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NOTÍCIAS DO MUTUALISMO
Informação Quinzenal
Edição n.º 21 – II Série
15 Março de 2013

Nesta edição, destaco a apro-
vação hoje por unanimidade,
do projeto de Lei de Bases da
Economia Social, pela Assem-
bleia da República.

Trata-se de uma decisão his-
tórica para a Economia Social
portuguesa que possui dora-
vante um poderoso instru-
mento jurídico que irá per-
mitir um reposicionamento
do setor, nomeadamente no
quadro das políticas públicas
que lhe dizem respeito.

responsabilidade individual
e social partilhada e da sub-
sidiariedade».

A nova Lei de Bases, que passa
a enquadrar as atividades eco-
nómicas e empresariais de-
senvolvidas pelas entidades
da Economia Social, irá per-
mitir uma maior clarificação
das suas relações, tanto com
o Estado, como com as em-
presas da economia privada
com fins lucrativos, numa
aposta sólida para o desen-
volvimento económico e so-
cial aos níveis local, regional
e nacional, garantindo a sus-
tentabilidade das instituições
da Economia Social, em prol
da ação social e solidária.

Importa, referir ainda que,
o Parlamento Europeu apro-
vou, ontem, tambémpor una-
nimidade, o relatório de ini-
ciativa do Deputado Europeu
Luigi Berlinguer (S&Q), sobre
o Estatuto da Mutualidade Eu-
ropeia. Um estatuto europeu

Editorial
A deliberação unânime dos
deputados portugueses cons-
titui igualmente um acréscimo
de responsabilidades no que
concerne ao futuro ordena-
mento jurídico de cada uma
das principais famílias que in-
tegram a Economia Social,
desde logo as Mutualidades,
as Cooperativas, as Fundações
e as Associações sem fins lu-
crativos, nomeadamente as
que possuem o estatuto de
IPSS.

«Esta lei é o reconhecimento
dos princípios fundamentais
da Economia Social, assentes
no primado das pessoas e dos
objetivos sociais, na adesão e
participação livre e voluntá-
ria, no controlo democrático
dos respetivos órgãos pelos
seus membros e o respeito
pelos valores da solidarie-
dade, da igualdade e da não
discriminação, da coesão so-
cial, da justiça e da equi-
dade, da transparência, da
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União das Mutualidades Portuguesas assina mais
um Protocolo de Cooperação para a Solidariedade

rias no apoio ao combate à
exclusão social, conduzindo
à promoção de formas de
desenvolvimento local as-
sentes numa lógica solidá-
ria.

As áreas de atuação prioritá-
rias são a Educação, a Saúde
e a Ação Social, através da
promoção e dinamização de
práticas que promovam a ar-
ticulação e a complementari-
dade das respostas sociais

O Protocolo de Cooperação
entre a Associação Nacional
de Municípios Portugueses
(ANMP), a União das Mutua-
lidades Portuguesas (UMP),
a CNIS e a União das Miseri-
córdias Portuguesas, foi ce-
lebrado no passado dia 12
de março, na sede da ANMP,
em Coimbra.

A celebração deste Proto-
colo tem como objetivo criar
uma relação de cooperação
entre as entidades signatá-

existentes ou por implemen-
tar, valorizando a natureza
dos serviços de proximidade
às populações e respeitando
o princípio da subsidiarie-
dade com vista ao bem-estar
das populações.

O Presidente da Associação
Nacional deMunicípios Portu-
gueses, Fernando Ruas, afir-
mou que as Câmaras são
cada vez mais confrontadas
com a necessidade de res-
ponderem aos apelos e pro-
blemas sociais dos cidadãos.

O Presidente do Conselho de
Administração da UMP reco-
nhece «que é preciso aumen-
tar os níveis de cooperação
entre todos os atores públicos
e sociais, para melhor pro-
mover o desenvolvimento
local, assim como para com-
bater eficazmente as desi-
gualdades sociais, assentes
numa lógica solidária». �

das mutualidades criará um
quadro de referência optativo
e comumao conjunto dasmu-
tualidades que o desejem
adotar.

A UMP regozija-se pelo apoio
maciço dos deputados do P.E.
ao estatuto europeu das mu-
tualidades e entende que está
aberta uma nova fase para a
qual se têm que concentrar
os esforços do movimento

mutualista europeu com vista
a um desenvolvimento inte-
grado e sustentado da forma
mutualista de empreender,
abarcando as especificidades
nacionais e regionais e o equi-
líbrio próprios aos valores e
princípios da economia so-
cial.

Saliento ainda que a UMP aco-
lhe positivamente a iniciativa
da Comissão Europeia de con-

sulta pública deste documento,
lançada no dia 11 de março,
pelo que espera uma forte e
ativa participação por parte
das mutualidades e demais
interessados.

Saudações mutualistas!

Luís Alberto Silva

Presidente do Conselho
de Administração da UMP
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Foi celebrado o Protocolo de
Colaboração entre o Ministé-
rio da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento
do Território, o Ministério da
Solidariedade e da Segurança
Social, a União das Mutualida-
des Portuguesas, a CNIS e a
União das Misericórdias Por-
tuguesas, no passado dia 11
de março, no Ministério da
Agricultura, do Mar, do Am-
biente e do Ordenamento do
Território, em Lisboa.

A assinatura do Protocolo visa
a divulgação e disponibiliza-
ção, aos cidadãos mais vulne-
ráveis, nomeadamente a po-
pulação idosa, de informação
sobre a nova lei do arrenda-
mento urbano e os mecanis-
mos de proteção que existem.

A Ministra da Agricultura, do
Mar, do Ambiente e do Or-
denamento do Território, As-
sunção Cristas, na sessão de
assinatura do referido proto-
colo referiu que «estamos pe-
rante uma reforma profunda
do nosso regime de arrenda-

mento urbano, que tem uma
parte mais simples, que tem
a ver com o regime para o fu-
turo, mas também tem uma
parte socialmente sensível
(...), os contratos de arren-
damento mais antigos, que
são aqueles que envolvem
tipicamente as pessoas mais
idosas e, por isso, também
mais vulneráveis», acrescen-
tando ainda que «é nesta
parte da divulgação da re-
forma que, pela sua proximi-
dade, pelo conhecimento do
terreno, pela capacidade de

acompanharem diariamente
um leque muito alargado da
comunidade (...), que, com as
instituições sociais, podemos
chegar de uma forma muito
mais próxima, de uma forma
mais acompanhada,mais pes-
soal, àqueles que podem vir a
estar ao abrigo desta nova lei».

No portal da habitação estão
disponíveis informações sobre
o novo regime jurídico do ar-
rendamento urbano:
http://www.portaldahabita-
cao.pt/pt/nrau/home/. �

Protocolo de Colaboração reforça
a divulgação da Lei do Arrendamento Urbano

Assembleia Geral Ordinária da CASES

como a votação do Parecer do
Conselho Fiscal. Foi também
apreciada a proposta de re-
gulamento do Programa de
Apoio Institucional às Orga-
nizações, contemplando na

Realizou-se a Assembleia
Geral Ordinária da Coopera-
tiva António Sérgio para a
Economia Social – CASES, na
manhã do dia 15 de março.
Esta Assembleia teve como
ordem de trabalhos a apre-
ciação e deliberação sobre o
Relatório de Gestão e Contas
do Exercício de 2012, bem

rubrica Gestão de Programas
de Apoio à Economia Social
do Plano de Atividades e Or-
çamento para 2013.

Antecedeu esta Assembleia
Geral a reunião do Conselho
Fiscal da CASES, presidida por
Luís Alberto Silva, Presidente
da União das Mutualidades
Portuguesas. �
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O Parlamento Europeu apro-
vou, por unanimidade, o rela-
tório de iniciativa do deputado
europeu Luigi Berlinguer,
sobre o Estatuto da Mutuali-
dade Europeia, no passado
dia 14 de março.

Os deputados europeus ex-
pressaram-se a favor das re-
comendações feitas pela Co-
missão dos Assuntos Jurídicos
e da Comissão do Emprego e
dos Assuntos Sociais do Par-
lamento Europeu a solicitar à
Comissão Europeia um Esta-
tuto da Mutualidade Euro-
peia.

O relatório sublinha que «um
estatuto da mutualidade eu-
ropeia irá criar um regime
voluntário na forma de um
instrumento opcional que per-
mita às mutualidades atuar
em diferentes Estados-Mem-
bros, e até mesmo em paí-
ses onde ainda não existam,
razão pela qual se insiste que
a mutualidade europeia seja
considerada uma forma jurí-
dica europeia com um caráter
específico da União».

O Parlamento Europeu reco-
nhece, igualmente, o papel
importante que as mutuali-
dades desempenham na Eu-
ropa ao prestarem serviços
de saúde e de seguro social
a mais de 230 milhões de ci-
dadãos europeus e empre-
garem 350 mil pessoas na
Europa. Portanto, as mutua-
lidades com as suas caracte-
rísticas específicas podem
ajudar a superar a crise e são
essenciais para renovar uma
Europa social e competitiva,
no novo panorama socioeco-
nómico.

A Consulta Pública sobre Mu-
tualidades realizada pela As-
sociação Internacional da Mu-
tualidade (AIM) resulta num
estudo sobre a situação atual
e as perspetivas das mutuali-
dades na Europa, tendo sido
iniciada a 11 de março, na
qual segundo a AIM os seus
membros deverão participar.
Oportunamente será enviado
o link e informações adicio-
nais às Associações Mutualis-
tas, sobre a forma como po-
derão participar, na referida
consulta pública. �

Relatório de iniciativa de Berlinguer
sobre EME aprovado por unanimidade

No passado dia 13 de março, foram aprova-
dos, no Plenário do Conselho Económico e So-
cial (CES), o Parecer de Iniciativa sobre as
«Consequências económicas, sociais e organi-
zacionais decorrentes do envelhecimento da
população» bem como o Parecer de Iniciativa

sobre «Competitividade das cidades, coesão
social e ordenamento do território».

Estes Pareceres encontram-se disponíveis em
www.mutualismo.pt, bem comono site do CES. �

Pareceres de Iniciativa do CES
aprovados em Plenário
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O CIRIEC Portugal – Centro de
Investigação em Economia
Pública e Social realizou, no
passado dia 9 de março, o III
Encontro de Economia Social,
subordinado ao tema «Coo-
perativismo: um outro e ne-
cessário modo de empreen-
der».

O encontro teve lugar no
Complexo Intracooperativo
da Corporativa dos Pedreiros,
no Porto, em jeito de home-
nagem a esta cooperativa
pela entrada no seu centená-
rio, já que, neste dia, come-
morou 99 anos de existência.

Para Jorge de Sá, dirigente do
CIRIEC Portugal e vice-presi-
dente do CIRIEC Internacional,
«este foi um espaço onde
pode ser feito o balanço da
atividade das muitas coope-
rativas que se destacaram no
ano Internacional das Corpo-
rativas – 2012, sendo que
foram apresentadas várias
cooperativas que constituí-
ram exemplo de inovação e

dinamismo na sociedade por-
tuguesa».

A sessão abriu com Manuel
Canaveira, Presidente da As-
sembleia Geral do CIRIEC,
a que se seguiu Rui Namo-
rado, Prof. Universitário de
Coimbra emembro da direção
do CIRIEC e Jerónimo Teixeira,
Presidente da CONFECCOP.

Sobre o Ano Internacional
das Cooperativas falou ainda
Xoàn Concheiro, subdiretor
geral de cooperativas e Eco-
nomia Social da Galiza.

Na sessão de encerramento,
Marco António Costa, Secre-
tário de Estado da Solidarie-
dade e da Segurança Social,
saudou o CIRIEC pela organi-
zação, a Cooperativa dos Pe-
dreiros, em particular e todas
as cooperativas presentes,
destacando igualmente a par-
ticipação da União das Mu-
tualidades Portuguesas atra-
vés do seu Presidente, Luís
Alberto Silva.

O Secretário de Estado acen-
tuou, ainda, a importância do
papel fundamental da Econo-
mia Social para a Coesão So-
cial e sustentabilidade, em
período de crise, aproveitando
para anunciar aos muitos jo-
vens presentes o alargamento
do Programa COOPJOVEM a
todo o território nacional.

Esta iniciativa contou ainda
com a participação do Presi-
dente da CASES – Cooperativa
António Sérgio para a Econo-
mia Social, Eduardo Graça. �

III Encontro CIRIEC reúne
especialistas para debater o Cooperativismo
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� Resolução da Assembleia
da República n.º 32/2013.
D.R. n.º 53,
Série I de 2013-03-15

Recomenda ao Governo a valorização e o reconhecimento das
competências de educação não formal adquiridas pelos jovens
através do associativismo juvenil e do voluntariado.

Novidades Jurídicas

� Portaria n.º 106/2013.
D.R. n.º 52,
Série I de 2013-03-14

Procede à criação da medida de apoio ao emprego «Estímulo
2013», que promove a contratação e a formação profissional de
desempregados e revoga a Portaria n.º 45/2012, de 13 de fe-
vereiro.

� Portaria n.º 103/2013.
D.R. n.º 49,
Série I de 2013-03-11

Aprova um anexo próprio ao modelo 3 da declaração do im-
posto sobre o rendimento das pessoas singulares, designado
«ANEXO SS» e as respetivas instruções de preenchimento, apli-
cável aos trabalhadores independentes – obrigação de declarar
à Segurança Social o valor da atividade desenvolvida, com dis-
criminação dos rendimentos anuais ilíquidos obtidos no âmbito
do exercício da respetiva atividade no ano civil anterior bem
como os elementos necessários ao respetivo enquadramento
fiscal.

� Declaração de Retificação
n.º 14/2013. D.R. n.º 49
Série I de2013-03-11

Retifica a Portaria n.º 97/2013, de 4 de março do Ministério da
Economia e do Emprego sobre a primeira alteração à Portaria
3-A/2013, de 4 de janeiro que cria a medida de apoio à con-
tratação de desempregados com idade igual ou superior a 45
anos, via Reembolso da Taxa Social Única (TSU), de ora em
diante designada por Medida, publicada no Diário da República,
n.º 44, 1ª série, de 4 de março de 2013.

� Resolução do Conselho
de Ministros n.º 13/2013.
D.R. n.º 48,
Série I de 2013-03-08

Aprova um conjunto de medidas que visam garantir e promo-
ver a igualdade de oportunidades e de resultados entre mu-
lheres e homens no mercado de trabalho.

Aniversários
Em março celebram-se os aniversários das seguintes mutualidades:

� Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança – dia 17 (143.º aniversário)

� Associação de Socorros Mútuos Freamundense – dia 19 (122.º aniversário)

� Associação Artística de Socorros Mútuos «19 de Março» – dia 19 (121.º aniversário)

� Associação de Socorros Mútuos Artística Vimaranense – dia 26 (147.º aniversário)
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� Resolução do Conselho
de Ministros n.º 13-A/2013.
D.R. n.º 48, Série I,
1.º Suplemento
de 2013-03-08

Aprova as decisões finais relativas ao processo de censo às fun-
dações e estabelece os procedimentos e as diligências neces-
sários à concretização das respetivas decisões de extinção, de
redução ou cessação de apoios financeiros públicos e de can-
celamento do estatuto de utilidade pública.

� Resolução da Assembleia
da República n.º 18/2013.
D.R. n.º 47,
Série I de 2013-03-07

Recomenda ao Governo o alargamento da rede de cuidados
continuados integrados bem como o investimento público em
unidades públicas desta rede.

� Acórdão do Supremo
Tribunal de Justiça
n.º 6/2013. D.R. n.º 45,
Série I de 2013-03-05

A responsabilidade pela reparação de acidente de trabalho pre-
vista na Base XVII da Lei n.º 2127, de 03.08.1965, e no artigo
18.º, n.º 1, da Lei n.º 100/97, de 13.09, resultante da violação
de normas relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho,
por parte de empresa utilizadora, e de que seja vítima traba-
lhador contratado em regime de trabalho temporário, recai
sobre a empresa de trabalho temporário, na qualidade de en-
tidade empregadora, sem prejuízo do direito de regresso, nos
termos gerais.

� Portaria n.º 94/2013.
D.R. n.º 44,
Série I de 2013-03-04

Aprova o novo Modelo 32 – «Mapa de Depreciações e Amorti-
zações» , e as respetivas instruções de preenchimento.

� Portaria n.º 96/2013.
D.R. n.º 44,
Série I de 2013-03-04

Estabelece as condições de instalação e funcionamento dos es-
tabelecimentos de apoio social – Centro de Noite.

� Portaria n.º 97/2013.
D.R. n.º 44,
Série I de 2013-03-04

Primeira alteração à Portaria 3-A/2013, de 4 de janeiro que
cria a medida de Apoio à contratação de desempregados com
idade igual ou superior a 45 anos, via Reembolso da Taxa So-
cial Única (TSU), de ora em diante designada por Medida.

� Despacho n.º 3376/2013.
D.R. n.º 44,
Série II de 2013-03-04

No âmbito do Decreto-Lei nº 61/2007, de 14-03, aprova o novo
formulário da declaração de dinheiro líquido da União Europeia
(obrigatoriedade de todas as pessoas singulares que entram
ou saem do território nacional declararem às autoridades adua-
neiras os montantes de dinheiro líquido que transportam).

Propriedade, Redação e Administração
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