
Mensagem do Presidente Campanha para 

novas subscri-

ções: 

 
Oferta da primeira 

mensalidade na 

subscrição de qual-

quer modalidade de 

subsídio repartido, 

nos meses de julho 

a setembro de 2014. 

 

Por si, tudo! 

MENSAGEM DO PRESI-

DENTE 

 

1 

MUTUALIDADE POPU-

LAR ASSOCIA-SE À 
REDEMUT 

 

 

2 

CONFERÊNCIA “A 
EUROPA  E  A  ECONO-

MIA SOCIAL” 

 

 

3 

JORNADAS MUTUALIS-

TAS REGIONAIS 

 

3 

MUTUALIDADE POPU-

LAR COM IMAGEM 
RENOVADA 

 

 

3 

ACORDO DE COOPERA-

ÇÃO COM RELIEF 

 

3 

AGENTES ANGARIADO-

RES DE ASSOCIADOS 

 

4 

ATUALIZAÇÃO DE DA-

DOS DE ASSOCIADOS 

 

4 

NOVOS CONTACTOS 
DA ANGARIADORA 

 

4 

CAMPANHA DE NOVAS 
SUBSCRIÇÕES 

 

4 
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Cara(o) Associada(o) 

 

Nesta segunda edição do nosso 

boletim informativo, renovamos 

a nossa pretensão de contribuir 

para a resolução ou atenuação 

dos problemas dos nossos 

associados. Por isso, o nosso 

empenho direcionar-se-á para a 

diversificação do leque de 

s e r v i ç o s  a c e s s í v e i s  e 

disponíveis aos mesmos. 

Um pouco em linha com o que 

acontece a nível nacional com o 

envelhecimento da população, 

cujo índice — rácio entre a 

população com mais de 65 anos 

e a população com menos de 

14 anos — era 131,1 em 2012, 

sent imos também essa 

realidade no universo dos 

nossos associados com os 

consequentes problemas sociais 

que lhes são inerentes. 

Neste sentido, a Mutualidade 

Popular decidiu associar-se à 

RedeMut  —  Assoc iação 

Portuguesa de Mutualidades 

com o intuito de reforçar a 

proteção social garantida a 

todos os associados, num 

esforço de cooperação e 

entreajuda orientado para uma 

vida melhor. 

Informo-vos ainda que a 

Mutualidade irá lançar, para o 

próximo trimestre, uma 

c ampanha  pa r a  nova s 

subscrições de subsídio 

repartido. 

 

Saudações Mutualistas! 

Carvalhinho Correia 

Carvalhinho Correia — Presidente da Direção 
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Já aconteceu... 

Mutualidade Popular associa-se à RedeMut 

A Mutualidade Popular aderiu à RedeMut com o 

objetivo de disponibilizar aos seus associados, um 

leque de serviços mais vasto e com abrangência 

nacional. Assim, a partir do próximo mês de julho, 

qualquer associado da Mutualidade Popular passa 

a dispor da possibilidade de usufruir dos serviços 

proporcionados pelas Mutualidades associadas da 

RedeMut. Significa isto que, o 

nosso associado terá acesso aos 

serviços de saúde e outros 

oferecidos pelas Mutualidades 

ade ren te s ,  ao s  p re ço s 

determinados pela rede, em 

qualquer parte do país. 

Contactos da RedeMut: 

RedeMut — Associação 

Portuguesa Mutualidades 

Rua Júlio Dinis, n.º 143 

A, 2.º 

4050-323 Porto 

Tel: +351 220 004 510 

geral@redemutapm.pt 

Linha de Atendimento: 

808 500 300 

(atendimento personalizado: 

dias úteis: das 9h às 20h) 

Para mais informações, 

consulte o endereço: 

www.redemut.pt 

A RedeMut é uma rede de Mutualidades que, através da cooperação e interligação, 

consegue proporcionar aos seus associados maiores níveis de vantagens e proteção, 

contribuindo desta forma para o aumento da solidariedade inter-geracional. 
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A Mutualidade Popular, 

representada pela vogal 

Célia Sá Reis, marcou 

presença na conferência 

“A Europa e a Economia 

Social” promovida pelo 

CDS-PP. O evento, que 

contou com a presença 

d o  M i n i s t r o  d a 

Solidariedade, Emprego 

e Segurança Social, 

Pedro Mota Soares teve 

o mérito de contribuir 

para a discussão do 

papel da Europa na 

construção de uma 

sociedade mais justa e 

solidária. 

Conferência “A Europa e a Economia Social” 

Casa dos Rapazes - Faro 

15 de março 

Jornadas Mutualistas Regionais - Segundas reuniões 

A Mutualidade Popular participou nas segundas 

reuniões das Jornadas Mutualistas Regionais 

promovidas pela União das Mutualidades 

Portuguesas. O contributo desta reunião 

centrou-se na discussão e reflexão das 

preocupações das associações mutualistas no 

Algarve. 

Mutualidade Popular com imagem renovada 

A Mutual idade Popular 

procedeu à reparação da  

sinalética luminosa que se 

encontra nas instalações da 

sua sede, dando um aspeto 

completamente renovado, 

moderno e atual da sua 

imagem. Assim, a partir de 

agora e todos os dias, entre as 21 horas e a 1 hora da 

madrugada, o painel luminoso estará aceso, com o objetivo de 

sinalizar e dar maior visibilidade ao nome da Mutualidade Popular. 

A direção da Mutualidade 

Popular reuniu no dia 30 de 

maio com o Diretor de Novos 

Negócios, Fernando Amaro do 

Montepio — Associação 

Mutualista e também com 

Paula Duarte. Esta reunião 

visou a discussão de 

condições comerciais mais 

vantajosas para a nossa 

Mutualidade. 

Breves 

Acordo de Cooperação com Relief 

6 de junho, Delegação IEFP no Areal Gordo - Faro 

A Mutualidade Popular formalizou um acordo com a 

sita na Rua Lethes, n.º 44 em Faro, que proporciona aos nossos 

associados 20% de desconto nos serviços de saúde que oferece. 

A Mutualidade Popular 

participou no jantar de 

homenagem ao associado 

João Manjua Leal, que se 

realizou no passado dia 6 de 

junho, no restaurante Museu, 

em Almancil, concelho de 

Loulé. 



A angariadora Carla Sofia Ramalho dispõe de novos contactos que tornarão 

o relacionamento e o contacto com os associados mais 

próximo e personalizado. Tome nota para futuros 

contactos! 
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Está a acontecer... 

Vai acontecer... 

A pensar em 

si, a direção 

da Mutuali-

dade Popular decidiu lançar uma 

campanha para novas subscrições da 

modalidade de subsídio repartido. Assim, 

nos próximos meses de julho, agosto e 

setembro de 2014, subscreva uma das 

nossas modalidades e beneficie da 

isenção de pagamento da primeira 

mensalidade. Lembre-se que é sempre 

importante proteger o nosso futuro e 

sabermos com o que podemos contar. Por 

isso, torne-se MUTUALISTA e usufrua de 

um excelente conjunto de benefícios. 

Contacte a angariadora Carla Sofia 

Ramalho e torne-se nosso associado. Viva 

o seu futuro com tranquilidade! 

Novas Subscrições de Subsídio Repartido 

Agentes Angariadores de Associados 

Se pretende obter um rendimento adicional que 

complemente o seu vencimento mensal, a 

Mutualidade Popular pode ajudá-lo. Faça parte da 

nossa rede de agentes angariadores e aufira mensalmente de 

uma retribuição extra, de acordo com as condições pré-

definidas. Para mais informações, contacte os nossos 

colaboradores, Rui Nascimento ou António Costa. 

Novos Contactos da Angariadora Carla Sofia Ramalho 

Carla Sofia Ramalho 

Tlm: 963 951 743 

sofia.mutualidadepopular

@gmail.com 

 

Breves 

A direção da Mutualidade 

Popular participou no almoço 

convívio promovido pelo 

Montepio, que decorreu no 

dia 24 de junho, no Hotel 

Pestana Vila Sol, em 

Quarteira. Este encontro 

reuniu empresár ios e 

dirigentes associativos e 

permitiu fortalecer laços. 

Atualização de Dados de Associados 

No sentido de possibilitar um relacionamento mais personalizado 

com o associado, a Mutualidade Popular está a realizar um 

esforço com o objetivo de obter os seus dados atualizados. 

Colabore e ajude-nos a manter a base de dados atualizada para 

futuros contactos. 

A direção da Mutualidade 

Popular reuniu no dia 25 de 

junho com o presidente da 

RedeMut, Carlos Salgueiral, 

com o objetivo de aprofundar  

o conhecimento sobre o modo 

de funcionamento da rede . 


