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Editorial
tualidades/Estatuto da Mutualidade Europeia (EME).
Trata-se de um assunto da
máxima importância e para o
qual são chamadas a participar
todas as mutualidades portuguesas que deverão fazer
ouvir a sua voz, independentemente da sua dimensão ou
atividade.

A União das Mutualidades
Portuguesas (UMP) esteve
presente, na semana passada, na sede da Associação
Internacional das Mutualidades (AIM), em Bruxelas, para
participar numa reunião de
estudo preparativa das respostas que o setor irá apresentar no quadro da consulta
pública que a Comissão Europeia tem em curso, relativamente à possível proposta
de Regulamento sobre o Estatuto Europeu para as Mu-

A UMP já elaborou as respostas às perguntas da referida
consulta, as quais podem ser
consultadas na página da Internet desta União.
Reitero a importância da participação de todos nesta consulta, a qual constitui uma
oportunidade para que as Mutualidades manifestem a sua
opinião junto das instituições
da União Europeia e demais
população.
Também no plano internacional destaco a honra da minha
nomeação para representar a
AIM na «Social Economy Europe», convite que aceitei no
início do corrente mês.

Em Portugal, no quadro do
Conselho Nacional para a
Economia Social (CNES), iniciaram-se as atividades do
grupo de trabalho que, na
sequência da recente aprovação da Lei de Bases da
Economia Social, irá propor
um projeto de revisão da
atual legislação das diferentes organizações da Economia Social Solidária.
A UMP irá, naturalmente, integrar este grupo de trabalho, mas também não deixará de continuar a marcar
a sua participação ativa no
grupo trabalho do CNES, que,
entre outros, acompanhará o
desenvolvimento de projetos no âmbito do Fundo Europeu Estrutural de Investimento (FEEI 2014 – 2020).
Saudações mutualistas!

Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho
de Administração da UMP
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União das Mutualidades Portuguesas
na «Social Economy Europe»
O Presidente da União das Mutualidades Portuguesas, Luís
Alberto Silva, é um dos representantes da AIM, com direito
a voto, na Social Economy Europe (SEE), a convite do Presidente da Associação Internacional das Mutualidades (AIM),
Jean-Philippe Huchet.
A Social Economy Europe (SEE)
– antiga Conferência Europeia
das Cooperativas, Mutualidades, Associações e Fundações
(CEP-CMAF) – é um fórum de
concertação, debate, representação, e troca de experiências sobre questões comuns

o papel e os valores dos seus
agentes e ainda reforçar o reconhecimento político e ju-rídico da economia social,
nomeadamente das mutualidades, cooperativas, associações e fundações na União
Europeia.

às organizações representativas da Economia Social, e tem
como objetivos promover o
desenvolvimento social e económico das suas entidades e
das organizações, assim como

No dia 6 de junho, a UMP estará presente na Conferência
«L´Économie Sociale, à l´agenda
de l´Union Européenne?», organizada por iniciativa da Social
Economy Europe, no âmbito
do Hemiciclo do Parlamento,
em Bruxelas. 쐍

Apresentação do Plano Nacional de Voluntariado
O Plano Nacional de Voluntariado foi apresentado na reunião do Conselho Nacional
para a Economia Social (CNES),
no passado dia 1 de abril.
Luís Alberto Silva concorda
com os objetivos do Plano,
destacando a particularidade
de serem transversais e envolverem diferentes ministérios. Segundo o Presidente da
UMP, o próprio Plano intui a
reflexão sobre a definição do
que é, na verdade, o trabalho
voluntário e a sua posição
neste contexto particular de
crise, isto porque há que distinguir o que é o «trabalho
voluntário interessado» do
que é o «trabalho voluntário
interesseiro». Assim, das 35
medidas elencadas no Plano,
o Presidente destaca, por
exemplo, a importância da al2

teração da legislação do voluntariado, considerando premente que se crie a «identidade do voluntário», para que
se defina uma visão ampla do
voluntariado, tendo em conta
os objetivos enunciados no
Plano Nacional do Voluntariado e a responsabilidade social inerente.
O Presidente da União das Mutualidades Portuguesas tem

assumido, publicamente, que
é, de facto, o pensar nas pessoas que engrandece a missão mutualista, na medida
em que é desta forma que se
alimenta o verdadeiro sentido de solidariedade e a
construção de uma sociedade
para todos, acrescentando-se princípios e valores de
respeito ao próximo. 쐍

80% das Mutualidades contempladas pela
Linha de Crédito II de Apoio à Economia Social
Segundo dados oficiais, 260
entidades da Economia Social Solidária candidataramse à Linha de Crédito II de
Apoio à Economia Social, 13
das quais são Associações
Mutualistas. O total das candidaturas atingiu o montante
de pedido de financiamento
de 23,5 milhões de euros.
Das entidades selecionadas
(cerca de 140 entidades), há

10 Associações Mutualistas
que apesar das restrições financeiras (apenas serão concedidos 12,5 milhões de euros)
ficaram em lugar elegível.
Luís Alberto Silva, Presidente
do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, considera
que «a concessão desta linha
de crédito reforça o reconhecimento da importância da

atividade das mutualidades,
tendo em conta que 80% das
mutualidades que se candidataram irão ser contempladas. Este financiamento será
uma «bolsa de oxigénio»
para as instituições que se
encontram com dificuldades
em honrar os seus compromissos financeiros e, deste
modo prosseguirem as suas
atividades». 쐍

UMP nos Fundos Comunitários
No âmbito da reunião plenária do Conselho
Nacional para a Economia Social (CNES), no
passado dia 1 de abril, foi aprovada a criação
de um Grupo de Trabalho para o Acompanhamento dos Fundos Europeus Estruturais de Investimento (FEEI), no qual a UMP está representada. A Economia Social é, pela primeira
vez, enquadrada e admitida a participar no
processo de análise e preparação de candidaturas aos fundos financeiros europeus, por entidades da economia social. 쐍

Consulta pública sobre Mutualidades
A União das Mutualidades
Portuguesas relembra que a
consulta pública sobre as Mutualidades, lançada pela Comissão Europeia, no âmbito
da preparação de uma proposta de Regulamento sobre
o Estatuto da Mutualidade
Europeia/Estatuto Europeu
para as Mutualidades, decorrerá até ao dia 14 de junho
de 2013 (From 11/03/2013
to 14/06/2013).
A UMP já procedeu à análise
e resposta às perguntas da

Consulta Pública (entretanto
já dadas a conhecer à AIM),
que se encontram disponíveis em: http://www.mutualismo.pt/Content/UMP/PARECER_UMP_CONSULTA%20P%C
3%9ABLICA_Info.pdf
A todo o momento, as respostas da UMP serão submetidas.
Note-se que a resposta a esta
consulta pode ser de âmbito
alargado (instituições, empresas, ...) e/ou individual.

Mais se acrescenta que a resposta a esta Consulta Pública
poderá ser submetida em
português, através do site:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/socialeconomy/mutuals/public-co
nsultation/index_en.htm,
e endereçada para o seguinte
contacto de endereço eletrónico: ENTR-CONSULTATIONMUTUALS@ec.europa.eu. 쐍
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Caracterização do Movimento Mutualista Português
O Gabinete de Estudos Económicos e Atuariais
da União das Mutualidades Portuguesas está a
elaborar um estudo que visa a caracterização
do Movimento Mutualista Português.

do Mutualismo, pelo que o Conselho de Administração pede que todas as Associações Mutualistas colaborem no envio de respostas aos
dados solicitados pela União. 쐍

Este estudo será posteriormente divulgado e
apresentado na comemoração do Dia Nacional

UMP tem Gabinete de Estudos Económicos e Atuariais
A União das Mutualidades Portuguesas criou, recentemente, um Gabinete de Estudos Económicos e Atuariais, que permitirá prestar apoio às
suas Associadas no domínio dos estudos atuariais.
Este gabinete propõe dar resposta às necessidades e exigências das Associações Mutualistas no cumprimento das obrigações legais a

que estão sujeitas no âmbito do Código das
Associações Mutualistas e do SNC – ESNL, no
que concerne ao cálculo atuarial das suas responsabilidades perante os Associados (reservas matemáticas).
Estes serviços serão comparticipados pelas Associações Mutualistas. 쐍

Seminário «EDV em Rede – Dinâmicas para a Coesão Social»
No âmbito das representações institucionais da
UMP, Luís Alberto Silva esteve presente, no Seminário «EDV em Rede – Dinâmicas para a Coesão Social», que decorreu no passado dia 5 de
abril, no Centro Cultural de Macieira de Cambra,
em Vale de Cambra, a convite do Presidente da
Câmara de Vale de Cambra, José António Bastos
da Silva e do Presidente do Conselho Diretivo
da Associação de Municípios das Terras de Santa
Maria, Manuel Castro Almeida.

Este encontro foi presidido pelo Senhor Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social, Marco António Costa, que realçou a importância do papel que as Entidades
da Economia Social – Mutualidades, Misericórdias e CNIS – têm de proximidade às pessoas,
reforçando que se deve utilizar e potenciar as
sinergias e recursos já existentes, em vez da
criação de novos equipamentos/serviços. 쐍

Primeiro-Ministro anuncia maior
comparticipação de equipamentos sociais
O Primeiro-Ministro anunciou na Assembleia
da República, durante o último debate quinzenal sobre a Economia Social, que a comparticipação de 183 projetos de construção de
equipamentos sociais, no âmbito do Quadro
de Referência Estratégica Nacional (QREN), irá
aumentar, permitindo, assim, a diminuição
dos encargos das Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS).
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Os encargos das IPSS’s responsáveis por esses
183 projetos em curso, enquadrados no Programa Operacional Potencial Humano (POPH),
irão baixar de 40% para 25%, no caso dos
equipamentos dirigidos à terceira idade, e de
25% para 10%, no caso dos equipamentos
destinados à deficiência. 쐍

Aniversários
Em abril celebra-se o aniversário da seguinte mutualidade:

 Casa da Imprensa – Associação Mutualista – dia 24 (108.º aniversário)

Novidades Jurídicas
 Decreto-Lei n.º 42-A/2013.
D.R. n.º 62, 3.º Suplemento,
Série I de 2013-03-28
 Declaração de Retificação
n.º 19-A/2013.
D.R. n.º 62, 4.º Suplemento,
Série I de 2013-03-28

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 133/2009, de
2 de junho, relativo ao Regime do Crédito ao Consumo, e transpõe
a Diretiva n.º 2011/90/UE da Comissão, de 14 de novembro,
que estabelece os pressupostos adicionais para o cálculo da taxa
anual de encargos efetiva global
Retifica a Portaria n.º 68/2013, de 15 de fevereiro, do Ministério
da Economia e do Emprego, que aprova o Regulamento do Sistema
de Incentivos de Apoio Local a Microempresas, publicada no
Diário da República 1.ª série, n.º 33 de 15 de fevereiro de 2013

Ajude-nos a Ajudar!
O Movimento Mutualista Português congrega, em todo o país, cerca de um milhão de associados
e mais de dois milhões e meio de beneficiários, organizados num conjunto de associações de âmbito
local e nacional. As Mutualidades são instituições que procuram resolver problemas concretos, de
pessoas concretas.
Se preencher o campo 901, do anexo H, do modelo 3 de IRS, estará a direcionar 0,5% do seu IRS
liquidado para ajudar o movimento mutualista português.
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CONSIGNAÇÃO DE 0,5% DO IMPOSTO LIQUIDADO (LEI N.O 16/2001, DE 22 DE JUNHO)
ENTIDADES BENEFICIÁRIAS DO IRS CONSIGNADO

NIPC

Instituições Religiosas (art. 32.o, n. o 4)

901

5 0 1 0 9 7 3 5 0

Instituições Particulares de Solidariedade Social ou Pessoas Colectivas de Utilidade Pública (art. 32.o, n.o 6)

Saiba mais em www.mutualismo.pt

Propriedade, Redação e Administração
UNIÃO DAS MUTUALIDADES PORTUGUESAS
Praça Pasteur n.º 3, 2.º Esq. – 1000-238 Lisboa – Tel: 218 446 170 – Fax: 218 446 176
www.mutualismo.pt – e-mail: uniao@mutualismo.com
Todas as edições da «info» estão disponíveis no site da União das Mutualidades Portuguesas, em http://www.mutualismo.pt.
Clique na secção «publicações» e faça download da edição que quiser.
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