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Nesta edição, não posso dei-
xar de destacar mais uma
conquista que acredito inse-
rir-se numa das áreas essen-
ciais à Economia Social – a
aprovação do Plano Nacional
de Voluntariado. Tal como
referiu o nosso Ministro da
Solidariedade e da Segurança
Social, Dr. Pedro Mota Soares,
as medidas previstas no PNV
«permitem valorizar e reco-
nhecer a realização de ações
de voluntariado como essen-
ciais para uma participação e
cidadania ativas, bem como

engrandece-se, na medida
em que é desta forma que se
alimenta o verdadeiro sentido
de solidariedade e a constru-
ção de uma sociedade para
todos, acrescentando-se prin-
cípios e valores de respeito ao
próximo.

Quero realçar, também, as co-
memorações do Dia Nacional
da Segurança Social, uma
data histórica e cada vez mais
importante, designadamente
numperíodo como o que atra-
vessamos, marcado pela crise
económica. É graças ao Sis-
tema Nacional da Segurança
Social, Solidário e Universal
que tem sido possível apoiar
e garantir a proteção dos cida-
dãos, principalmente dosmais
carenciados, seja por motivos
de doença, desemprego, inva-
lidez, velhice ou morte.

Saudações mutualistas!

Luís Alberto Silva

Presidente do Conselho
de Administração da UMP

Editorial
promover a responsabilidade
social da Administração Pú-
blica». Esperamos que este
Plano seja uma forma concreta
de mudar, de forma significa-
tiva, um conjunto de compor-
tamentos. É fundamental que
o próprio Estado dê o exemplo
e que possam existir «pro-
gramas de responsabilidade
social que incentivem o volun-
tariado» em organismos, ins-
titutos e empresas públicas.

As Associações Mutualistas
são um exemplo vivo de soli-
dariedade, uma vez que, de
forma voluntária, os dirigen-
tes mutualistas (e outros co-
laboradores) prestam serviços
à comunidade, ocupando-se
com o cuidado e bem-estar de
todos. No espírito do movi-
mento mutualista, há a cons-
ciência do ser-se parte de um
todo, sendo que dar e dar-se
constituem atos de respon-
sabilidade cívica e solidária
e, ao mesmo tempo, de au-
torresponsabilização. É, de
facto, ao centrar-se nas pes-
soas que a missão mutualista
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Dia Nacional da Segurança Social
O Dia Nacional da Segurança
Social comemorou-se a 8 de
maio, num evento organizado
pelo Instituto da Segurança So-
cial (ISS), em conjunto com a
Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e que decorreu
no Auditório da Inspeção Geral
do Ministério da Solidariedade
e da Segurança Social, em Lis-
boa, na presença do Ministro
da Solidariedade e da Segu-
rança Social, PedroMota Soares.

Nesta comemoração houve
uma conferência subordinada
ao tema «A Proteção Social no
novo Contexto Demográfico»,
bem como uma cerimónia de
entrega da Medalha de Honra
da Segurança Social 2013, uma
distinção que visa premiar
as individualidades que, com
elevada dedicação ao serviço
público, se destacaram pelo
prosseguimento de atividades
relevantes, no âmbito do sis-
tema de segurança social.

como doença, invalidez, velhice,
desemprego emorte, com o in-
tuito de ser público, solidário e
universal. Foi consolidado coma
primeira Lei de Bases, em1983,
seguido de uma revisão, em
2007, que introduziu o fator de
sustentabilidade.

Atualmente, vivemos um pe-
ríodo marcado pela crise eco-
nómica, que levou à redução
de algumas prestações sociais
e maior rigor na concessão de

Ministro alerta para
a necessidade

de Coesão Social

O Sistema Nacional de Segu-
rança Social nasceu após o 25
de abril de 1974, como objetivo
de proteger os cidadãos, numa
situação de necessidade, tal

subsídios, dada a redução dos
apoios do Estado. Hoje, o sis-
tema de Segurança Social
abrange seis milhões de portu-
gueses, entre prestações sociais,
pensões e acordos de coope-
ração com instituições sociais,
conforme referiu Pedro Mota

Soares, reforçando, ainda, a im-
portância do Estado Social, ao
afirmar que «o modelo social
não é só o Estado», e que «o
Governo sabe que amelhor res-
posta é aquela dada em parce-
ria, com o contributo de todos,
(...), para garantirmos que tem
mais qualidade». Realçou, tam-
bém, que «as reformas nesta
área devem ser graduais e
sempre feitas com diálogo e
concertação social, garantindo a
manutenção do contrato de
confiança entre gerações».

A cerimónia das comemora-
ções terminou com a entrega
da Medalha de Honra da Se-
gurança Social-2013, a quatro
personalidades: Maria Raquel
Ribeiro; Maria José Nogueira
Pinto (a título póstumo); José
Maria Carvalho Barrias e o Padre
Lino Maia. �
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desenvolvido pela A3S no domínio do em-
preendedorismo social, no sentido de fomentar
sinergias e eventuais parcerias entre as orga-
nizações da UPTEC, bem como dar a conhecer
casos e experiências diferenciadas de em-
preendedorismo social, nacionais e internacio-
nais. �

No passado dia 9 de maio, decorreu, no Porto,
uma Tertúlia sobre «Empreendedorismo So-
cial», organizada pela A3S, um dos parceiros
do projeto «Empreendedorismo Social em Por-
tugal».

Este encontro teve como principais objetivos:
a apresentação do trabalho de investigação

«Empreendedorismo Social em Portugal»

Assembleia Geral Extraordinária
Eleitoral da CASES
Decorreu, no passado dia 8 de maio na sede
social da CASES, a Assembleia Geral Extraordi-
nária da Cooperativa António Sérgio para a
Economia Social (CASES), para a eleição dos ór-
gãos sociais do próximo triénio (2013-2016),
bem como para a nomeação do Presidente do
Conselho Fiscal. Foram, assim, eleitas as enti-
dades que ocuparam os diferentes cargos nos
órgãos sociais, cabendo, a cada uma delas, in-
dicar, posteriormente, o nome do represen-
tante. �

Assembleia-geral

Presidente: CONFAGRI
Vice-presidente: União das Misericórdias Portuguesas

Secretário: ANIMAR

Direção

Presidente: Dr. Eduardo Manuel Fernandes Graça
Vice-presidente: Dra. Patrícia Ramos Boura

Vogal não-executivo: CNIS

Conselho Fiscal

Presidente: Dr. Luís Alberto de Sá e Silva
– União das Mutualidades Portuguesas

Cuidados Continuados
De acordo com a Portaria n.º 168/2013, de 30
de abril, as instalações criadas para os cuida-
dos continuados vão passar a poder ser usadas
como lares de idosos, em casos excecionais e
devidamente autorizados pelo governo, a par-
tir do próximo mês.

A Portaria altera o regulamento relativo aos
apoios financeiros dados pelas Administrações
Regionais de Saúde (ARS) às Instituições Par-
ticulares de Solidariedade Social (IPSS), no
âmbito da rede de cuidados continuados (Pro-
grama Modelar).

A alteração consiste, essencialmente, na intro-
dução de uma cláusula que prevê que os edifí-
cios e instalações, criados com aqueles apoios
financeiros, possam ser afetos a «estruturas para
alojamento e residência de pessoas idosas».

A Rede Nacional de Cuidados Continuados In-
tegrados tem como objetivos a prestação de
cuidados de saúde e de apoio social, de forma
continuada e integrada, a pessoas que, inde-
pendentemente da idade, se encontrem em
situação de dependência. �

Unidade de Convalescença,
Montepio Rainha D. Leonor Associação Mutualista,

Caldas da Rainha
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União das Mutualidades Portuguesas marca
presença no IX Encontro de Diretores Técnicos de IPSS

O Presidente da União dasMu-
tualidades Portuguesas (UMP),
Luís Alberto Silva, interveio
na sessão de abertura do IX
Encontro Anual de Diretores
Técnicos de IPSS’s do Distrito
de Leiria que decorreu no
passado dia 14 de maio, su-
bordinado ao tema, «O Dire-
tor Técnico na Sustentabili-
dade das IPSS».

A edição deste ano contou
com a participação da Dra.
Maria do Céu Mendes, Dire-
tora do Centro Distrital de Se-
gurança Social de Leiria, bem
como de representantes de
algumas das principais enti-
dades ligadas ao setor.

Durante o encontro, foram
debatidos temas como: «os
impactos da crise na susten-
tabilidade do 3.º setor», «os
desafios do Diretor Técnico
na Gestão das Instituições de
Solidariedade Social» e «Ino-
var: a opção para a sustenta-
bilidade das IPSS».

O Presidente da UMP desta-
cou a importância do papel
do Diretor Técnico nas IPSS,

afirmando que «as Direções
das Instituições Sociais são
unânimes em reconhecer a
importância do papel dos Di-
retores Técnicos no desenvol-
vimento das respostas sociais:
são eles os principais respon-
sáveis pela definição e desen-
volvimento de um modelo de
gestão capaz de promover a
qualidade e eficácia dessas
respostas; são eles que conhe-
cemos problemas e realidades
dos utentes e simultanea-
mente gerem financeiramente
as respostas sociais, assu-
mindo a responsabilidade pela
sua organização, planificação,
execução, controlo e avaliação;
e é graças à sua ação que se
consegue obter umamaior sa-
tisfação dos utentes e das fa-
mílias».

Reforçou, ainda, que «a pro-
moção das sinergias, das
chamadas economias de es-
cala e da cooperação entre
as entidades da economia
social solidária, bem como,
potenciar práticas de coope-
ração local, nacional e inter-

nacional, podem ser basila-
res, na medida em que, com
o fomento destas sinergias,
poderão advir novas formas
de trabalhar a inclusão so-
cial, que evitem a concen-
tração de prestação de ser-
viços em áreas tradicionais,
e que permitam o estabele-
cimento de uma diferencia-
ção, relativamente aos servi-
ços públicos».

Luís Alberto Silva afirmou que
«a sustentabilidade passará
pela aposta nestas sinergias,
as quais podem potenciar e
aproveitar os recursos exis-
tentes, colocando-os ao ser-
viço de todos, como aliás,
tem vindo a ser a aposta da
União das Mutualidades Por-
tuguesas, com o projeto Pla-
taforma Mutualista, que visa
apostar nas sinergias existen-
tes, resultando emmenos re-
cursos, respondendo às ne-
cessidades emergentes, com
um aumento de respostas, da
qualidade das mesmas, e da
eficácia e eficiência dos servi-
ços». �

IX Encontro
de Diretores Técnicos
de Instituições
do Distrito de Leiria

O Diretor Técnico na
Sustentabilidade das IPSS

14
MAIO
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A União dasMutualidades par-
ticipará no evento «Portugal
Social on the road », que se
realizará no dia 11 de julho, na
cidade do Porto, com o apoio
da CASES e da revista Fórum
Estudante.

Será uma semana temática,
imersa no mundo da econo-

mia social, onde será propor-
cionada uma viagem, ao espí-
rito On the road, de aventura
e aprendizagem a 50 jovens
«embaixadores» de escolas
secundárias de todo o país. �

«Portugal Social on the road»

Foi aprovado, no passado dia 2
de maio, em Conselho de Mi-
nistros, O Plano Nacional de
Voluntariado (PNV) para 2013-
-2015.

Centrado em três eixos estraté-
gicos – Sensibilizar, Promover e
Desenvolver as ações de volun-
tariado –, o PNV é uma dasme-
didas do Programa de Emer-
gência Social, que engloba «um
conjunto de estratégias de re-
forço à inclusão social, desig-
nadamente a dinamização e a
reflexão sobre a criação de in-
centivos ao voluntariado na
área social».

O PNV visa, de forma articulada
e prospetiva, «definir medidas
que possam valorizar e reco-
nhecer a realização de ações de
voluntariado como essenciais
para uma participação e cida-
dania ativas, bem como pro-
mover a responsabilidade so-
cial da Administração Pública».

O PNV agrega um conjunto de
39medidas de intervenção – 13
por cada eixo estratégico –, com
o objetivo de «reconhecer as
atividades de voluntariado e o
fornecimento de meios aos or-
ganizadores de atividades de
voluntariado para melhorar a
qualidade das mesmas e criar
um ambiente propício ao exer-

cício do voluntariado em Portu-
gal».

Segundo os dados do Instituto
Nacional de Estatística (INE),
1,4 milhões de portugueses,
com 15 ou mais anos, realizou,
em 2012, trabalho voluntário,
dedicando, emmédia, 29horas/
/mês a esta atividade. �

Plano Nacional do Voluntariado

Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense, Covilhã

Aniversários

� Mealheiro Postal – Associação Mutualista – dia 12 (121 anos)

� A.S.M. Montepio N. Sra. da Nazaré – Torres Novas – dia 30 (151 anos)



6

� Lei n.º 30/2013.
D.R. n.º 88,
Série I de 2013-05-08

Lei de Bases da Economia Social

Novidades Jurídicas

� Resolução do Conselho
de Ministros n.º 29/2013.
D.R. n.º 88,
Série I de 2013-05-08

Aprova o Plano Nacional de Voluntariado 2013-2015

� Despacho n.º 5978/2013.
D.R. n.º 88,
Série II de 2013-05-08

Define o primeiro grupo de territórios abrangidos pelo Programa Contratos
Locais de Desenvolvimento Social +

� Portaria n.º 168/2013.
D.R. n.º 83,
Série I de 2013-04-30

Segunda alteração ao Regulamento do Programa Modelar, aprovado pela
Portaria n.º 376/2008, de 23 de maio

� Resolução do Conselho
de Ministros n.º 25/2013.
D.R. n.º 75,
Série I de 2013-04-17

Aprova a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas
(2013-2020)

� Portaria n.º 156/2013.
D.R. n.º 76,
Série I de 2013-04-18

Primeira alteração ao Regulamento Específico Passaportes Emprego 3i, apro-
vado pela Portaria n.º 408/2012, de 14 de dezembro

� Decreto-Lei n.º 64/2013.
D.R. n.º 91,
Série I de 2013-05-13

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, que
aprova os regimes da normalização contabilística para microentidades e para as
entidades do setor não lucrativo e transpõe a Diretiva n.º 2009/49/CE, do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho, e a Diretiva n.º 2010/66/UE,
do Conselho, de 14 de outubro

� Decreto-Lei n.º 65/2013.
D.R. n.º 91,
Série I de 2013-05-13

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 98/98, de 18 de abril, clarifi-
cando a forma como o apoio logístico, administrativo e financeiro é prestado
pelo Instituto da Segurança Social, I. P., à Comissão Nacional de Proteção das
Crianças e Jovens em Risco

� Acórdão do Tribunal
Constitucional n.º 187/2013.
D.R. n.º 78,
Série I de 2013-04-22

Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma do artigo
29.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro; declara a inconstitucionalidade
consequencial da norma do artigo 31.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezem-
bro, namedida emquemanda aplicar o disposto no artigo 29.º dessa Lei aos con-
tratos de docência e de investigação; declara a inconstitucionalidade, com força
obrigatória geral, da norma do artigo 77.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de de-
zembro; declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma
do artigo 117.º, n.º 1, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro; não declara a
inconstitucionalidade das normas dos artigos 27.º, 45.º, 78.º, 186.º (na parte em
que altera os artigos 68.º, 78.º e 85.º e adita o artigo 68.º-A do Código do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) e 187.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31
de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2013)

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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