR estão a chegar de Bruxelas e os 

primeiros avisos de abertura de candidatura, com inte-

resse para as mutualidades e setor social, não tardarão. 

No sentido de simplificar procedimentos, a UMP emitiu 

uma recomendação às Associações Mutualistas filiadas 

no sentido de procederem, desde já, ao seu registo no 

Balcão 2020, uma vez que os dados serão posterior-

mente migrados, de forma automática, para uma nova 

plataforma informática onde serão processadas todas as 

candidaturas.

Deve fazê-lo, num dos sites, em baixo: 

As Associações Mutualistas já registadas no “Balcão 

2020” devem confirmar e atualizar os seus dados nesta 

plataforma.

O apoio ao investimento será dividido nos seguintes 

sub-investimentos:

- Requalificação e alargamento da rede de equipamen-

tos e respostas sociais;

- Nova geração do apoio domiciliário;

- Criação de equipas para projeto piloto do radar social;

- Aquisição de viaturas elétricas.

Quanto a este último ponto, previsivelmente a 1 de 

setembro de 2021, será lançado o primeiro de Aviso de 

Abertura. Este sub-investimento diz respeito à aquisição 

de viaturas 100% elétricas, adaptadas, para renovação e/

ou reforço de frota, neste primeiro aviso de abertura de 

candidatura dirigido a entidades com acordos de coop-

eração de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

Posteriormente, em data ainda a definir, será lançado 

novo aviso para as restantes respostas sociais.

A Ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, 

Ana Mendes Godinho, afirmou que 
a assinatura deste acordo é «um 

reforço decisivo na parceria virtuosa 
entre o Estado e o setor social para 
executar o Plano de Recuperação e 
Resiliência de forma eficiente, útil 

para as pessoas e transparente»

Solidariedade (CNIS), e Joaquim Pequicho, da Confe-

deração Cooperativa Portuguesa CCRL, (CONFECOOP).

O protocolo entrou em vigor a 22 de julho, e terá efeitos 

até agosto de 2026, altura em que o Plano de Recupe-

ração e Resiliência chegará ao termo da sua execução.

www.portugal2020.pt

ou

balcao.portugal2020.pt

Governo de Portugal
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O Compromisso de Cooperação celebrado entre o Estado 

e o Setor Social para o biénio 2021-2022 é o tema de capa 

da edição de maio da newsletter Solidária, publicada pelo 

Instituto da Segurança Social, onde se podem ler os teste-

munhos da Secretária de Estado da Ação Social, Rita da 

Cunha Mendes, e dos representantes dos parceiros soci-

ais: União das Mutualidades Portuguesas (Luís Alberto 

Silva), CNIS (Padre Lino Maia), União das Misericórdias 

(Manuel de Lemos) e Confecoop (Joaquim Pequixo).

Para Luís Alberto Silva, o Compromisso de Cooperação 

representa “mais um passo, ainda que insuficiente, para 

“Solidária” dá voz aos parceiros sociais

melhorar as condições de sustentabilidade e robustecer 

as instituições deste pilar fundamental do Estado Social”.

No seu entendimento, há ainda “um longo caminho a 

percorrer, não só para atingir o desejável patamar da 

comparticipação nos 50 % do custo efetivo do funcio-

namento das respostas, como para abolir os constran-

gimentos à abertura de farmácias sociais e à prescrição 

de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, 

que são um travão à sustentabilidade das mutualidades”.

Leia os cinco testemunhos, na íntegra, no site da Segu-

rança Social.

A covid-19 pode ter colocado a maioria da população 

dentro de quatro paredes, devido aos sucessivos confina-

mentos utilizados como meio de contenção do vírus, 

mas um aparente contexto pandémico mais controlado, 

aliado ao bom tempo do verão, levou as crianças do  Centro  

Infantil Dr. António da Costa Leal (CIDACL) para o exterior. 

É através de atividades como a plantação de flores, 

apanha de fruta e experiências com água que os 

mais pequenos têm compensado o tempo perdido.

Crianças do CIDACL compensam tempo 
perdido devido à pandemia no exterior

A grande capacidade de adaptação e 
transformação do movimento mutualista

Há muito se pensava que a origem do movimento 

mutualista remontava a 1297, mas, numa investi-

gação coordenada por Joana Dias Pereira, que ganhou 

forma no livro editado pela UMP “Origens do Mutua-

lismo em Portugal”, surgiu uma data, mais longínqua, 

acreditando-se, que 1176 seja o seu real ponto de partida.

Esta nova premissa tem por base a ideia de que “o 

movimento mutualista se filia diretamente no movi-

mento confraternal, nas antigas irmandades e confra-

rias” e cuja transição entre esse modelo e o asso-

ciativismo moderno, como hoje o conhecemos, “já 

fruto de um novo período, uma nova conjuntura 

política e um novo regime económico depois das 

revoluções liberais europeias” foi aprofundado, expli-

cou Joana Dias Pereira, durante a tertúlia  História e 

Origens do Mutualismo em Portugal que integrou 

a XIII edição do Congresso Nacional do Mutualismo.

“É consensual que é um modelo muito resiliente 

e tem tido uma grande capacidade de adaptação 

institucional ao longo dos séculos, atravessando 

vários regimes económicos, várias formas de organi-

zação social e várias conjunturas políticas”, sublinha 

a investigadora da Universidade Nova de Lisboa.

A transformação do mutualismo deu-se também 

de forma a aproximar mulheres e homens no que a 

direitos diz respeito. Como a autora salienta, “o movi-

mento mutualista, em relação às antigas associações 

de origem medieval, marca uma rutura progressiva 

com a integração das mulheres. Progressiva porque, 

num primeiro momento as mulheres eram integra-

das, mas não podiam participar nas assembleias 

gerais ou não tinham acesso aos órgãos de direção”.

Esta ideia é reiterada por Virgínia Baptista, investi-

gadora no campo do feminismo no seio do movi-

mento, que repara que, no final do século XIX, calcu-

lava-se existirem 392 associações mutualistas em 

Portugal, das quais apenas 20% eram mulheres. Um 

valor que cresceu ao longo da história do mutualismo. CIDACL

ISS



Boletim Informativo n.º 135 
JULHO DE 2021

Boletim Informativo n.º 135 
JULHO DE 2021

10 11

#ATIVIDADES UMP #ATIVIDADES UMP

A janela de oportunidades que se abre
às mutualidades no setor da saúde 

Mais do que nunca, falar sobre o futuro da saúde é, 

não só pertinente, como urgente. A pandemia deixou 

a nu as fragilidades do setor e evidenciou também as 

mudanças exigidas às entidades da economia social na 

prestação de cuidados, em especial, às mutualidades.

O Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, 

e os ex-Secretários de Estado da Saúde Manuel Delgado 

e Rosa Valente de Matos, que integraram o painel do XIII 

Congresso Nacional do Mutualismo, dedicado ao “Futuro 

da Saúde na Economia Social”, apontam o caminho para 

o posicionamento que as mutualidades devem assumir 

no contexto da prestação de cuidados de saúde no futuro.

Rosa Valente de Matos chama a atenção para o enve-

lhecimento da população, que se reflete em cada vez 

mais doenças crónicas e mais permanentes, apesar da 

esperança média de vida crescente. Aqui, a ex-Secretária 

de Estado da Saúde vê uma oportunidade para o movi-

mento mutualista e o setor social. “É nesta resposta a uma 

maior qualidade de vida [para as pessoas] que as mutu-

alidades se devem efetivamente posicionar”, defende.

Contudo, acredita ser necessário ter em conta as espe-

cificidades dos mais velhos. “Os idosos de agora não são 

os idosos de amanhã”, salientou. “Os nossos idosos são 

cada vez mais diferenciados, mais qualificados, mais 

exigentes. O agregado familiar é cada vez menor. São 

pessoas que já estão muito envolvidas no mundo digi-

tal. E temos de procurar respostas para essa população. 

Não repetir aquilo que fizemos no passado. E, aqui, a 

União das Mutualidades Portuguesas tem um papel 

fundamental: estar à frente. Sempre o esteve”, notou.

Esta visão é partilhada pelo Bastonário da Ordem dos 

Médicos: “Temos pessoas mais velhas e uma carga 

de doença crónica extraordinariamente elevada, 

sobretudo a partir dos 65 anos, o que tem impli-

cações muito grandes naquilo que são os cuida-

dos de saúde, naquilo que é o cuidar destas pessoas 

e em todo o papel que as associações mutualistas 

podem ter nesta matéria, juntamente com os Estado”.

Miguel Guimarães acredita, porém, que a situação 

provocada pela covid-19 deixou já a descoberto o 

relevante papel das mutualidades na saúde. “O seu 

papel foi essencial [durante a pandemia]”, apontou. 

“A pandemia também veio reforçar muito daquilo 

que é a importância do Estado Social, muito daquilo 

que é a importância de termos um Serviço Nacio-

nal de Saúde, muito daquilo que é a importância de 

termos, de facto, um mutualismo forte, um mutu-

alismo com capacidade de resposta”, acrescentou.

Além disso, o também membro do Conselho Nacio-

nal de Saúde (CNS)  admite que a crise pandémica 

veio acentuar a premência de uma aposta na litera-

cia e na prevenção, que “são os pilares de qualquer 

sistema de saúde que se pretenda eficaz e sustentável”. 

O mesmo crê Rosa Valente de Matos: “Somos o país 

da Europa que menos investe nesta área”. Assim, a 

autora do livro Telemedicina em Portugal defende 

a necessidade de formar profissionais, investir na 

promoção e prevenção, apoiar a autogestão da doença 

crónica e descentralizar a prestação de cuidados.

Relativamente a este último ponto, Manuel Delgado, 

ex-Secretário de Estado da Saúde, argumenta que as mutu-

alidades podem vê-lo como uma janela de oportunidades.

“O Estado tem uma vocação centralista. Tudo o que o 

Estado decide é para ser aplicado em todos os territórios. 

Não há, a partir do Estado, decisões políticas adaptadas ao 

meio”, começa por explicar. “As administrações dos hospi-

tais não têm grande poder para provocar uma alteração 

na remuneração para incentivar a procedimentos mais 

adequados em cada momento. E, portanto, este exem-

plo que dou de carreiras muito rígidas, decididas central-

mente, mas que não têm, depois, do ponto de vista local, 

qualquer hipótese de desenvolvimento, cria entropias e 

acho que, aqui, a UMP tem também um papel relevante 

que é criar valor em áreas onde o Estado não consegue 

decidir de acordo com as necessidades locais”, realçou.

Também Rosa Matos o vê da mesma forma, acreditanto 

que as mutualidades podem passar a uma articulação 

com as próprias autarquias para a prestação de cuidados.

Foram estas as principais conclusões do painel, no qual 

se relevou o papel das mutualidades e do setor social 

na área da saúde, em especial durante a pandemia que 

atravessamos , mas se mostrou também o caminho 

que o movimento poderá seguir para chegar além. 

“Não há dúvida que entre os 67% de despesa pública 

que temos em Portugal e os 33% de despesa privada, 

há uma grande margem de atuação para as enti-

dades que não têm fins lucrativos e que se posicio-

nam no território da saúde”, rematou Manuel Delgado.
“O papel das mutualidades foi
essencial [durante a pandemia]”, 
declarou Miguel Guimarães,
Bastonário da Ordem dos Médicos.

Manuel Delgado,
ex-Secretário de Estado da Saúde

Rosa Valente de Matos,
ex-Secretária de Estado da Saúde

Miguel Guimarães,
Bastonário da Ordem dos Médicos
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“Temos de pensar uma nova 
geração de equipamentos”

A pandemia tornou inevitável o conceito de ada-

ptação e exigiu que a realidade fosse repensada, 

de modo a dar resposta a novas questões que se 

impõem, como o aumento da esperança média de 

vida e a personalização dos serviços de apoio social.

Tiago Preguiça, Diretor-Geral da Segurança Social, 

participou no último Congresso Nacional do Mutualismo 

e reconhece o papel das instituições sociais, lembrando 

a sua diária “missão complexa e difícil”, mas im-

prescindível e inigualável, dada a sua valorização pública, 

estabilidade e omnipresença. “São estas três característi-

cas, depois do reconhecimento constitucional, que lhes 

dão uma responsabilidade, mas, acima de tudo, que 

lhes permite olhar para o futuro com confiança e num 

espetro muito alargado de oportunidades”, sustenta.

E foi exatamente por isso que a importância das mutu-

alidades se tornou clara, em especial durante a crise 

económica anteriormente vivida, relembra Marco Antó-

nio Costa, que também participou no painel do XIII 

Congresso Nacional do Mutualismo que debateu “Os 

novos caminhos da Economia Social”, nomeadamente 

a nova geração de respostas sociais. “Se não fossem 

elas [as instituições do setor da economia social], em 

2011 e anos seguintes, a desgraça social que o nosso 

país viveria teria sido exponencialmente maior e os 

parcos recursos que existiram foram sempre geridos 

de forma participada pelas três entidades do setor 

social que de uma forma séria, aberta, transparente e 

construtiva - nem sempre coincidente nas opiniões - 

foram sinalizando aquilo que entendiam ser as opções 

fundamentais que o Estado devia tomar”, assinala.

Não foi só nesse momento que o setor social serviu como 

apoio às comunidades mais fragilizadas. De acordo com 

o Diretor-Geral da Segurança Social, também na atual 

crise pandémica foram notórios os esforços do setor. 

“Falou-se muito de que a pandemia veio demonstrar que 

os equipamentos sociais não estavam preparados para 

o que se passou. Eu defendo exatamente o contrário. O 

que a pandemia veio demonstrar é que o setor social, os 

seus equipamentos e as suas equipas estavam generi-

camente preparados para defender as pessoas”, refere.

Ainda assim, o ex-Secretário 

de Estado da Segurança Social 

defende que é crucial “levar 

os serviços do Estado mais 

próximos das pessoas e de 

uma forma mais coorde-

nada” para “reforçar a capaci-

dade de resposta” aos cidadãos.

Professora universitária e coor-

denadora do grupo de trabalho 

da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa responsável pela elabo-

ração de uma proposta estratégica 

solicitada pelo Governo no 

âmbito da longevidade, Maria da 

Luz Cabral reitera-o. “Temos de 

pensar uma nova geração de equi-

pamentos”, a nível mais local, 

“tendo em consideração a espe-

cificidade do contexto e das 

pessoas que lá residem”, considera.

Além disso, acredita que é necessário 

“ponderar respostas que retar-

dem a institucionalização, para 

que tenhamos as pessoas mais 

tempo em sua casa”, uma vez que, 

segundo um estudo que mencio-

nou durante o painel em que 

participou no XIII Congresso Nacio-

nal do Mutualismo, 50% da popu-

lação prefere ficar em casa com o

apoio de um familiar, amigo 

ou vizinho, em vez de ir para 

um lar ou outro tipo de equipa-

mento de apoio à terceira idade.

Para isso, considera ser preciso 

fazer uma “aposta na formação 

e aprendizagem contínua e 

certificada dos profissionais, 

para acompanhar as exigências 

e evolução do próprio processo 

de envelhecimento e longevi-

dade”, que exige um “constante 

investimento de saber, cuidado e 

reflexão” e urge a uma “reflexão 

sobre o modelo de integração 

dos cuidados sociais e de saúde”.

Maria da Luz Cabral,
professora universitária

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

Marco António Costa,
ex-Secretário de Estado da Segurança Social
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O webinar Comunicar Mutualidades, promovido pela 

União das Mutualidades Portuguesas, voltou à plata-

forma Zoom, no dia 30 de julho, para a sua terceira 

edição, na qual foi abordada a temática da comu-

nicação através da imprensa, proporcionando dicas 

sobre conteúdos que possam despertar a atenção dos 

media e formas de chegar até eles, além sugestões 

UMP promove webinar sobre
comunicação através da imprensa

de como e o que comunicar aos órgãos de comu-

nicação social e como o fazer de forma correta.

A próxima edição regressa a 24 de setem-

bro, em novos moldes. Ainda que se mantenha 

online, deixa de ser tão expositivo, passando a um 

modelo mais prático e próximo das associações.

Webinar 
jurídico já
tem data
de regresso

O verão pode trazer uma interrupção 

ao webinar jurídico, que estará em 

pausa durante o mês de agosto, 

mas logo em setembro voltamos 

a carregar no botão de play. Mais 

precisamente no dia 7, entre as 

10h e as 12h, na plataforma Zoom.

O objetivo é esclarecer as Asso-

ciações Mutualistas relativamente 

aos direitos, deveres e garantias 

dos trabalhadores, entre outros 

tópicos relevantes para uma 

adequada implementação do 

Contrato Coletivo das Mutualidades.

UMM vai propor Dia Internacional
do Mutualismo à ONU

A União Mundial das Mutualidades vai desencadear, junto 

da Organização das Nações Unidas (ONU) o processo 

tendente a declarar o Dia Internacional do Mutualismo.

A decisão foi tomada pelo Comité Intercontinental 

da UMM que reuniu, esta semana, por videoconferên-

cia, sob a presidência do argentino Andrés Roman, 

onde se abordou o contexto de pandemia que o 

mundo atravessa e que tem dificultado o processo 

de captação de novas Associadas e divulgação do 

Movimento Mutualista nas instâncias internacionais.

Reconhecidas as dificuldades, nomeadamente 

os constrangimentos às viagens internacionais, 

será necessário “dar um passo em frente, assim 

que a pandemia permitir”, dada a responsabili-

dade assumida com Alfredo Sigliano no sentido de 

“fazer crescer o Movimento Mutualista Mundial”.

O Comité Intercontinental felicitou a União das Mutu-

alidades Portuguesas pela atribuição do Prémio 

Mutualismo e Solidariedade Internacional, a título 

póstumo a Alfredo Sigliano, no XIII Congresso 

Nacional do Mutualismo, realizado a 9 de julho.

Foi aprovada ainda a realização da próxima Assem-

bleia Geral da UMM em meados de novembro, em 

formato de videoconferência, em data a designar.

Mutal XXI viaja até 
Valongo para dar a 
conhecer a associação

O terceiro episódio do Mutual XXI é dedicado à Asso-

ciação de Socorros Mútuos do Concelho de Valongo. 

Exemplo de resiliência, é uma mutualidade que se 

rejuvenesceu para prestar cuidados aos idosos através 

de um centro de dia, com capacidade para 40 utentes, 

e de um especializado serviço de apoio domiciliário, 

lançado durante a pandemia, que presta cuidados 

muito para além do convencionado. A associação 

acolhe ainda uma clínica dentária. Há novos projetos 

na forja, na área da saúde, educação e proteção social. 

A Associação de Socorros Mútuos Primeiro 

de Dezembro, em Almada, é a próxima para-

gem do Mutual XXI, que regressa a 21 de agosto.
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Não é surpresa para ninguém que a Associação 

de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança 

(ASMAB) soma já várias distinções. Depois de, em 

2014, ter visto o seu projeto “(Re)equilibrar” vencer 

o Prémio Inovar Para Melhorar, atribuído pela UMP

à iniciativa com marca de inovação no seio do Movi-

mento Mutualista, a instituição voltou a ser distin-

guida com o mesmo galardão, neste ano de 2021. 

O Presidente do Conselho de Administração da ASMAB, 

Alcídio Castanheira, e a coordenadora da creche fami-

liar e dos projetos, Carla Borges, destacam a importância 

da distinção o reconhecimento da União das Mutuali-

dades Portuguesas, entregue durante o XIII Congresso 

Nacional do Mutualismo, sobre o projeto “Cuidar de 

Quem Já Cuidou”, com que a ASMAB venceu o prémio. 

O que representa para a instituição?

Ficamos honrados com esta deferência, porque tenta-

mos sempre lutar por sermos inovadores, por termos 

ideias que vão ao encontro das pessoas que são os nossos 

associados e os nossos utentes, de forma que ficamos 

realmente muito honrados por receber esta distinção.

Temos recebido diversos prémios, da Socie-

dade Civil e de entidades públicas e privadas. 

Ainda recentemente recebemos uma distinção 

da Polícia de Segurança Pública de Bragança.

Quais são as vantagens do projeto para os utentes 
para a ASMAB?

É um leque de atividades diferenciadas que vão ao 

encontro daquilo que se pretende que é evitar o iso-

lamento, proporcionar uma vida ativa e não só, fazer 

também com que os cuidadores formais tenham 

um  espaço para fazer as coisas deles, sem estar 

preocupados especificamente com os idosos depen-

dentes deles, fazendo nós esse trabalho. Levamo-los 

às consultas, ir a casa seja necessário alguma coisa.

Como surgiu a ideia para o projeto?

Surgiu para tentar oferecer um serviço dife-rente do que 

é prestado por outras instituições e respostas sociais 

existentes em Bragança. Um serviço que vá ao encontro das 

necessidades dos utentes, associados e das suas famílias.

É correto afirmar que a localização da instituição e o 
facto de vivermos num país envelhecido também esti-
veram por trás da decisão de dar vida ao projeto?

Também, obviamente que sim. Estamos num distrito 

e num concelho em que o índice de envelheci-

mento é bastante elevado, portanto temos de estar 

sempre a pensar nesse alvo específico da população.

No ano passado, diziam estar a implementar uma 
nova valência na área dos cuidados dos idosos. Este 
projeto foi uma espécie de ensaio para isso?

Também. Para já, para a implementação da nova 

resposta, estamos à espera das verbas do concurso para 

concorrermos. O projeto serve de linha ensaio para depois 

pormos em prática tudo o que vamos aprendendo.

ASMAB diz-se “honrada” com atribuição
do Prémio Inovar Para Melhorar

Chama Mutualista ilumina ação
d’A Familiar de Espinho

A Familiar de Espinho foi o segundo destino da Chama 

Mutualista, desde que o conceito em torno deste 

símbolo do movimento ganhou uma nova forma. 

Depois de ter estado presente em Esmoriz na Cami-

nhada Familiar d’A Mutualidade de Santa Maria, a 

Chama foi transmitida pelo Presidente daquele insti-

tuição, Luís Alberto Silva, à associação mutualista espi-

nhense, representada pelo Presidente, José Almeida, 

durante o XIII Congresso Nacional do Mutualismo, 

para celebrar o 9.º Aniversário da Farmácia Familiar.

Enquanto n’A Mutualidade de Santa Maria, ficou asso-

ciada à Caminhada Familiar e à celebração do 10.º 

aniversário da Farmácia Mutualidade e da Clínica 

Santa Maria, que incluiu, para além de um percurso 

de 8 quilómetros, rastreios de saúde e recolha de 

bens para instituições de apoio social, a Familiar de 

Espinho associou a Chama Mutualista à oferta de 

vouchers para tratamentos de beleza aos utentes 

da sua farmácia, assinalando o 9.º aniversário desta 

resposta de apoio medicamentoso aos seus associados.

O novo conceito da Chama Mutualista associa-se a 

causas e iniciativas solidárias em cada uma das comu-

nidades em que as mutualidades estão presentes, 

através de caminhadas, rastreios de saúde, recolha 

de bens para famílias carenciadas, limpeza de praias 

e florestas, visitas a idosos ou pessoas vulneráveis.

A Familiar de Espinho

ASMAB

ASMAB
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“caminho de 133 anos a lutar pela causa Mutualista 

em ajuda permanente à população de Setúbal”.

“Somos hoje como ontem uma Instituição responsável 

perante os nossos associados, trabalhadores e 

utentes. Somos hoje como no passado uma Insti-

tuição solidária e fraterna, sempre disponível 

para quem dos nossos serviços necessita.”

Por fim, deixaram umas palavras de agradeci-

mento a todos “pela dedicação e espírito mutualista”.

Presidentes da Setubalense deixam palavras 
de esperança em dia de aniversário

No dia em que a Mutualista Covilhanense comemo-

rou o seu 125.º aniversário, também a Casa Moura, 

uma das estruturas da associação que acolhe meno-

res desacompahados - enquanto resposta do Estado 

em conjunto com a União europeia -, celebrou a 

data. Fê-lo ao lado dos jovens com quem trabalha 

diariamente, dando-lhes a conhecer um pouco 

mais sobre o trabalho da instituição da Covilhã.

Covilhanense
assinala aniversário
ao lado dos jovens
da Casa Moura

Os calendários dos mutualistas marcam, a 15 de julho, a 

data de aniversário da Associação de Socorros Mútuos 

Setubalense. E, para assinalar a celebração dos seus 133 

anos de existência, a instituição, na voz dos Presidentes 

da Direção e da Mesa da Assembleia Geral, Fernando 

Paulino e David Martins, respetivamente, deixou 

uma mensagem de esperança a todos os associados.

“Juntos somos mais fortes! E assim iremos, 

com toda a certeza, ultrapassar todos os desa-

fios que nos surgirem”, declaram, lembrando o 

ANSE encerra
ano letivo com 
atuações de hip hop
O ano letivo chegou ao fim e, para lhe colocar um ponto 

final, as turmas de hip hop mostraram as coreografias 

preparadas ao longo das aulas. A par das atuações dos 

alunos, houve tempo para um pequeno espetáculo da 

Luana, participante da edição de 2021 do The Voice Kids.

ASMAB distinguida pelo seu papel
no combate à violência doméstica

O Comando Distrital da Polícia de Segurança 

Pública de Bragança, na pessoa do Senhor Coman-

dante Superintendente José Carlos Ribeiro Neto,

reconheceu a Associação de Socorros Mútuos 

dos Artistas de Bragança (ASMAB) pela sua 

ação na área do combate à violência doméstica.       

A homenagem aconteceu pela ocasião 

do 145º aniversário da instituição.

Mutualista Covilhanense

ANSE

ANSEANSE

ASMAB
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Entre as oito seguradoras preferidas dos fran-

ceses, seis dessas são mutualistas. É esta a 

conclusão de um estudo levado a cabo pela

empresa de aconselhamento e estraté-

gia de comunicação liderada por Claude 

Posternak,que trimestralmente, analisa os 

gostos e escolhas dos cidadãos desse país.

Seguradoras preferidas
dos franceses são mutualistas

No topo da lista relativa ao período entre março e 

junho de 2021, surge a Maif (inicialmente conhe-

cida por Mutuelle d’Assurance Automobile des 

Instituteurs de France), com 51% de “boa imagem”.

O resultado é fruto de um inquérito a uma amostra de 

1.003 franceses com idade igual ou superior a 18 anos.

Plataforma Portugal 
Voluntário aproxima 
jovens e entidades

O encontro entre quem quer desenvolver 

ações de voluntariado e as organizações que as 

promovem tornou-se mais fácil desde a criação 

da Plataforma Portugal Voluntário, lançada

pela CASES com recurso a financiamento comunitário 

associado a metas contratualizadas com o POISE.

É no site da plataforma que jovens e enti-

dades podem descobrir projetos e voluntários

que vão ao encontro das suas necessi-

dades, desejos e objetivos. Existem iniciati-

vas em todos os domínios de atuação e, no site,

é possível também encontrar recur-

sos e instrumentos de apoio, inscrever 

voluntários, submeter ações e aceder a apoios.

Joel Muniz, no Unsplash
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Ainda que a taxa de desemprego tenha descido 0,1% 

face ao mês anteriormente analisado, mantendo-se, 

de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, 

nos 6,9% (dados relativos a junho, segundo infor-

mações partilhadas pelo INE a 29 de julho de 2021),

são ainda claras as dificuldades na procura de 

emprego em diversas áreas. De modo a contrariá-lo, 

o PEJENE volta para a sua 29.ª edição, com um 

programa de estágios para jovens estudantes do 

ensino superior, dando-lhes ferramentas para mais 

facilmente entrarem no mercado de trabalho.

Com a duração de dois ou três meses, os estágios 

podem decorrer entre julho e dezembro deste ano. 

Existe quase 300 vagas espalhadas pelo território 

nacional, às quais se podem candidatar estudantes 

do ensino superior que, no ano letivo de 2020/21 

tenham efetuado matrícula em licenciaturas, mestra-

dos, mestrados integrados, pós-graduações ou TESPS.

A maioria das vagas são nas áreas da educação, 

gestão, marketing, contabilidade e design.

PEJENE volta para ajudar os jovens
a entrar no mercado de trabalho

As empresas e organizações que pretendam rece-

ber estagiários devem submeter as candidaturas 

até 31 de outubro, no site da Fundação da Juven-

tude. Na mesma plataforma, os estudantes inte-

ressados podem também concorrer às vagas 

disponíveis, a partir de 25 de maio do próximo ano.

Na nova edição do PEJENE, além dos estágios, haverá 

workshops sobre a temática da empregabilidade, nos 

quais se abordarão a construção de um bom currículo e 

darão orientações para a preparação de uma entrevista 

e mentoria para o acompanhamento do processo de 

candidatura. Significa isto que os candidatos terão opor-

tunidade de simularem entrevistas, terem aconselha-

mento personalizado e alargar a sua rede de contactos.

Os estágios não são remunerados, mas é atribuído 

um subsídio de alimentação e transporte, pagos 

pela entidade de acolhimento. Todavia, algumas 

empresas e associações podem conceder uma bolsa 

de estágio, apesar de não serem obrigadas a isso.

Lei n.º 50/2021168697985
Prorroga as moratórias bancárias, alterando o Decreto-
-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março 

Decreto-Lei n.º 65/2021168697988
Regulamenta o Regime Jurídico da Segurança do Cibe-
respaço e define as obrigações em matéria de certifica-
ção da cibersegurança em execução do Regulamento 
(UE) 2019/881 do Parlamento Europeu, de 17 de abril de 
2019

Portaria n.º 161/2021168296689
Procede à terceira alteração à Portaria n.º 390/2019, de 
29 de outubro (Procede à quarta alteração à Portaria n.º 
224/2015, de 27 de julho - estabelece o regime jurídico 
a que obedecem as regras de prescrição e dispensa de 
medicamentos e produtos de saúde e define as obriga-
ções de informação a prestar aos utentes)

Decreto-Lei n.º 69/2021168697992
Proíbe a colocação no mercado de determinados produ-
tos cosméticos e detergentes que contenham microes-
feras de plástico

Portaria n.º 164-A/2021168561714
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 138-B/2021, 
de 30 de junho, que estabelece um regime excecional 
e temporário de comparticipação de Testes Rápidos de 
Antigénio (TRAg) de uso profissional

Resolução da Assembleia da República n.º
202/2021
Recomenda ao Governo o reforço da proteção social e 
amplificação dos mecanismos de apoio às vítimas de 
violência doméstica no âmbito da pandemia de CO-
VID-19 e dos sucessivos confinamentos.

LEGISLAÇÃO

Portaria n.º 149/202
Estabelece as condições para verificação oficiosa,
pelo IEFP, I. P., da desistência prevista no n.º 2 do
artigo 8.º-B da Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho

Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-
A/2021
Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios 
no âmbito da situação de calamidade

Resolução da Assembleia da República n.º 

213/2021168398498
Recomenda ao Governo a implementação de medidas 
para prevenir e combater o crime de violência doméstica

Portaria n.º 151/2021
Estabelece as condições de acesso e candidatura à cele-
bração de protocolos para projetos específicos de hou-
sing first e apartamento partilhado, de acordo com os 
modelos definidos, no âmbito da Estratégia Nacional 
para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abri-
go.

Portaria n.º 166/2021168697994
Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade 
em empresas em situação de crise empresarial

Portaria n.º 161/2021, de 26 de julho
Procede à terceira alteração à Portaria n.º 390/2019, de 
29 de outubro (procede à quarta alteração à Portaria n.º 
224/2015, de 27 de julho — estabelece o regime jurídico
a que obedecem as regras de prescrição e dispensa de 
medicamentos e produtos de saúde e define as obriga-
ções de informação a prestar aos utentes).

ANIVERSÁRIOS
01 agosto 124.º aniversário Associação Mutualista de Arcozelo

07 agosto 123.º aniversário Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre do Concelho de Valongo

09 agosto 41.º aniversário União das Mutualidades Portuguesas

15 agosto 108.º aniversário “A Familiar” Associação de Socorros Mútuos da Póvoa de Varzim

17 agosto 122.º aniversário Associação de Socorros Mútuos Montepio Comercial e Industrial 

#LEGISLAÇÃO   #ANIVERSÁRIOS



Boletim Informativo n.º 135 
JULHO DE 2021

24

Foi há um ano...
Agosto de 2020

O boletim digital Info é confinanciado por:

UMP aborda dossiês das farmácias sociais e do CAM
em reunião com a Ministra Ana Mendes Godinho

Contributos para agenda da longevidade apresentados
em iniciativa da a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa


