
A Associação de Socorros Mútuos de 
Valadares está a preparar alterações 
aos Estatutos e ao Regulamento de 
Benefícios.

Resultado da consignação de 
0,5% do IRS, cinco bolsas de estu-
do serão entregues a jovens pel’A 
Beneficência Familiar, do Porto.

A Associação Mutualista deu a mão 
à Na Rota dos Povos, através da 
assinatura de um protocolo com 
ONGD.

A União das Mutualidades Portu-
guesas integra o Conselho Con-
sultivo para a criação do Centro 
Nacional de Competências para 
a Inovação Social.
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A hora do investimento
e da capacitação

Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho de Administração da UMP

EDITORIAL

O X Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas 
foi um momento de esclarecimento e de incenti-
vo às mutualidades portuguesas.

A Vice-Presidente do Instituto da Segurança Social, 
Catarina Marcelino, esclareceu muitas dúvidas das 
mutualidades e da generalidade das instituições 
com respostas sociais sobre a implementação no 
terreno do Compromisso de Cooperação para o 
Setor Social e Solidário 2021-2022, nomeadamente 
ao nível dos procedimentos administrativos.

O Plano de Recuperação e Resiliência, com foco 
nas medidas dirigidas ao setor social, de que 
também se falou no evento pelas vozes de Teresa 
Sá Marques (Comissão Nacional de Acompanha-
mento do PRR) e Sofia Silva Ferreira (Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social), é uma 
janela de oportunidade decisiva para as mutuali-
dades. Ficamos a conhecer ao pormenor o que ele 
nos reserva.

O próximo passo deverá ser dado por cada uma 
das associações mutualistas.

Nos próximos dias, a UMP indicará os contactos 
de um conjunto de consultoras a que as Asso-
ciações Mutualistas poderão recorrer para desen-
volver candidaturas.

Em outubro, demos início às Jornadas Mutualistas 
Regionais, um novo ciclo de capacitação das mutu-
alidades, através do qual se fará um diagnóstico do 
seu estádio de desenvolvimento organizacional e 
identificar os pontos críticos de melhoria, a que se 
seguirá a elaboração de um plano de ação para 
cada uma das associações participantes, que inclu-
irá formação específica e atividades de consultoria 
e mentoria.

A capacitação do Movimento Mutualista é para 
nós uma prioridade estratégica e a ela continu-
aremos a dar toda a atenção.
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ENDM debruça-se sobre PRR
e Compromisso de Cooperação

No ano em que o Encontro Nacional de Dirigentes Mutu-

alistas completa duas mãos cheias de edições, Coimbra 

foi a cidade escolhida para acolher o evento, depois de, 

em 2020, ter decorrido apenas de forma digital, enquan-

to consequência das medidas mais restritivas naquele 

momento da pandemia. O auditório da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDR-C) serviu de palco, na manhã de 25 de outubro, a 

chamadas de atenção, colocação de desafios e esclare-

cimento de informações relevantes “para aumentar o 

universo mutualista”.

O Presidente do Conselho de Administração da União 

das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, 

aproveitou a sessão de abertura do ENDM, para instar as 

Associações Mutualistas a dar um passo além e aprovei-

tar ferramentas úteis, como o programa Portugal 2020 

e Plano de Recuperação e Resiliência, de modo a conse-

guirem mais fácil e eficazmente elevar o mutualis-

mo. “É muito importante que o setor social saiba estar 

na primeira linha para se modernizar e robustecer”, 

declarou, acrescentado que “o PRR é a alavanca que 

faltava às associações mutualistas para cresceram e se 

modernizarem, seja no domínio das respostas sociais, da 

qualificação dos recursos humanos e da habitação ou 

da transição climática e digital”.

Seguiu-se-lhe Manuela Veloso, Diretora do Centro Distri-

tal da Segurança Social de Coimbra, que realçou a ação 

das mutualidades junto das comunidades ao longo dos 

seus 800 anos de história. “[Devo] agradecer às mutuali-

dades pelo seu papel no cuidar e no proteger”, afirmou.

Ainda na sessão de abertura do Encontro Nacional de 

Dirigentes Mutualistas, subordinado ao tema “Mecanis-

mos de apoio financeiro à proteção social”, Isabel Dama-

sceno, Presidente da CCDR-C, sublinhou a importância 

do Plano de Recuperação e Resiliência, que considera 

ser “uma oportunidade única para o setor social”, e aler-

tou para os prazos apertados da sua execução. “O PRR 

contempla verbas avultadas, significativas, dedicadas 

ao setor social para atuar nas diferentes fragilidades e 

lacunas que ainda tem. E isso é uma oportunidade única 

que deve efetivamente ser aproveitada”

Catarina Marcelino, Vice-Presidente do Instituto de 

Segurança Social, foi uma das intervenientes na primei-

ra conferência, que afirmou estar ciente das dificuldades 

das instituições e das limitações dos apoios do Governo, 

nomeadamente no que diz respeito aos 3,6% acordado 

no último Compromisso de Cooperação para o Setor da 

Economia Social, ainda que considere este valor já signi-

ficativo. “É pouco, eu percebo que o seja para as institu-

ições, mas, da perspetiva do Estado, é muito dinheiro. E 

é um desafio, porque temos de encontrar uma solução 

sustentável para as instituições e também para o Esta-

do”, esclareceu. À Vice-Presidente do ISS, juntaram-se 

na mesa Carla Silva, Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral da União das Mutualidades Portuguesas, e Sara 

Ferreira, Diretora-Técnica do Centro Infantil Dr. António 

da Costa Leal, que foram colocando em cima da mesa 

algumas dificuldades e complexidades sentidas no 

próprio meio.
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Ao palco do Encontro Nacional de 

Dirigentes Mutualistas, foi ainda 

chamada Sara Maria Franco Faria, 

da Monte-Pio Artístico Tavirense 

- Associação de Socorros Mútuos, 

para receber, das mãos do Presi-

dente do Conselho de Adminis-

tração da UMP, a distinção refe-

rente ao Prémio Trabalhador 

do Ano, entregue durante o XIII 

Congresso Nacional do Mutualis-

mo, no qual a galardoada não 

pôde estar presente.

É de salientar que, na votação 

que decorreu no site da União das 

Mutualidades Portuguesas, Sara 

Faria obteve 778 votos, seguin-

do Ana Raquel Silva e Carlos 

Travessa, com 2.846 e 1.109 votos, 

respetivamente.

UMP termina
a entrega

das distinções 
do Prémio 

Trabalhador
do Ano

PRR: “Setor social 
deve estar na 
primeira linha para 
se modernizar e 
robustecer”

Com o Plano de Recuperação e Resiliência como guia, o 

Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas prosseguiu 

para o seu segundo painel, que contou com Sofia Silva 

Ferreira, representante do Ministério do Trabalho, Segu-

rança Social e Solidariedade, Teresa Sá Marques,  Coor-

denadora da Comissão Especializada Social e do Terri-

tório do PRR, e Edgar Diogo, Coordenador do Projeto 

“Mutualismo: da Herança ao Futuro”, na União das 

Mutualidades Portuguesas.

Sofia Silva Ferreira procurou deslindar algumas 

questões relacionadas com o PRR, inclusivamente no 

que ao Programa de Mobilidade Verde Social diz respei-

to, adiantando que, no futuro, a abrangência da medida 

possa vir a ser alargada e termine, assim, a limitação às 

entidades com Serviço de Apoio Domiciliário. “Pode-

mos, num próximo aviso, tentar tirar esta restrição”, 

prometeu a representante do Ministério do trabalho, 

Segurança Social e Solidariedade.

Já Teresa Sá Marques detalhou o Plano de Recuperação 

e Resiliência e apresentou os seus vários programas e 

calendários para o Setor Social, nomeadamente o Radar 

Social (constituição de equipas de intervenção social) 

e a adjudicação de contratos de apoio aos organismos 

promotores para a criação e alargamento da rede de 

equipamentos e respostas sociais. Além disso, eviden-

ciou a necessidade de as instituições “serem abertas a 

diferentes soluções”, uma vez que, “neste momento, o 

problema tem uma gravidade e uma dimensão que tem 

de ter respostas diferentes das pessoas e do Estado”. 

Para colocar um ponto final no evento, fez uso da pala-

vra o Vice-Presidente do Conselho de Administração 

da União das Mutualidades Portuguesas, José Almei-

da, que expôs as conclusões do ENDM ao público ali 

presente. “Deste Encontro Nacional De Dirigentes 

Mutualistas, sai uma certeza: o movimento mutualista 

está, como sempre, comprometido na cooperação para 

o Setor Social e Solidário”, frisou.

Em jeito de conclusão, afirmou que “o Movimento Mutu-

alista estará na primeira linha, como parceiro estratégico 

do setor social e solidário, no recurso ao Plano de Recu-

peração e Resiliência (PRR) para a criação de uma nova 

geração de respostas sociais e construção e requalifi-

cação de equipamentos sociais, no domínio: das respos-

tas sociais, qualificação dos recursos humanos, transição 

climática e digital, saúde e habitação”, frisou.
José Almeida,
Vice-Presidente do Conselho de Administração da UMP
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UMP celebra protocolo com quatro consultoras 
no âmbito da elaboração de candidaturas

Iniciativa visa apoiar as Mutualidades na preparação e gestão de candidaturas
ao PRR, PT2020, PT 2030 e outros fundos nacionais e europeus.

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) celebrou protocolos com quatro consultoras especializadas na elabo-

ração e gestão de candidaturas a fundos públicos e/ou europeus, que disponibilizam os seus serviços em condições 

mais vantajosas às Associações Mutualistas filiadas.

Considerando a exiguidade dos recursos disponíveis especializados nesta área da gestão de projetos, a UMP desen-

volveu uma pesquisa de mercado no sentido de indicar às mutualidades um leque de consultoras com elevada 

experiência em processos de candidaturas.

Trata-se de um apoio importante no quadro das oportunidades de investimento que se abrem às mutualidades, 

nomeadamente com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e Portugal 2020, ambos em fase de execução e, a 

breve trecho, com o Portugal 2030.

 

Quem são as consultoras que celebraram protocolo com a UMP?

Avenida Principal nº35, Roussada 2665-376 Milharado

Telefone:  26 109 62 84

Email: ricardo@2030consulting.pt

Rua Gaivotas em Terra, Lote 6D – 1990-601 Lisboa

Telefone: 218967200

Email: info@companhiapropria.pt

Rua Capitão Jorge Larcher, Aldeamento Ofirma 2,

Apartamento 5, 4740-341 Fão

Telefone:918488871

Email: moneytree.Ida@gmail.com

Zona Industrial do Roligo, rua 25 de Abril, 313,

4520-115 Espargo, Santa Maria da Feira

Telefone:  256 364 544

Email: mariosa@zonaverde.pt

https://www.youtube.com/watch?v=VE4Y3lPCb8Q&list=PL0EtuQMAn7s1tcUFHuIR_x-Ws_qrJTDBk&ab_channel=MutualidadesPortuguesas
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JMR: “A chave para o rejuvenescimento  
do Movimento Mutualista está na capacitação”

Foi subordinada ao tema “Progresso, Desenvolvimento 

e Evolução do Movimento Mutualista” que esta segun-

da edição das Jornadas Mutualistas Regionais se regeu 

- e irá continuar a reger. As primeiras sessões do even-

to, que se realizaram, a norte, no Hotel Monte Lírio, em 

Espinho, no último dia 12 de outubro, e, dois dias depois, 

no Auditório do Mercado do Livramento, em Setúbal, 

contaram com a presença de mais de duas dezenas 

de participantes de Associações Mutualistas de vários 

pontos do país, e serão seguidas por mais seis sessões, 

até 9 de junho de 2022.

Dinamizado Stone Soup, o evento pretende ser um polo 

de formação orientada para as necessidades da estru-

tura e organização das Associações Mutualistas, capaci-

tando os seus recursos humanos para o diagnóstico da 

entidade, elaboração e implementação de um plano de 

desenvolvimento.

“A chave para o rejuvenescimento do Movimento Mutu-

alista está na capacitação e na criação de novos serviços 

e novas respostas para os problemas da sociedade”, 

acredita o Presidente do Conselho de Administração da 

União das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva. 

Na sessão de abertura das Jornadas Mutualistas Regio-

nais, o presidente da UMP sublinhou a importância da 

formação para que novas “soluções mutualistas che-

guem e interessem às novas gerações”, sendo “necessário 

capacitar dirigentes, técnicos e colaboradores das mutu-

alidades e atrair quadros jovens e recém-formados para 

as nossas organizações.”

Para isso, a União das Mutualidades Portuguesas tem 

vindo a alocar recursos humanos e financeiros “muito 

significativos” à capacitação das mutualidades, sublinha.

É nesse sentido que, nestas primeiras sessões, quer em 

Espinho, quer em Setúbal, os participantes começaram 

por preencher um questionário de diagnóstico para ava-

liar o estádio de desenvolvimento organizacional da sua 

instituição e identificar os pontos críticos de melhoria. 

Será a partir daí que trabalharão, ao longo das próximas 

sessões mensais, procedendo à elaboração de um plano 

de ação, com abordagem de aspetos relacionados com 

o planeamento, eficiência organizacional, financiamen-

to, candidaturas, comunicação e trabalho em rede, cujo 

desenvolvimento incluirá atividades de consultoria e 

mentoria.

“Queremos que no final destas sete sessões, as Asso-

ciações aqui presentes estejam mais fortes, mais ambi-

ciosas e a caminho de um patamar superior”, afirma Luís 

Alberto Silva.

Apesar do 1.º momento das jornadas ter já acontecido, 

ainda é possível inscrever-se para a 2.ª sessão, que ocor-

rerá nos dias 9 e 11 de novembro (em Espinho e Setúbal, 

respetivamente). Ora no site da UMP, ora na própria 

plataforma digital do evento, poderá efetuar a sua 

inscrição, que é limitada a duas pessoas por AM. Recor-

damos que a inscrição é efetuada de uma só vez para 

todas as sessões presenciais, de acordo com as datas 

predefinidas, que pode consultar, em baixo.

https://mutualismo.pt/anexos/comunicacao/brochura_jornadasmutualistas.pdf
https://mutualismo.pt/anexos/comunicacao/brochura_jornadasmutualistas.pdf
https://mutualismo.pt/portal/index.php?page=main#conteudo
https://jornadas.mutualismo.pt/#/inscricao-jornadas


Boletim Informativo n.º 138 
novembro DE 2021

Boletim Informativo n.º 138 
novembro DE 2021

1312

#ATIVIDADES UMP #ATIVIDADES UMP

ASSEMBLEIA GERAL
CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea h) do artigo 15.º, da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do 

artigo 17.º e do artigo 19.º dos Estatutos desta União, convocam-se as Associadas da União das Mutua-

lidades Portuguesas (UMP) a reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar no próximo dia 19 

de novembro 2021, às 10h00, no Auditório da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, na Rua 

Dr. Vasco Moniz 27-29, 2600-273 Vila Franca de Xira, na cidade e concelho de Vila Franca de Xira, 

distrito de Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 1. Apreciação, discussão e votação do Programa de Ação e Orçamento 2022, o qual vai  

 acompanhado do respetivo Parecer do Conselho Fiscal;

 2. Apreciação, discussão e votação da Proposta do Conselho de Administração para a Fixação  

 de Data para Comemoração do Dia Nacional do Mutualismo.

Nos termos do número 5 do artigo 19.º dos Estatutos da UMP, a Assembleia Geral reúne à hora marcada 

na convocatória se estiverem presentes mais de metade dos Associados com direito de voto ou meia 

hora depois de qualquer número de Associados.

Os documentos aludidos na presente convocatória estão, desde esta data, disponíveis para consulta 

na União das Mutualidades Portuguesas e publicadas no sítio da Internet em www.mutualismo.pt.

Esmoriz, 29 de outubro de 2021

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

Carla Sofia Oliveira Silva

NOTA: CHAMA-SE À ESPECIAL ATENÇÃO DAS ASSOCIADAS
 PARA A INFORMAÇÃO SEGUINTE

INFORMAÇÃO:

A Mesa da Assembleia Geral da União das Mutualidades Portuguesas chama à especial atenção dos Excelentíssimos Associados para 

as seguintes disposições Estatutárias e Regulamentares, relacionadas com a composição e funcionamento da Assembleia Geral:

1º - Nos termos do número 3, do artigo 7º dos Estatutos da UMP, “As quotas consideram-se vencidas no primeiro dia dos meses a 

que digam respeito e são pagas antecipadamente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente”. Por outro lado, nos termos 

do número 5 do artigo 9º dos Estatutos da UMP, “Os associados efetivos e participantes só poderão exercer os seus direitos se 

tiverem em dia as quotas”.

2º - Nos termos do artigo 2º e 5º do Regulamento de Funcionamento de Assembleia Geral da UMP: 

“Artigo 2º

(Composição)

1. As Assembleias Gerais são realizadas de forma presencial sendo, contudo, permitido o recurso em simultâneo a meios telemá-

ticos, desde que se encontrem assegurados os respetivos meios, a autenticidade das declarações e a segurança das comunica-

ções.

2. A Assembleia Geral é constituída por todos os Associados efetivos que estejam no pleno gozo dos seus direitos associativos, 

isto é, que tenham sido admitidos há mais de doze meses, tenham as quotizações pagas e em dia e não estejam suspensos nos 

termos dos Estatutos.

3. Os Associados participantes, desde que tenham as suas quotizações pagas e em dia e não estejam suspensos nos termos dos 

Estatutos, podem participar nas reuniões da Assembleia Geral, mas sem direito a voto.

4. Os Associados beneméritos e honorários podem participar nas reuniões da Assembleia Geral, mas sem direito a voto.

5. Os Associados efetivos e participantes que não estejam no pleno gozo dos seus direitos associativos apenas podem assistir às 

Assembleias Gerais.”

Artigo 5.º

(Representação)

1. Os Associados participam na Assembleia Geral da UMP, em princípio, através de representante pessoa singular que seja titular 

efetivo da respetiva Direção/Conselho de Administração, devendo este ser portador de carta-mandato para esse efeito, salvo se 

a UMP possua no seu dossier de apoio às Assembleias Gerais cópia dos documentos referidos no artigo anterior, bastando a esse 

representante identificar-se através de documento idóneo, para nela poder participar e, se permitido, votar.

2. Os Associados podem, igualmente, participar na Assembleia Geral através de qualquer outra pessoa singular desde que a 

mesma apresente, no dia da Assembleia Geral, carta-mandato dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

3. Os Associados efetivos podem, nos termos previstos nos Estatutos, fazerem-se representar por outros Associados efetivos, de-

vendo o Associado Mandatário ser portador de carta-mandato do Associado mandante, dirigida ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral e entregue no dia da Assembleia Geral.

4. As cartas-mandato referidas nos números anteriores devem, cumulativamente:

a) Identificar o Associado mandante e a pessoa singular sua representante ou o Associado mandatário;

b) Indicar se se destinam a uma Assembleia Geral em concreto ou às Assembleias Gerais, ordinárias e/ou extraordinárias, que 

venham a realizar-se dentro de um período temporal determinado;

c) A extensão dos poderes de representação que são conferidos pelo Associado mandante ao seu representante pessoa singular 

ou ao Associado mandatário;

d) Ser assinadas por quem estatutariamente obriga a Associação e com as assinaturas reconhecidas nos termos da lei, na quali-

dade e com poderes para esse ato, salvo se a UMP possua no seu dossier de apoio às Assembleias Gerais cópia dos documentos 

referidos no anterior artigo 4.º deste RFAG, caso em que o reconhecimento das assinaturas não será necessário. 

5. Na mesma sessão da Assembleia Geral, nenhum Associado efetivo pode, para além de si próprio, representar mais que um 

Associado efetivo e nenhuma pessoa singular pode ser representante de mais do que dois Associados.

6. É permitida a inscrição de qualquer Associado para assistir, participar e, se permitido, votar na Assembleia Geral até ao encer-

ramento da sessão, seja em primeira sessão ou em qualquer um dos seus prolongamentos.

7. No caso em que Assembleia funcione em mais de uma sessão, a inscrição/acreditação dos Associados far-se-á apenas uma vez 

e em qualquer uma das sessões podendo, todavia, os Associados alterar os seus representantes.

http://www.mutualismo.pt
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Inovação social: UMP integra
nova estrutura nacional

A União das Mutualidades Portuguesas integra o 

Conselho Consultivo para a criação do Centro Nacio-

nal de Competências para a Inovação Social, cuja apre-

sentação pública e primeira reunião ocorreram no 

último dia 21 de outubro, na Fundação Calouste Gulben-

kian, em Lisboa.

Este Conselho Consultivo, tem uma presidência partilha-

da pelo Presidente da Agência para o Desenvolvimento 

e Coesão, Nuno Santos, e pelo Presidente da Estrutura 

de Missão Portugal Inovação Social, Filipe Almeida, e 

será coordenado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

A criação de um Conselho Consultivo para a conceção 

do Centro Nacional de Competências para a Inovação 

Social, surge no âmbito da iniciativa da Comissão Euro-

peia, via Direção-Geral Emprego, Assuntos Sociais e 

Inclusão, para promover a criação de Centros Nacionais 

de Competências para a Inovação Social em cada um 

dos Estados Membros (EM) até 2023.

Para o efeito, lançou em 2020, cofinanciado pelo Fundo 

Social Europeu (FSE+) e pelo EaSI- Programa Europeu 

para o Emprego e a Inovação Social, um concurso para 

consórcios transnacionais com o objetivo de criarem, em 

parceria e com recursos especializados, estas estruturas 

nacionais destinadas a apoiar e dinamizar os ecossiste-

mas de inovação social.

Em março de 2021 foram aprovados seis consórcios, 

incluindo 24 países da União Europeia e o Reino Unido.

Portugal está representado pela Agência para o Desen-

volvimento e Coesão e pela Estrutura de Missão Portu-

gal Inovação Social num desses consórcios, que inclui 

também a Irlanda, a Bulgária e o Chipre, designado de 

FUSE - Facilitating United Approaches to Social innova-

tions in Europe.

Este Conselho consultivo deverá reunir trimestralmente, 

sendo os seus membros convidados a acompanhar 

e a contribuir com a sua visão e experiência, de forma 

colaborativa, para o desenho da arquitetura e estraté-

gia necessárias à criação formal deste Centro Nacional 

de Competências para a Inovação Social, enquadrado 

no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021-

2027 da União Europeia.

UMP/Agência para o Desenvolvimento e Coesão

Clique em cada uma das imagens para se inscrever nos respetivos webinars.

Novo episódio do 
Mutual XXI viaja até
AM de São Pedro do Sul

Em outubro, as portas do mutualismo voltaram a abrir-

-se para dar a conhecer uma nova mutualidade. O sexto 

episódio - “Um caso pioneiro em soluções mutualistas 

para trabalhadores municipais” - é dedicado à Associação 

Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 

São Pedro do Sul.

Todos os meses, ao dia 21, damos a conhecer uma mutu-

alidade por dentro, a sua história e histórias das pessoas 

que a pensam e dão tudo por ela, os rostos de quem diari-

amente cria relações com a comunidade, os associados 

que são a sua razão de existir. O episódio de novembro 

focará a Associação Alcacerense de Socorros Mútuos.

Associação de
Moreira da Maia 

apresenta
projetos à UMP

O Presidente do Conselho de Administração 

da União das Mutualidades Portuguesas, 

Luís Alberto Silva, reuniu-se com os dirigen-

tes da Associação Mutualista de Moreira da 

Maia para apresentar as principais linhas de 

financiamento, no âmbito do PRR, às enti-

dades do setor social.

Em cima da mesa estiveram, ainda, os proje-

tos que a Associação tem na forja, entre os 

quais a criação de um espaço de assistência 

médica aos seus Associados.

https://www.youtube.com/watch?v=kbDu4PDdT7A&t=1s&ab_channel=MutualidadesPortuguesas
https://www.youtube.com/watch?v=kbDu4PDdT7A&t=1s&ab_channel=MutualidadesPortuguesas
https://forms.gle/6dW2YGAFERViAVJJ8
https://forms.gle/5fPYReXSw1WW447GA
https://forms.gle/eavT7on8Egc4jDhs6
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UMP sensibiliza AM Modivas
para as oportunidades do PRR

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) conti-

nua a sensibilizar e a mobilizar as associações mutualis-

tas para as oportunidades de financiamento do Plano 

de Recuperação e Resiliência (PRR). No decorrer de 

uma visita às instalações da Associação Mutualista em 

Modivas, Vila do Conde, o Presidente do Conselho de 

Administração da UMP, Luís Alberto Silva, reuniu com 

o responsável máximo da instituição, Delfim Neto, e 

Rui Neto, a quem apresentou as várias linhas de apoio 

disponibilizadas pelo PRR para o setor social e exortou a 

não deixar escapar esta oportunidade.

Entre outras matérias relacionadas com a atividade da 

Associação Mutualista em Modivas, Luís Alberto Silva 

deu nota também das várias iniciativas que a UMP está 

a desenvolver dirigidas à capacitação das Associações 

Mutualistas, desde o Encontro Nacional de Dirigentes 

Mutualistas, às Jornadas Mutualistas Regionais e webi-

nars mensais nas áreas jurídica, financeira e comunicação.

Chama Mutualista 
volta para as mãos
d’A Mutualidade
de Santa Maria

Depois de ter estado na sede d’A Mutualidade de Santa 

Maria, a propósito da I Caminhada Familiar, a Chama 

Mutualista regressa às mãos da instituição. Foi durante 

a cerimónia de assinatura do protocolo entre a AMSM 

e a ONGD Na Rota dos Povos que A Familiar de Grijó - 

Associação Mutualista lhe passou o testemunho, num 

evento que reuniu, no Centro Infantil de Santa Maria da 

Feira, o Presidente do Conselho de Administração da 

União das Mutualidades Portuguesas e d’A Mutualidade 

de Santa Maria, Luís Alberto Silva, Carla Silva, coordena-

dora do grupo de trabalho para o desenvolvimento insti-

tucional da associação, Rui Azevedo, Vogal do Conse-

lho de Administração d’A Familiar de Grijó, Mário Jorge, 

vereador da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, 

e ainda dois representantes da ONGD.

A Mutualidade de Santa Maria
assina protocolo com ONGD

Depois de um período de recolha de mate-

rial escolar que será entregue a crianças 

guineenses, A Mutualidade de Santa Maria 

firmou uma parceria com a Na Rota dos 

Povos, a ONGD que levará as mochilas, 

cadernos, capas, livros e outros materiais 

recolhidos para Catió, na Guiné-Bissau.

Tito Baião, Presidente da organi-

zação não-governamental, afirmou, na 

cerimónia de assinatura do protocolo, no 

Centro Infantil de Santa Maria da Feira, 

ser “uma honra” estabelecer esta união 

com a AMSM, insistindo ainda que não 

seja apenas uma assinatura numa folha: 

que vá além disso, com ações concretas e 

apoio mútuo. Algo com o qual não terá de 

se preocupar, pois Carla Silva, coordenado-

ra do grupo de trabalho para o desenvolvi-

mento institucional d’A Mutualidade de 

Santa Maria, garante terem sido deixadas 

“muitas sementes” no evento. “Estou certa 

de que a curto prazo já estaremos a pôr a 

mão na massa em mais alguma ação para 

apoiar o trabalho que eles fazem lá o terre-

no”, adianta.

E há “muito a fazer”, garante o Presidente 

da Na Terra dos Povos. “[Catió] é uma região 

muito, muito pobre. Talvez das mais pobres 

da Guiné”, salienta. Por isso, espera que “a 

mutualidade possa corresponder a alguns” 

dos desejos da organização, enquan-

to coloca à disposição a sua “experiên-

cia” e capacidade de sensibilizar “todas 

as pessoas, nomeadamente as crianças”, 

através, nomeadamente, de palestras.

Luís Alberto Silva, Presidende do Conse-

lho de Administração da UMP, mostrou-

-se feliz com a iniciativa que espera servir 

de exemplo para outras associações, de 

modo a “contribuirem para melhorar o 

que as rodeia”. 
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Uma feliz iniciativa mutualista que ajuda
cinco jovens no ingresso na universidade

Cinco jovens vão iniciar o seu percur-

so universitário com um apoio 

significativo. A Beneficência Famili-

ar do Porto atribuiu-lhes uma bolsa 

de estudo mutualista, que resulta 

dos montantes recebidos da consi-

gnação de 0,5 por cento do IRS. A 

cerimónia de entrega ocorreu no dia 

22 de outubro, no Arquivo Distrital 

do Porto, com a presença dos jovens 

e das famílias.

Em comum, os cinco jovens têm o 

facto de terem ingressado no Ensi-

no Superior e de estarem ligados 

à Beneficência Familiar. João Abel 

Ferreira entrou em engenharia 

aeroespacial, na Universidade de 

Aveiro; e os restantes quatro entra-

ram na Universidade do Porto. 

Beatriz Silva, em enfermagem; Inês 

Gonçalves Silva, em criminologia, 

Válter Matos, em História e Dinis 

Machado em engenharia.

Todos receberam uma bolsa que 

permitirá aos jovens e às suas 

famílias enfrentar melhor as exigên-

cias financeiras no primeiro ano de 

frequência da universidade. 

Aproveitando a presença dos jovens 

na sala, o Presidente do Conselho 

de Administração d’A Beneficência 

Familiar, Carlos Jorge Silva, sublinha-

ria que o mutualismo não é apenas 

dirigido aos idosos. “O mutualismo 

somos todos nós”, explicou, lembran-

do que é “um dos sistemas mais 

responsáveis de previdência social” 

e que tem uma virtuosa história de 

cooperação. 

Carlos Jorge Silva apontaria o exem-

plo da criação da Liga do Porto em 

1911, que permitiu criar uma clíni-

ca e uma farmácia dirigidas aos 

mutualistas de várias associações 

e as redes de cooperação ao nível 

dos equipamentos e serviços das 

mutualidades.

A União das Mutualidades Portugue-

sas (UMP) associou-se à cerimónia 

e entregou, também, algumas 

lembranças simbólicas aos jovens 

estudantes. O Presidente do Conse-

lho de Administração da UMP, Luís 

Alberto Silva, felicitou A Beneficên-

cia Familiar por “dar um exemplo do 

que deve ser o caminho a percor-

rer pelas Associações Mutualistas 

para atrair jovens”. “É assim que os 

podemos familiarizar com o mutual-

ismo e mostrar-lhes que as mutuali-

dades podem fazer muito por eles e 

pelo seu futuro”, disse. 

No seu entender, ao alocar recei-

tas da consignação a ajudar estu-

dantes, a Beneficência Familiar 

“está a chegar aos jovens, a ajudar 

cinco estudantes e as suas famílias 

a amortecer as despesas que repre-

senta o ingresso numa universidade” 

e, quem sabe, a apoiar a formação 

de futuros quadros qualificados das 

mutualidades.

Aos beneficiários das bolsas de estu-

do, Luís Alberto Silva pediu que se 

tornassem “embaixadores do mutu-

alismo junto das suas comunidades 

académicas, dos seus professores e 

colegas”.

Presidente da UMP 
felicita Beneficência 

Familiar pela iniciativa, 
um exemplo de 

envolvimento dos jovens, 
e pediu aos beneficiários 
das bolsas que se tornem 

“embaixadores do 
mutualismo” nas suas 

comunidades académicas

Válter Matos
História,

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

“Fiquei bastante feliz quando soube que ganhei a bolsa. Vai 
ser uma grande ajuda para o meu curso universitário e um 
grande incentivo também, pois vai ajudar na compra de 
vários materiais”.

Inês Silva
Criminologia,

Faculdade de Direito da Universidade do Porto

“É uma grande oportunidade para alunos sem grandes 
possibilidades poderem continuar os estudos. É um grande 

incentivo e uma grande ajuda”

Dinis Machado
Engenharia Eletrotécnica,
Instituto Superior de Engenharia do Porto

“Concorri para ter uma ajuda para pagar as propinas na 
faculdade, que são bastante caras. Acho que esta iniciativa 
da Beneficência Familiar é espetacular, como é as pessoas 
ajudarem-se umas às outras a seguirem o caminho que 
querem”.

Beatriz Silva
Enfermagem,
Escola Superior de Enfermagem do Porto

“Quando soube desta bolsa, pensei que fosse uma grande 
mais valia, porque, em casa, sou eu e a minha mãe. É uma 
ajuda enorme pensar que temos um apoio no início e não 
tenho que pensar em milhentas coisas quando estou a 
entrar na Universidade. É uma mais valia saber que o percur-
so académico que fiz me permitiu escolher um curso e não 
‘ser o curso a escolher-me’. Saber que alguém nos reconhece 
e nos dá o mérito é uma mais valia”.

João Abel Ferreira 
Engenharia aeroespacial,

Universidade de Aveiro

“Não só demonstra o meu trabalho duro até ao 12.º Ano, 
como vai ajudar-me, porque estudar na faculdade não é 

barato, com material, propinas e casa. É uma boa iniciativa, 
faz com que mais jovens se interessem pela associação e 

ajuda quem realmente precisa da bolsa”.
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ASM Valadares quer atrair
mais associados à sua clínica médica

A Associação de Socorros Mútuos (ASM) de Valadares 

está a preparar alterações aos Estatutos e ao Regula-

mento de Benefícios de forma a poder admitir associa-

dos com mais de 55 anos que possam aceder aos cuida-

dos de saúde prestados na sua clínica médica.

O Regulamento de Benefícios não permite a admissão 

de novos associados com mais de 55 anos através da 

subscrição da modalidade de subsídio de funeral, que é 

a principal porta de entrada na Associação. 

Perante essa condicionante e as “inúmeras manifes-

tações de interesse de pessoas idosas em beneficiar dos 

serviços da Clínica, estamos a trabalhar, com a ajuda da 

União das Mutualidades Portuguesas, nas alterações 

aos nossos Estatutos e ao Regulamento de Benefícios”, 

explica Onofre Marques, Presidente da ASM Valadares. 

O objetivo – frisa o dirigente - é que as pessoas com mais 

de 55 anos possam ser associadas apenas para aceder aos 

serviços médicos, sem subscrever o subsídio de funeral.

A Associação, que tem cerca de 3.300 associados, espe-

ra com estas alterações alargar significativamente o seu 

número de associados e prestar um serviço ainda mais 

relevante à população de Valadares, especialmente a 

mais envelhecida.

Além do subsídio de funeral, a ASM Valadares propor-

ciona consultas jurídicas e serviços de saúde gratuitos 

de clínica geral, psicologia e enfermagem. Apenas os 

serviços de clínica dentária são pagos.

A clínica, criada nos anos 40 do século XX, é um impor-

tante recurso colocado ao serviço dos associados 

que pagam uma quota mensal de dois euros, e, nem 

mesmo durante o período de pandemia, deixou de lhes 

prestar apoio.

A requalificação das suas instalações são aspirações 

antigas da Associação. Em tempos, a Câmara Municipal 

de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Valadares 

manifestaram abertura em colaborar.

Onofre Marques pretende reatar o dossiê agora que os 

autarcas locais foram empossados para novo mandato, 

tendo em vista garantir o apoio para a realização das 

obras num edifício muito antigo e com alguns sinais de 

degradação.

Com novas condições, acredita que será possível 

disponibilizar novas áreas médicas e mais especiali-

dades e dar um novo impulso à instituição.

O Presidente do Conselho de Administração da União das 

Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, disponibi-

lizou-se a acompanhar a Direção da ASM Valadares nas 

reuniões com a Câmara Municipal. “É uma prática que 

temos instituída de reunir com as autarquias, no sentido 

de as sensibilizar para a importância das mutualidades 

nos territórios, uma vez quem nem sempre valorizam 

o trabalho que desenvolvem nas comunidades”, refe-

riu o Dirigente, no final da reunião de trabalho com o 

responsável máximo da Associação. 

Facebook da ASM Fúnebre Nosso Senhor dos Aflitos de Valadares

Instituição vai alterar 
os seus Estatutos e 
Regulamento de Benefícios 
de forma a permitir a adesão 
de novos associados com 
mais de 55 anos apenas 
para beneficiar dos serviços 
médicos.
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Embaixadora da ONU anunciada “Madrinha” 
do Projeto da Mutualista Covilhanense

Atriz e apresentadora luso-brasileira, Úrsula Corona 

tornou-se na “Madrinha do Projeto Casa Moura, uma 

Casa de Acolhimento Especializada destina a acolher 

Crianças e Jovens Estrangeiros Não Acompanhados à 

qual a Mutualista deu origem já em 2020.

No momento de apresentação ao público, durante uma 

ação de imprensa, a também ativista e emabaixadora 

da Organização das Nações Unidas (ONU) no Programa 

Mundial de Alimentos das Nações Unidas definiu a Casa 

Moura como “um projeto genuíno, com impacto regio-

nal tão único”, acrescentando ser “um projeto que luta 

por independência” e “atende não só este público espe-

cífico, que são sobreviventes excluídos, que sofrem 

muito preconceito, liderado por uma instituição que 

também ajuda os idosos”. “É muita honra poder se 

madrinha e a gratidão é exatamente minha”, afirmou 

esta responsável.

Já Nelson Silva, Presidente da Direção da Mutualista 

Covilhanense, salientou a relevância de contar com o 

apadrinhamento da Casa Moura por um nome conhe-

cido no meio social, por ser um passo importante nesta 

jornada que procura dar autonomia de vida aos jovens.

“Estamos gratos por ter aceitado ser Madrinha deste 

projeto. Aproveito a oportunidade e a presença da 

Embaixadora da ONU para deixar uma mensagem à 

nossa sociedade: estes jovens precisam de ser acolhidos, 

apoiados. Necessitam da nossa ajuda, da nossa inte-

gração”, destacou.

A Direção da Mutualista Covilhanense e a atriz estudam 

já ações que possam beneficiar os jovens acolhidos 

neste projeto.

“Agora, juntamente com toda a Direção da Mutualista, 

vamos estruturar passos e projetos sólidos, implemen-

tar empreendedorismo social, não só em Portugal, mas 

em alguns outros países. Uma outra rede que queremos 

trazer para a Casa Moura é o projeto Fome de Tudo - que 

criei em 2018 -, que tem o apoio das Nações Unidas, e 

que está a avançar com muita força no Brasil, Portugal e 

em alguns países da África. Poder fazer essa rede, onde 

temos um objetivo comum, que é o empreendedorismo 

social e o direcionamento destas vidas, só nos faz ganhar 

forças juntos e acredito que vai potencializar todos os 

que estão nesta rede, não só os jovens”, completou a 

ativista da ONU.

Mutualista Covilhanense

Jovens da Casa Moura 
integram projeto
de dança inclusivo

Ainda que nunca tenham tido qualquer experiência 

artística, os jovens inseridos na Casa Moura, o proje-

to da Mutualista Covilhanense destinado a acolher 

Crianças e Jovens Estrangeiros Não Acompanhados, 

vão fazer parte de um projeto de dança inclusiva que 

uniu a instituição à companhia de dança da Covilhã, 

Kayzer Ballet. Desta iniciativa irá resultar um espetácu-

lo, que será apresentado nos dias 26 e 27 de novem-

bro, no New Hand Lab, na Covilhã, e um filme docu-

mentário. Jovens da Casa Moura integram projeto de 

dança inclusivo

AMUT termina
a caminhada
até Santiago
de Compostela

Começaram a caminhada em março de 2020, mas a 

pandemia impediu-os de cortar a meta. Deste modo, só 

agora os peregrinos AMUT’eiros chegaram a Santiago 

de Compostela, como pretendiam no ano passado. 

A AMUT Gondomar partilhou várias fotografias do 

percurso, que pode ver na sua página de Facebook, 

assim como alguns testemunhos dos participantes, na 

edição de outubro do Amut’Partilha.

ASM de Sesimbra
já está presente

nas redes sociais

Um dia depois de celebrar os seus 127 anos, a Asso-

ciação de Socorros Mútuos Marítima e Terrestre da Vila 

de Sesimbra fez nascer a sua conta de Facebook, na 

qual já partilhou, entretanto, fotografias da comemo-

ração do aniversário e da cerimónia de assinatura do 

protocolo para a transferência do Acervo Documental 

da associação para o Arquivo Municipal da Câmara 

Municipal de Sesimbra.  

AMUT

https://www.facebook.com/amut.pt
https://www.flipsnack.com/amutgondomar/amut-partilha-19.html?fbclid=IwAR27VqfrERatxOnejsygnycSR9iRFYBuJ-wUZ4YUnZ2fzux99UBgbCv_v0o
https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Socorros-M%C3%BAtuos-Mar%C3%ADtima-e-Terrestre-da-Vila-de-Sesimbra-105552871899649
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No âmbito das políticas públicas de prevenção e 

combate à Violência Doméstica, foi criado, em julho de 

2009, o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Bragança 

(NAV), através da celebração de um protocolo entre 

dez instituições públicas e privadas do distrito, cujos 

fins eram - e são - o atendimento, acompanhamento 

e encaminhamento qualificado das vítimas, o desen-

volvimento de parcerias locais que permitam articular 

soluções, a recolha de informação que permita produzir 

diagnósticos de caracterização local e a dinamização de 

ações de sensibilização e informação junto das popu-

lações do distrito de Bragança.

Num primeiro momento, logo após a sua criação, 

tornou-se fundamental operacionalizar a parceria 

formalmente protocolada, bem como divulgar o serviço 

junto da comunidade. A ampliação do trabalho do NAV 

só foi possível através do desenvolvimento de uma rede 

de apoio integrado às vítimas mais célere e ativa, gerada 

pelos parceiros e facilitado pela nomeação de interlocu-

tores em cada uma das instituições que assinaram o 

protocolo.

Num segundo momento, iniciado em outubro de 2011, 

tornou-se de extrema importância reforçar o trabalho 

da única estrutura de atendimento qualificado a vítimas 

do distrito, sobretudo ao nível da informação/sensibi-

lização, a par da qualificação dos técnicos, descentrali-

zando as iniciativas e a intervenção psicossocial com as 

vítimas pelos 12 concelhos para que seja possível chegar 

de forma ainda mais célere e eficaz a todas as pessoas. 

Para o cumprimento desses objetivos, a ASMAB desen-

volveu vários projetos: o (Re)Equilibrar, no âmbito da 

tipologia 7.3 do POPH, o BPI Séniores, o Ser Mudança e a 

Formação de Públicos Estratégicos, das tipologias 3.16 e 

3.15 do POISE-Portugal2020, respetivamente.

Paralelamente, e no âmbito da colaboração com a 

Escola Superior de Educação de Bragança, foram publi-

cados vários instrumentos de trabalho dirigidos às 

organizações, com o objetivo de dotar os técnicos de 

informação, legislação e boas práticas na intervenção 

com as vítimas, e às vítimas, empoderando-as. Assim 

surgiram: o Itinerários… Guia de Recursos e Percursos 

no Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica, em 

2011, o Guia de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, 

em 2013, e o Guia de Apoio aos Profissionais na Identifi-

cação e Sinalização da Violência contra a Pessoa Idosa 

em Contexto Familiar, em 2016.

 

No NAV, foram atendidas, no ano de 2020, 274 vítimas, 

das quais 98 representam casos novos sinalizados nesse 

ano, que surgiram por queixa-crime formalizada nas 

Forças de Segurança ou pedidos de apoio direto. Inti-

mamente associadas à violência doméstica, encon-

tram-se outras problemáticas, como a posse de armas 

ilegais, o consumo de substâncias psicoativas, o baixo 

nível cultural e económico e as perturbações psicopa-

tológicas. No que concerne aos apoios prestados, o NAV 

prestou apoio psicológico, económico, social e jurídico 

,bem com o acolhimento em Casas Abrigo ou Centros 

de Acolhimento de Emergência, em articulação com a 

Rede Nacional. 

Conscientes do know-how adquirido, mas também do 

muito que ainda há para fazer em matéria de prevenção 

e combate à violência doméstica, a ASMAB abriu 

Gabinetes de Atendimento Descentralizado em seis 

O ontem, o hoje e o amanhã... do Apoio às 
Vítimas de Violência Doméstica em Bragança

Por Teresa Fernandes, Coordenadora do Núcleo de Atendimento
às Vítimas de Violência Doméstica de Bragança

#OPINIÃO

concelhos do distrito de Bragança, através da formaliza-

ção de protocolos com as autarquias, reforçando técni-

ca e financeiramente o NAV, para alargar a intervenção 

psicossocial, realizada ao longo dos 12 anos de existên-

cia, garantindo, desta forma, a qualidade e eficácia 

dos serviços prestados às vítimas, através do reforço 

do trabalho em rede com os parceiros locais, formais e 

informais na resposta às necessidades biopsicossociais 

das vítimas de violência doméstica.

Numa outra tipologia de resposta no apoio à vítima, 

desde fevereiro de 2018, a ASMAB é a entidade promo-

tora do Centro de Acolhimento de Emergência para 

Vítimas de Violência Doméstica (CAE). Com capacidade 

para nove utentes, esta resposta pretende proteger as 

vítimas, acompanhadas ou não por filhos menores ou 

maiores a cargo, e promover a sua (re)integração social 

e profissional. Como medida de proteção e segurança, 

em casos avaliados com elevado risco e capacitação das 

utentes, o CAE visa a construção de um novo projeto de 

vida afastado da violência, garantindo o seu alojamento, a 

satisfação das necessidades básicas e acompanhamen-

to técnico. No ano de 2020, o CAE acolheu 18 mulheres 

adultas e 20 crianças e/ou jovens.

Num terceiro momento, que se iniciará em meados de 

2022, a ASMAB irá abrir uma casa abrigo para mulheres 

vítimas de violência doméstica, com capacidade para 

acolher temporariamente 30 utentes, através de um 

Acordo de Cooperação Atípico com o Instituto de 

Segurança Social, abraçando desta forma os três tipos 

de respostas na intervenção com vítimas de violência 

doméstica: o atendimento, o acolhimento de emergên-

cia e o acolhimento em casa Abrigo.

Casa Abrigo para mulheres vítimas

de violência doméstica,  criada pela ASMAB

ASMAB

ASMAB

ASMAB
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Existem veículos 
elétricos prontos
a ser adaptados
em Portugal?

O mundo está em constante transformação. Quer-se 

cada vez mais digital e sustentável. E, por isso mesmo, 

essas questões estão em cima da mesa, em especial 

nos momentos de decisão. Foi assim que, no âmbito 

do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), surgiu o 

Programa de Mobilidade Verde Social, cujas candida-

turas para o apoio à aquisição de veículos 100% elétri-

cos estão abertas às entidades da Economia Social 

e Solidária que detêm acordo de cooperação para a 

prestação do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

Todavia, foram várias as dúvidas suscitadas sobre a 

capacidade de resposta do mercado automóvel que 

responda às especificidades do apoio: poderem ser 

adaptadas às necessidades das SAD, nomeadamente 

no que diz respeito ao transporte de pessoas com 

mobilidade reduzida ou que permitam a instalação de 

uma caixa de carga para o transporte de refeições. Um 

cenário que a Irrimac acredita corresponder à realidade.

“Estamos perante um mundo novo, onde existe ainda 

uma certa resiliência no que diz respeito a transfor-

mações de veículos elétricos”, começou por explicar 

Francisco Sales, diretor de comunicação da empresa de 

importação e distribuição de produtos e máquinas de 

manutenção, com atuação na área da mobilidade verde. 

“E posso entender essa questão, até porque os custos 

associados a essa transformação, somados aos preços 

de venda dos veículos elétricos, colocam estes projetos 

de transformação em valores muito elevados”, refere, 

acrescentando que a falta de formação de profission-

ais para concretizar essas adaptações, aliada ao parco 

número de fabricantes dos componentes necessári-

os e a “presença de bastidores de baterias no chassis 

dos veículos”, que “impede algumas transformações” 

poderão estar na base desta alegada falta de veículos.

Por outro lado, a Renault Portugal diz não ser bem 

assim: “No caso da Renault, existem dois modelos que 

são passíveis de ser transformados para a prestação 

de serviços de apoio domiciliário”, adianta a marca, 

preferindo não se pronunciar quanto ao restante merca-

do automóvel. A empresa francesa garante estar “pron-

ta para dar resposta aos pedidos”, uma vez que, além 

de ter ainda “unidades em stock disponíveis no país”, já 

solicitaram “um reforço de stock” à sede, que começará 

a chegar “no final de novembro”.

São os modelos Kangoo E-Tech Electric e o Master 

E-Tech Electric (que, de acordo com a Renault, pode 

ser transformado, ora para o transporte de pessoas de 

mobilidade condicionada, ora para o apoio domiciliário) 

sobre os quais a marca fala. Já no que toca à Irrimac, 

tem disponível o modelo eC35, um furgão elétrico com 

transformação elegível tipo T1 (veículo elétrico ligeiro de 

mercadorias com transformação). Porém, a distribuido-

ra está presentemente a desenvolver uma parceria com 

uma empresa especializada em transformações, de 

modo a tornar possível uma adaptação para T2 (veículo 

elétrico ligeiro de passageiros com transformação).

Outras marcas com veículos elétricos no portfólio foram 

contactas pela UMP, mas não se mostraram disponíveis 

para responder às questões colocadas.

Até ao momento, “o mercado de viaturas transforma-

das para apoio domiciliário e transporte de mobilidade 

reduzida tem estado centrado nas mais convencionais 

viaturas térmicas”, explica a Renault. “Não tem havido 

procura para as versões elétricas”, completa, revelando 

ser expectável uma alteração nessa tendência, dadas 

“as vantagens ao nível dos custos de utilização de um 

automóvel elétrico”.

As adaptações 
necessárias 
aos veículos 

elétricos
Nem todas as viaturas 100% elétricas 

são elegíveis para o Programa de Mobi-

lidade Verde Social, no âmbito do PRR. 

Por esse motivo, elencamos, abaixo, as 

tipologias de veículos e quais as adapta-

ções necessárias para que os transportes 

adquiridos pelas associações com resposta 

social SAD sejam passíveis de compartici-

pação do Estado ao abrigo deste programa.

◊ T1 (veículo elétrico ligeiro de merca-

dorias com transformação):

Instalação/ adaptação da caixa de carga, 

forrada com divisórias com isolamen-

to reservado ao transporte de refeições 

e também para o transporte de outros 

produtos em simultâneo com géneros 

alimentícios, nomeadamente os produ-

tos de higiene, de limpeza e a roupa suja/ 

lavada, devidamente acondicionados e 

isolados dos alimentos evitando todo e 

qualquer tipo de contaminações

◊ T2 (veículo elétrico ligeiro de passagei-

ros com transformação):

Categorias ISO elegíveis na transformação:

Assentos e almofadas para carros, de 

conceção especial;

Auxiliares de elevação de pessoas para o 

carro (excluindo cadeira de rodas);

Auxiliares de elevação para a pessoa 

sentada na sua cadeira de rodas para o 

interior do carro;

Produtos de apoio para colocar a cadeira 

de rodas sobre o carro ou no seu interior;

Equipamento para fixar a cadeira de rodas 

ao carro.
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#NOTICIÁRIO

Fundação Inatel distingue
personalidades e projetos

Desde a música ao turismo e susten-

tabilidade, sem esquecer o desporto, 

associativismo e economia social, a 

Fundação Inatel distinguiu, na Gala 

Social 2021, individualidades e proje-

tos nessas áreas. Com apresentação 

de Fátima Lopes, a cerimónia que 

ocupou o Teatro da Trindade Inatel, 

em Lisboa, na última terça-feira, 12 

de outubro, procurou homenagear 

“aqueles que amam as pessoas de um 

forma profunda e sincera, aqueles que 

abdicam de tempo de descanso para 

se dedicarem aos outros”.

O ator Ruy de Carvalho foi um dos galar-

doados no evento, tendo recebido o 

prémio de mérito na categoria Envelhe-

cimento Ativo. Já na área da Música, 

a distinção foi atribuída à Orquestra 

Geração Sistema Portugal, e do 

Desporto no Coletivo foi para o 

Bairro São João Atlético Clube. Foi 

o Dark Sky Alqueva quem levou 

para casa o prémio de mérito Turis-

mo e Sustentabilidade. Também o 

Manicómio - Arte sem Preconcei-

to foi destacado com o prémio na 

categoria Economia Social.

Na gala esteve também presente 

a Ministra do Trabalho, Segurança 

Social e Solidariedade, Ana Mendes 

Godinho, e, em representação da 

União das Mutualidades Portu-

guesas, Jorge Cordeiro, Vogal do 

Conselho Fiscal da UMP.

Pode rever a cerimónia no seguin-

te link.

Facebook Fundação Inatel (@inatel.portugal)

AGENDA
JORNADAS REGIONAIS 
MUTUALISTAS
09 e 11 de novembro

WEBINAR JURÍDICO
16 de novembro
Hora: 10h00-12h00

WEBINAR 
FINANCEIRO
23 de novembro
Hora: 10h00-12h00

ASSEMBLEIA GERAL 
DA UMP
24 de novembro

WEBINAR 
COMUNICAR 
MUTUALIDADES
26 de novembro
Hora: 10h00-12h00

#AGENDA 

Lei n.º 69-A/2021173166329
Cria a possibilidade de fixação de margens máximas de 
comercialização para os combustíveis simples, alterando 
o Decreto-Lei n.º 31/2006, de 15 de fevereiro

Decreto-Lei n.º 86/2021173035672
Transpõe a  Diretiva (UE) 2019/1161, estabelecendo o re-
gime jurídico relativo à promoção de veículos de trans-
porte rodoviário limpos a favor da mobilidade com nível 
baixo de emissões

Decreto-Lei n.º 78-A/2021
Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/2021
Altera a abrangência do regime de delegação de com-
petências do Instrumento Financeiro para a Reabilita-
ção e Revitalização Urbanas.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 136/2021
Determina a designação de um coordenador nacional 
da Garantia para a Infância.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 135-A/2021
Altera as medidas no âmbito da situação de alerta. 

Resolução da Assembleia da República n.º 
264/2021173412008
Recomenda ao Governo a publicação dos comentários 
gerais do Comité dos Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia

Resolução da Assembleia da República n.º 
263/2021173412007
Recomenda ao Governo medidas para reforçar a mobili-
dade elétrica e suave

 
Portaria n.º 210/2021
Determina os medicamentos destinados ao tratamento 
de doentes em regime de ambulatório compulsivo que 
beneficiam de um regime excecional de comparticipação.

LEGISLAÇÃO

 Portaria n.º 209/2021
Aprova o modelo de auto de notícia/denúncia padrão de 
violência doméstica, adiante designado de «Auto VD», 
a utilizar pela Guarda Nacional Republicana, Polícia de 
Segurança Pública, Polícia Judiciária e pelos Serviços do 
Ministério Público em situações de violência doméstica.
 
Portaria n.º 205/2021
– Regulamenta a criação e o funcionamento das Incuba-
doras Sociais de Emprego, bem como as linhas gerais da 
intervenção junto das Equipas de Procura de Emprego 
a constituir no seu âmbito. 
– Define, ainda a implementação, a organização, o de-
senvolvimento e a avaliação da iniciativa-piloto, a lançar 
em 2021. 
 Portaria n.º 202/2021
Prorroga os prazos para entrega documental necessária 
à instrução do processo para reconhecimento e manu-
tenção do estatuto do cuidador informal.

Declaração de Retificação n.º 33/2021 
Retifica o Decreto-Lei n.º 78 -A/2021, de 29 de setembro, 
que altera as medidas excecionais e temporárias relati-
vas à pandemia da doença COVID-19.

Declaração n.º 17/2021173345916
Composição da Comissão Independente de Acompa-
nhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Con-
tratação Pública

#LEGISLAÇÃO   #ANIVERSÁRIOS

ANIVERSÁRIOS
04 novembro 187.º aniversário Associação de Socorros Mútuos do Montepio Filarmónico

05 novembro 167.º aniversário Associação de Socorros Mútuos dos Empregados no Comércio e Indústria

22 novembro 138.º aniversário Associação de Socorros Mútuos 1.º de Dezembro

Norma nº 019/2020 de 26/10/2020 atualizada a 
13/10/2021 
COVID-19: Estratégia Nacional de Testes para SARS-
-CoV-2.
 
Norma nº 021/2020 de 23/12/2020 atualizada a 
10/10/2021 
Campanha de Vacinação contra a COVID-19: Vacina CO-
MIRNATY®.

NORMAS 
E ORIENTAÇÕES

https://www.youtube.com/watch?v=k8pBKzAQY-s&ab_channel=Funda%C3%A7%C3%A3oINATEL
https://dre.pt/application/file/a/173163556
https://dre.pt/application/file/a/173035760
https://dre.pt/application/file/a/173343172
https://dre.pt/application/file/a/173343172
https://dre.pt/application/file/a/173343171
https://dre.pt/application/file/a/173343171
https://dre.pt/application/file/a/173343116
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Foi há um ano...
novembro de 2020

O boletim digital Info é confinanciado por:

Adenda ao Compromisso de Cooperação
garante 400 camas para altas sociais

UMP integra Comité Económico
e Social Europeu 2020-2024


