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I CONGRESSO INTERNACIONAL «A ECONOMIA
SOCIAL NOS DESAFIOS DO SÉCULO XXI»

O Ministério da Solidariedade e da Segurança So-
cial, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais,
da CASES, do IES e do MG, organizou o I Congresso
Internacional subordinado ao tema «A Economia
Social nos desafios do século XXI», que decorreu
no dia 29 de junho, no Centro de Congressos do
Estoril.

Este congresso contou com a presença de ilustres
individualidades nacionais e internacionais que
mais se destacam na área da Economia Social e
Terceiro Setor, de membros do governo e pelos
nossos dirigentes governamentais, nomeada-
mente, o Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho,
o Ministro da Solidariedade e da Segurança Social,
Pedro Mota Soares e o Secretário de Estado da So-
lidariedade e da Segurança Social, Marco António
Costa.

Do programa de assuntos a debater fizeram parte
painéis sobre «Economia Social – um Paradigma de

futuro»; «A Economia Social e os seus Modelos de
Financiamento e Gestão»; «Desafiar a Realidade
Social: Experiências Animadoras»; «Economia So-
cial Portuguesa: papel no Pós-troika» e «Apresen-
tação da Carta de Cascais para a Economia Social».

No âmbito deste último assunto, antes de ter sido
feito o encerramento pelo Primeiro-Ministro,
Pedro Passos Coelho, o Presidente da Cooperativa
António sérgio para a Economia Social (CASES),
Eduardo Graça, usou da palavra para ler a «Carta
de Cascais para a Economia Social», apreciada e
aprovada na reunião do Conselho Nacional para a
Economia Social (CNES), a 28 de junho de 2013.

Tratou-se de um importantíssimo evento que con-
tou com a participação e experiência de repre-
sentantes vindos de Espanha, Colômbia, Brasil,
Letónia, França, Bélgica, Timor Leste e Angola –
todos prontos a responder, em parceria, aos de-
safios do século XXI. �

http://www.mutualismo.pt/Content/UMP/Carta%20de%20Cascais%20para%20a%20Economia%20Social_pos%20CNES.pdf


II ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES MUTUALISTAS

Dia 20 de julho, Lisboa

09h00 – Receção
09h30 – Sessão de Abertura com o Ministro da Solidariedade

e da Segurança Social, Pedro Mota Soares
10h00 – Protocolo de Cooperação 2013/2014, assinado entre

o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social
e a União das Mutualidades Portuguesas (UMP)

10h20 – Intervalo
10h30 – POAT/FSE
11h00 – Comunicação e Imagem
12h00 – Encerramento

Dia 27 de julho, Porto

09h00 – Receção
09h30 – Sessão de Abertura com o Secretário de Estado da

Solidariedade e da Segurança Social, Marco António Costa
10h00 – Protocolo de Cooperação 2013/2014, assinado entre

o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social
e a União das Mutualidades Portuguesas (UMP)

10h20 – Intervalo
10h30 – POAT/FSE
11h00 – Comunicação e Imagem
12h00 – Encerramento

PROGRAMA
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Luís Alberto Silva foi nomeado, pelo Governo,
para Presidente do Conselho Fiscal da CASES

O Presidente do Conselho de
Administração da União das
Mutualidades Portuguesas, Luís
Alberto Silva, foi nomeado pelo
Governo de Portugal para Pre-
sidente do Conselho Fiscal da
Cooperativa António Sérgio para
a Economia Social (CASES), con-
forme o Despacho n.º 8327/
2013, publicado em Diário da
República, no dia 26 de junho.

Esta nomeação surge por pro-
posta da CASES, decidida por
unanimidade na sua Assembleia

Geral Extraordinária, de 8 de
maio, por reconhecerem a Luís
Alberto Silva o mérito pela dedi-
cação e trabalho que tem pres-
tado à Economia Social Solidária.

A CASES promove o fortaleci-
mento do setor da Economia
Social, aprofundando a coope-
ração entre o Estado e as orga-
nizações que o integram, tendo
em vista estimular o seu poten-
cial ao serviço da promoção do
desenvolvimento socioeconó-
mico do país. �

Nos dias 20 e 27 de julho de 2013 terá lugar
em Lisboa e no Porto, respetivamente, o «II
Encontro Nacional de Dirigentes Mutualis-
tas», organizado pela União das Mutualida-
des Portuguesas (UMP).

Este evento contará com a presença de
ilustres convidados, destacando-se o Se-
nhor Ministro da Solidariedade e da Segu-
rança Social, Pedro Mota Soares, e o Senhor
Secretário de Estado da Solidariedade e da
Segurança Social, Marco António Costa.

Neste Encontro, procurar-se-á a divulgação
de atividades e projetos que a União das
Mutualidades Portuguesas tem vindo a de-
senvolver e que se revelam importantes
para a dinamização do movimento mutua-
lista português, em particular, e para a pró-
pria Economia Social Solidária, numa lógica
de proximidade, participação ativa e con-
vívio entre os Dirigentes das Mutualidades,
técnicos das Associações Mutualistas e de-
mais interessados pelo mutualismo e pela
economia social.

http://dre.pt/pdf2sdip/2013/06/121000000/2021220212.pdf
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Já estão abertas as candidatu-
ras ao Prémio «Inovar para
Melhorar 2013», um galardão
que tem como objetivo dis-
tinguir as Associações Mutua-
listas com projetos que cons-
tituam uma «boa prática» do
Movimento Mutualista e que
sejam, simultaneamente, de
cariz inovador.

O prazo para a apresentação
das candidaturas decorre de

1 de julho a 1 de setem-
bro de 2013, sendo ne-
cessário o cumprimento
das disposições do art.º
4.º, do Regulamento Es-
pecífico do Prémio.

O projeto deve ser en-
viado em suporte digi-

tal (em formato pdf), para
uniao@mutualismo.com,
com a menção «Prémio Ino-
var para Melhorar», incluindo
cópia do cartão de pessoa co-
letiva e a identificação e con-
tactos do responsável pelo
projeto.

Importa que os projetos iden-
tifiquem bem a mais-valia que
assumem, tendo em conta os
critérios de seleção que serão

Assembleia Geral da AIM
No passado dia 13 de junho de
2013, decorreu a Assembleia
Geral da Associação Internacio-
nal das Mutualidades (AIM).

Nesta assembleia ficou delibe-
rado a nomeação do Presidente
do Conselho de Administração
da União das Mutualidades,

Luís Alberto Silva, para presidir
o Grupo de Trabalho Pensões,
bem como representar a AIM,
no âmbito do Fórum Pensões
da Comissão Europeia. Delibe-
rou-se, igualmente, a criação de
uma Comissão (proposta feita
pela UMP) para estudar e verifi-

car a aplicabilidade dos Estatu-
tos e do Regulamento Interno
da AIM, sendo que a União das
Mutualidades Portuguesas, na
pessoa do Presidente, Luís Al-
berto Silva, passa a integrar
essa Comissão.

A primeira reunião da Comis-
são já está agendada para o
dia 5 de setembro de 2013,
em Bruxelas.

De referir que o Presidente do
Conselho de Administração da
UMP, Luís Alberto Silva, repre-
senta a AIM no Social Economy
Europe (SEE) e que intervirá,
em nome do Senhor Presidente
da AIM, Jean-Philippe Huchet,
nos próximos Encontros Mont
Blanc, que decorrerão entre os
dias 9 e 11 de novembro de
2013. �

analisados e avaliados pelo
júri, designadamente: o contri-
buto que o projeto poderá dar
ao movimento mutualista,
a originalidade do mesmo e
o grau de facilidade de imple-
mentação.

De referir que o júri que ana-
lisará as candidaturas é com-
posto pela Dra. Mariana Ri-
beiro Ferreira, Presidente do
Conselho Diretivo do ISS, IP
(ISS); Dr. Eduardo Graça, Pre-
sidente da Cooperativa Antó-
nio Sérgio para a Economia
Social (CASES); e pelo Dr. José
Silva Peneda, Presidente do
Conselho Económico e Social
(CES). �

Abertura das Candidaturas ao
Prémio «Inovar para Melhorar»

http://www.mutualismo.pt/Content/UMP/Regulamento%20do%20Pr%C3%A9mio%20Inovar%20para%20Melhorar


4

10.ª Edição do Programa EDP Solidária
– 51 Projetos distinguidos
Decorreu, no passado dia 17 de
junho, a cerimónia de atribui-
ção dos prémios da 10.ª Edição
do Programa EDP Solidária, no
Museu da Eletricidade, em Lis-
boa, na presença do Ministro
da Solidariedade e da Segu-
rança Social, Pedro Mota Soa-
res, que afirmou «quanto mais
se replicarem este tipo de ini-
ciativas na economia tradicio-
nal, por mão de empresas
atentas à exclusão, mais se re-
forçará a economia social».

A «EDP Solidária 2013» é um
programa anual da Fundação
EDP, cujo objetivo é apoiar
projetos que melhorem a qua-

lidade de vida de pessoas so-
cialmente desfavorecidas, in-
tegrar comunidades em risco
de exclusão social e promover
o empreendedorismo social.

Apresentaram-se a concurso
1211 candidaturas, oriundas
de instituições de solidarie-
dade social, cooperativas, fe-
derações e confederações de
todo o país e 51 saíram ven-
cedoras, sendo que este ano,
e devido ao contexto econó-
mico e social, a Fundação EDP
decidiu atribuir uma dotação
de 1,5 milhões de euros, tri-
plicando a verba atribuída na
edição de 2012.

Trata-se de uma aposta forte
num Programa que pretende
ser instrumento de interven-
ção social, promovendo a ca-
pacitação das pessoas, envol-
vendo os beneficiários na
solução dos problemas e, em
muitos casos, ajudando o Ter-
ceiro Setor a gerar receitas
que garantam a sua sustenta-
bilidade.

O Júri, presidido por António
de Almeida, Presidente da
Fundação EDP, foi composto
por Luís Alberto Silva, Fer-
nando Ruas, Padre Lino Maia
e Manuel de Lemos, que deli-
beraram sobre quais os proje-
tos vencedores.

Em nove edições, o Programa
EDP Solidária já apoiou um
total de 222 projetos em todo
o país, num total de investi-
mento de cerca de 5,825 mi-
lhões de euros, beneficiando
diretamente mais de 650 mil
pessoas.

Conheça os projetos vencedo-
res. �

Câmara Municipal de Lisboa
atribui Creche à UMP
No âmbito do Programa B.a.Bá
– «Programa de Desenvolvi-
mento de Creches em Lisboa»,
lançado em 2011 – a Câmara
Municipal de Lisboa atribuiu
duas creches a Mutualidades,
uma à União das Mutualidades
Portuguesas (UMP) e outra à
sua Associada A.S.M dos Em-
pregados do Estado, na Alta de

Lisboa e em Benfica, respetiva-
mente.

A iniciativa visa contribuir para
a melhoria da qualidade de
vida dos residentes, aumen-
tando o n.º de vagas em cre-
ches (+2.500 lugares) e asse-
gurar uma taxa de cobertura
da rede pública de 50%.

Uma das vertentes do referido
Programa consiste na imple-
mentação de 11 novos equipa-
mentos destinados a creches,
baseadas em sistemas modu-
lares, na cidade de Lisboa. �

http://www.fundacaoedp.pt/folder/noticia/ficheiro/106_Brochura%20EDP%20Solidaria_v2.pdf
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«PORTUGAL SOCIAL ON THE ROAD»
No dia 11 de julho, a cidade do
Porto encher-se-á de jovens
que participarão no evento
«Portugal Social on-the-road»,
uma iniciativa da CASES e do
Fórum Estudante, com o apoio
da União das Mutualidades
Portuguesas e a participação
ativa das Associações Mutua-
listas: Liga do Porto, A Lutuosa
de Portugal e a Previdência Fa-
miliar do Porto.

Está previsto o cumprimento
do seguinte programa:

14h00 – Acolhimento nas ins-
talações da «A Lutuosa de Por-
tugal» – Associação Mutualista.

Inauguração do Centro de Alojamento Social
D. Manuel Martins

A União das Mutualidades
Portuguesas marcou presença
na cerimónia de Inauguração
do Centro de Alojamento So-
cial D. Manuel Martins (CAS),
que decorreu no passado dia
17 de junho, na presença do
Secretário de Estado da Soli-

dariedade e da Segurança So-
cial, Marco António Costa e do
Provedor da Santa Casa da
Misericórdia do Porto (SCMP),
António Tavares.

Este Centro resulta de uma
parceria entre a Santa Casa da

Misericórdia do Porto e a Se-
gurança Social, tendo como
objetivo apoiar indivíduos ou
famílias em situação precária
e imprevista, que as coloca
em posição de especial vul-
nerabilidade e desproteção
social, exigindo uma resposta
imediata.

O equipamento, propriedade
da SCMP, tem uma área bruta
de 1383m2 e capacidade para
acolher 40 pessoas, 10 das
quais em situação de emer-
gência social, dispondo, para
além do serviço de aloja-
mento, de uma lavandaria e
de uma cozinha de apoio aos
utentes.

O período de acolhimento
previsto é de 3 meses, exce-
cionalmente renovável até ao
limite de 6 meses. �

Breve enquadramento do mo-
vimento mutualista. Partilha
de experiências, com histórias
reais.

15h30 – Início do «Peddy
Paper Mútuas», em frente à
Câmara Municipal do Porto.

17h30 – Encerramento no au-
ditório da «A Previdência Fa-
miliar do Porto» – Associação
Mutualista.

OBS. – Entre as 15h30 e as
17h30, a Liga do Porto será
um ponto de passagem obri-
gatório, no âmbito do «Peddy
Paper Mútuas». �

Para mais informações:
http://portugalsocialonthe-
road.forum.pt/

http://portugalsocialontheroad.forum.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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Seminário Lei de Bases da Economia Social,
promovido pela UDIPSS LISBOA

No passado dia 18 de junho,
a UDIPSS Lisboa promoveu o
Seminário «Lei de Bases da
Economia Social» – aborda-
gem ao DL n.º 30/2013, de
8 de maio –, na Universidade
Católica Portuguesa de Lisboa,
que contou com a presença
do Secretário de Estado da So-
lidariedade e da Segurança
Social, Marco António Costa,
que encerrou o evento.

O Presidente do Conselho de
Administração da União das
Mutualidades Portuguesas,
juntamente com Padre Lino
Maia, Presidente da CNIS e
Carlos Andrade, Vice-presi-
dente da União das Misericór-
dias Portuguesas, integraram

o painel da tarde, moderado
pela jornalista Ivone Ferreira.

As principais conclusões que
surgiram deste seminário su-
blinham a importância da Lei
de Bases da Economia Social
(LBES), numa perspetiva de
regulamentação preventiva
e capaz de solucionar pro-
blemas sociais e económicos
emergentes.

A principal preocupação dos
agentes da Economia Social
são as pessoas, a sua felici-
dade, o impacto social da sua
atuação, sendo consensual o
modo como querem fazer o
bem, para o bem comum, a
pensar nas pessoas.

O grande desafio é o próprio
paradigma criado em torno
do chamado terceiro setor,
na medida em que importará
a promoção da autossusten-
tabilidade das instituições e a
forma como se traduz a ope-
racionalidade da sua estabili-
dade, tendo em conta a di-
versidade social e territorial
do país.

As Instituições da Economia
Social estão preparadas para
servir as pessoas, pelo que
assumem um papel muito
importante na garantia de
coesão social. Contudo, é fun-
damental que estas não se
sintam ameaçadas e estejam
melhor preparadas para con-
tinuar a desemprenhar o seu
papel de serviço público so-
cial.

Assim, o desafio passa pela
inovação social, apesar do
atual contexto de crise, pelo
que o empreendedorismo e
a participação ativa da socie-
dade civil são cruciais, na
medida em que darão um
sentido e resposta diferentes
ao que já existe. �
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Cáritas promove Seminário sobre «Economia
Social, o Emprego e o Desenvolvimento Local»

No dia 18 de junho, a União
das Mutualidades Portugue-
sas, na pessoa do Presidente
do Conselho de Administra-
ção, Luís Alberto Silva, esteve
presente no Seminário «A
Economia Social, o Emprego e
o Desenvolvimento Local»,
organizado pela Cáritas Portu-
guesa, em colaboração com o
Centro Nacional de Cultura e a
IPI Consulting Newtork Portu-
gal.

Neste seminário, foi apresen-
tado o estudo da Caritas Por-
tuguesa intitulado «Estratégia
para a Promoção do Emprego
e a Dinamização do Desen-
volvimento Local, enquanto
fator de Inclusão Social», bem

3.ª Conferência Anual da AME
No passado dia 20 de junho, a
AME – Associação Mutualista
dos Engenheiros – promoveu
a 3.ª Conferência Anual su-
bordinada ao tema «A impor-
tância da Economia Social no
contexto da crise».

A UMP esteve representada
pelo Presidente do Conselho
de Administração, Luís Al-
berto Silva, que interveio a
propósito, referindo que «o
movimento mutualista portu-

guês acredita que as modali-
dades de benefícios mutualis-
tas complementares dos sis-
temas de segurança social e
de saúde constituem hoje, tal
como no passado, uma opção
fiável e credível de autopro-
teção social. Cabe-nos, pois,

redesenhar o «caminho da
proteção social» e consa-
grarmo-nos parceiros indis-
pensáveis nos processos de
reforma dos sistemas de se-
gurança social e de saúde».

Neste evento, a AME apre-
sentou o seu novo site,
http://www.mutualidadeen-
genheiros.pt/ e assinou um
protocolo com a Santa Casa da
Misericórdia de Santarém. �

como «As boas práticas na-
cionais e internacionais».

Este evento contou, também,
com a presença do Diretor-
-Geral da Comissão Europeia
para o Emprego, Assuntos So-
ciais e Inclusão, Koos Richell;
do Ministro da Economia e
do Emprego, Álvaro Santos
Pereira; do Governador do
Banco de Portugal, Carlos da
Silva Costa; do Presidente do
Centro Nacional de Cultura,
Guilherme D´Oliveira Martins;
e encerrou com a participação
do Ministro da Solidariedade
e da Segurança Social, Pedro
Mota Soares e o Senhor Presi-
dente da República, Aníbal
Cavaco Silva. �

Aniversários
� A Lutuosa de Portugal – Associação Mutualista – dia 1 (86 anos)
� Associação de Socorros Mútuos «Previdência dos Ferroviários de Portugal» – dia 8 (83 anos)
� Associação de Socorros Mútuos Setubalense – dia 15 (125 anos)

http://www.mutualidadeengenheiros.pt/
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Novidades Jurídicas

� Portaria n.º 208/2013.
D.R. n.º 121,
Série I de 2013-06-26

Primeira alteração à Portaria n.º 851/2010, de 6 de setembro, que
regula o sistema de certificação de entidades formadoras previsto no
n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro

� Despacho n.º 8327/2013.
D.R. n.º 121,
Série II de 2013-06-26

Nomeação, do Licenciado Luís Alberto Silva, para o cargo de presi-
dente do conselho fiscal da Cooperativa António Sérgio para a Eco-
nomia Social

� Portaria n.º 205/2013.
D.R. n.º 116,
Série I de 2013-06-19

Aprova o Regulamento do Programa de Ocupação de Tempos Livres
(OTL)

� Despacho n.º 8190/2013.
D.R. n.º 119,
Série II de 2013-06-24

Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder à avaliação da capaci-
dade instalada e necessidades em cuidados continuados integrados
em Portugal continental

� Portaria n.º 204-A/2013 Cria a medida de Apoio à Contratação Via Reembolso da Taxa Social
Única (TSU)

� Portaria n.º 204-B/2013 Cria a medida Estágios Emprego

� Portaria n.º 203/2013.
D.R. n.º 114,
Série I de 2013-06-17

Cria a medida Vida Ativa – Emprego Qualificado

� Decreto Legislativo
Regional n.º 18/2013/M.
D.R. n.º 114,
Série I de 2013-06-17

Adapta à Região Autónoma da Madeira o regime de acesso e de
exercício da atividade das agências de viagens e turismo, estabe-
lecido pelo Decreto-Lei n.º 61/2011, de 6 de maio e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 199/2012, de 24 de agosto

� Resolução do Conselho
de Ministros n.º 39/2013.
D.R. n.º 113,
Série I de 2013-06-14

Estabelece um novo modelo institucional de governação dos fundos
europeu

� Resolução do Conselho
de Ministros n.º 37/2013.
D.R. n.º 111,
Série I de 2013-06-11

Determina a abertura do debate tendente à revisão do sistema de
proteção de crianças e jovens em perigo e do regime jurídico da ado-
ção

� Resolução do Conselho
de Ministros n.º 36/2013.
D.R. n.º 107,
Série I de 2013-06-04

Procede à primeira alteração à Resolução do Conselho de Ministros
n.º 51-A/2012, de 14 de junho, que aprova o Plano Estratégico de Ini-
ciativas de Promoção de Empregabilidade Jovem – «Impulso Jovem»

� Decreto-Lei n.º 75/2013.
D.R. n.º 107,
Série I de 2013-06-04

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 13/2009, de 12 de
janeiro, que estabelece as condições e os requisitos para que os es-
tabelecimentos e serviços prestadores de cuidados de saúde, dis-
pensem medicamentos para tratamento no período pós-operatório
de situações de cirurgia de ambulatório

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/06/12100/0366603680.pdf
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20102130
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20074162
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/06/121000000/2021220212.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/06/11600/0338003384.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/06/119000000/1980619807.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/06/11502/0128401287.pdf
http://www.pofc.qren.pt/ResourcesUser/2013/Legislacao/P_204_B_2013.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/06/11400/0335003355.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/06/11400/0335703358.pdf
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20110862
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20121634
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/06/11300/0330003301.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/06/11100/0323903241.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/06/10700/0321603217.pdf
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20121127
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/06/10700/0321803219.pdf
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20090057

