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Editorial
promover a responsabilidade
social da Administração Pública». Esperamos que este
Plano seja uma forma concreta
de mudar, de forma significativa, um conjunto de comportamentos. É fundamental que
o próprio Estado dê o exemplo
e que possam existir «programas de responsabilidade
social que incentivem o voluntariado» em organismos, institutos e empresas públicas.

Nesta edição, não posso deixar de destacar mais uma
conquista que acredito inserir-se numa das áreas essenciais 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 reconhecer a realização de ações
de voluntariado como essenciais para uma participação e
cidadania ativas, bem como

As Associações Mutualistas
são um exemplo vivo de solidariedade, uma vez que, de
forma voluntária, os dirigentes mutualistas (e outros colaboradores) prestam serviços
à comunidade, ocupando-se
com o cuidado e bem-estar de
todos. No espírito do movimento mutualista, há a consciência do ser-se parte de um
todo, sendo que dar e dar-se
constituem atos de responsabilidade cívica e solidária
e, ao mesmo tempo, de autorresponsabilização. É, de
facto, ao centrar-se nas pessoas que a missão mutualista

engrandece-se, 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.
Quero realçar, também, as comemorações do Dia Nacional
da Segurança Social, uma
data histórica e cada vez mais
importante, designadamente
num período como o que atravessamos, marcado pela crise
económica. É graças ao Sistema Nacional da Segurança
Social, Solidário e Universal
que tem sido possível apoiar
e garantir a proteção dos cidadãos, principalmente dos mais
carenciados, seja por motivos
de doença, desemprego, invalidez, velhice ou morte.
Saudações mutualistas!
Luís Alberto Silva
Presidente do Conselho
de Administração da UMP
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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 Social (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 Lisboa, na presença do Ministro
da Solidariedade e da Segurança Social, Pedro Mota 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 sistema de segurança social.

como doença, invalidez, velhice,
desemprego e morte, com o intuito de ser público, solidário e
universal. Foi consolidado com a
primeira Lei de Bases, em 1983,
seguido de uma revisão, em
2007, que introduziu o fator de
sustentabilidade.
Atualmente, vivemos um período marcado pela crise económica, que levou à redução
de algumas prestações sociais
e maior rigor na concessão de

Soares, reforçando, ainda, a importância do Estado Social, ao
afirmar que «o modelo social
não é só o Estado», e que «o
Governo sabe que a melhor resposta é aquela dada em parceria, com o contributo de todos,
(...), para garantirmos que tem
mais qualidade». Realçou, também, 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 comemorações terminou com a entrega
da Medalha de Honra da Segurança Social-2013, a quatro
personalidades: Maria Raquel
Ribeiro; Maria José Nogueira
Pinto (a título póstumo); José
Maria Carvalho Barrias e o Padre
Lino Maia. 쐍

Ministro alerta para
a necessidade
de Coesão Social
O Sistema Nacional de Segurança Social nasceu após o 25
de abril de 1974, com o objetivo
de proteger os cidadãos, numa
situação de necessidade, tal
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subsídios, dada a redução dos
apoios do Estado. Hoje, o sistema de Segurança Social
abrange seis milhões de portugueses, entre prestações sociais,
pensões e acordos de cooperação com instituições sociais,
conforme referiu Pedro Mota

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

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

«Empreendedorismo Social em Portugal»
No passado dia 9 de maio, decorreu, no Porto,
uma Tertúlia sobre «Empreendedorismo Social», organizada pela A3S, um dos parceiros
do projeto «Empreendedorismo Social em Portugal».
Este encontro teve como principais objetivos:
a apresentação do trabalho de investigação

desenvolvido pela A3S no domínio do empreendedorismo social, no sentido de fomentar
sinergias e eventuais parcerias entre as organizações da UPTEC, bem como dar a conhecer
casos e experiências diferenciadas de empreendedorismo social, nacionais e internacionais. 쐍

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

A Portaria altera o regulamento relativo aos
apoios financeiros dados pelas Administrações
Regionais de Saúde (ARS) às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), no
âmbito da rede de cuidados continuados (Programa Modelar).
A alteração consiste, essencialmente, na introdução de uma cláusula que prevê que os edifícios e instalações, criados com aqueles apoios
financeiros, possam ser afetos a «estruturas para
alojamento e residência de pessoas idosas».

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

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados tem como objetivos a prestação de
cuidados de saúde e de apoio social, de forma
continuada e integrada, a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em
situação de dependência. 쐍
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União das Mutualidades Portuguesas marca
presença no IX Encontro de Diretores Técnicos de IPSS
14
MAIO

IX Encontro
de Diretores Técnicos
de Instituições
do Distrito de Leiria

O Diretor Técnico na
Sustentabilidade das IPSS

O Presidente da União das Mutualidades 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, subordinado ao tema, «O Diretor Técnico na Sustentabilidade das IPSS».
A edição deste ano contou
com a participação da Dra.
Maria do Céu Mendes, Diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Leiria, bem
como de representantes de
algumas das principais entidades ligadas ao setor.
Durante o encontro, foram
debatidos temas como: «os
impactos da crise na sustentabilidade do 3.º setor», «os
desafios do Diretor Técnico
na Gestão das Instituições de
Solidariedade Social» e «Inovar: a opção para a sustentabilidade das IPSS».
O Presidente da UMP destacou a importância do papel
do Diretor Técnico nas IPSS,
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afirmando que «as Direções
das Instituições Sociais são
unânimes em reconhecer a
importância do papel dos Diretores Técnicos no desenvolvimento das respostas sociais:
são eles os principais responsáveis pela definição e desenvolvimento de um modelo de
gestão capaz de promover a
qualidade e eficácia dessas
respostas; são eles que conhecem os problemas e realidades
dos utentes e simultaneamente gerem financeiramente
as respostas sociais, assumindo a responsabilidade pela
sua organização, planificação,
execução, controlo e avaliação;
e é graças à sua ação que se
consegue obter uma maior satisfação dos utentes e das famílias».
Reforçou, ainda, que «a promoção das sinergias, das
chamadas economias de escala e da cooperação entre
as entidades da economia
social solidária, bem como,
potenciar práticas de cooperação local, nacional e inter-

nacional, podem ser basilares, na medida em que, com
o fomento destas sinergias,
poderão advir novas formas
de trabalhar a inclusão social, que evitem a concentração de prestação de serviços em áreas tradicionais,
e que permitam o estabelecimento de uma diferenciação, relativamente aos serviços públicos».
Luís Alberto Silva afirmou que
«a sustentabilidade passará
pela aposta nestas sinergias,
as quais podem potenciar e
aproveitar os recursos existentes, colocando-os ao serviço de todos, como aliás,
tem vindo a ser a aposta da
União das Mutualidades Portuguesas, com o projeto Plataforma Mutualista, que visa
apostar nas sinergias existentes, resultando em menos recursos, respondendo às necessidades emergentes, com
um aumento de respostas, da
qualidade das mesmas, e da
eficácia e eficiência dos serviços». 쐍

«Portugal Social on the road »
A União das Mutualidades participará 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.

mia social, onde será proporcionada uma viagem, ao espírito On the road, de aventura
e aprendizagem a 50 jovens
«embaixadores» de escolas
secundárias de todo o país. 쐍

Será uma semana temática,
imersa no mundo da econo-

Plano Nacional do Voluntariado
Foi aprovado, no passado dia 2
de maio, em Conselho de Ministros, O Plano Nacional de
Voluntariado (PNV) para 2013-2015.
Centrado em três eixos estratégicos – Sensibilizar, Promover e
Desenvolver as ações de voluntariado –, o PNV é uma das medidas do Programa de Emergência Social, que engloba «um
conjunto de estratégias de reforço à inclusão social, designadamente a dinamização e a
reflexão sobre a criação de incentivos ao voluntariado na
área social».
O PNV visa, de forma articulada
e prospetiva, «definir medidas
que possam valorizar e reconhecer a realização de ações de
voluntariado como essenciais
para uma participação e cidadania ativas, bem como promover a responsabilidade social da Administração Pública».

Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense, Covilhã

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

cício do voluntariado em Portugal».
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, em média, 29horas/
/mês a esta atividade. 쐍

Aniversários

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

 A.S.M. Montepio N. Sra. da Nazaré – Torres Novas – dia 30 (151 anos)
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Novidades Jurídicas
 Decreto-Lei n.º 65/2013.
D.R. n.º 91,
Série I de 2013-05-13
 Decreto-Lei n.º 64/2013.
D.R. n.º 91,
Série I de 2013-05-13
 Lei n.º 30/2013.
D.R. n.º 88,
Série I de 2013-05-08

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

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 98/98, de 18 de abril, clarificando 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
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 Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho, e a Diretiva n.º 2010/66/UE,
do Conselho, de 14 de outubro
Lei de Bases da Economia Social

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

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

 Portaria n.º 156/2013.
D.R. n.º 76,
Série I de 2013-04-18
 Resolução do Conselho
de Ministros n.º 25/2013.
D.R. n.º 75,
Série I de 2013-04-17

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 dezembro, na medida em que manda aplicar o disposto no artigo 29.º dessa Lei aos contratos 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 dezembro; 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)
Primeira alteração ao Regulamento Específico Passaportes Emprego 3i, aprovado pela Portaria n.º 408/2012, de 14 de dezembro

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