
Mensagem do Presidente 

 

Cara(o) Associada(o) 
 

Aproxima-se mais um aniversário da nossa Mutualidade Popular, A.M. 

Como em qualquer aniversário, deseja-se muitos e muitos anos de vida 

ao aniversariante. 

No nosso caso, não podemos deixar de desejar que a nossa 

Mutualidade Popular, A.M. continue, por muitos e muitos anos, a 

prosseguir a sua acção solidária, em prol dos seus Associados. 

Assim, pretendemos chegar a um maior número de Associados, pugnando por aumentar os 

Beneficiários. Por outro lado, gostaríamos de proporcionar uma maior quantidade e 

qualidade de serviços a prestar. A par dos serviços prestados a nível de seguros, habitação e 

empréstimos, surge-nos como primacial, a assistência médica e medicamentosa. Foi nesse 

sentido que a adesão à RedeMut se revelou de enorme importância no sentido de 

proporcionar uma melhor prestação de cuidados médicos aos nossos Associados. 

Terminamos, assim, com votos de longevidade para a nossa Instituição. 
 

Saudações Mutualistas! 

Carvalhinho Correia 
Presidente da Direção 
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Nesta edição: 

Boletim Informativo n.º 7 2.º Trimestre de 2016 

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. 
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PRODUTOS MUTUALISTAS DA MUTUALIDADE POPULAR 

 

SUBSIDIO REPARTIDO 

 

Modalidade Mutualista de poupança e proteção que proporciona ao subscritor a entrega 

periódica de determinadas quantias em função da subscrição inicial e do prazo escolhido. 

Assim o associado mutualista, poderá 

programar as suas aplicações e/ou 

despesas, pois de tempos a tempos, 

conforme o prazo escolhido, terá ao 

seu dispor um capital extra, ou se 

preferir, pode prescindir do seu 

levantamento, deixando-o na Asso-

ciação que o rentabilizará e entregará 

o seu valor acumulado, no fim do 

prazo escolhido. 

Se por infelicidade a morte do subscritor ocorrer antes do termo do prazo, o capital formado 

será entregue aos seus beneficiários ou herdeiros, independentemente das fracções que 

tenham sido já pagas aquele. 

 

Quanto pago mensalmente? 

A quota mensal é fixada, de acordo com a idade do associado, capital subscrito e prazo 

escolhido. Assim, é o associado que determina o valor a pagar, podendo a quota mensal ir 

desde cinco euros até cerca de cinquenta euros. 

 

E quando recebo? 

Depende do prazo contratado, que pode ser de 15, 18 ou 21 

anos. As fracções a pagar ao subscritor vencem-se 

respetivamente a 1/3, 2/3 e no fim do prazo, com os valores 

de, respetivamente, 25%, 25% e 50% do capital formado. 

Também de 3 em 3 anos, se a situação financeira da 

Associação o permitir, serão distribuídos aos associados, os 

excedentes técnicos das modalidades, sobre a forma de melhorias. 

ADERINDO AO 

MUTUALISMO, 

PROTEJE-SE A SI E 

À SUA FAMÍLIA 
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Boletim Informativo n.º 7 

O Cantinho do Associado 

1. O Mutualismo é um movimento com décadas de 

existência. João porque se decidiu associar à 

Mutualidade Popular? 

Eu já conheço o movimento mutualista há algum tempo, 

mas só recentemente tive conhecimento através do 

boletim informativo da Mutualidade Popular, da existência 

desta Mutualidade em Faro. 

2. Na sua perspetiva, qual a importância das Mutualidades nos dias de hoje? 

As informações que tenho recolhido sobre esta temática levam-me a concluir que as 

Mutualidades têm um forte potencial, quer ao nível dos mecanismos de proteção social que 

oferecem aos associados, quer como instrumento de 

desenvolvimento económico das regiões onde se encontram 

implantadas, através dos empregos que criam, por exemplo. 

3. Acha que a situação de crise que assola o nosso país 

afeta o desenvolvimento do movimento mutualista? 

Sim, afeta todos os setores da economia, mas o sector social 

que é aquele no qual as Mutuliadades se encontram inseridas 

será porventura o menos afetado. Não nos podemos esquecer 

que em tempos de crise, as pessoas tendem a unir-se para em 

conjunto conseguirem ultrapassar as dificuldades, o que tem obrigado as pessoas a serem 

mais racionais nas decisões que tomam e opções de investimento que fazem. O Mutualismo 

configura-se, nos dias de hoje, como uma aposta sólida num tempo de incerteza. 

4. Pode explicar-nos melhor as razões que o levaram a associar-se à Mutualidade 

Popular? 

Ao tornar-me associado da Mutualidade Popular passei a 

usufruir de dois benefícios simultâneos: por um lado, a 

possibilidade de constituir uma conta poupança com taxas 

de rentabilidade superiores à média do mercado e por outro, 

o facto do capital subscrito estar sempre garantido. Existem 

outros beneficios associados, como o acesso a uma rede de 

cuidados de saúde, a possibilidade de obter empréstimos a 

taxas mais vantajosas, etc. Eu fiz as minhas contas e optei 

pela Mutualidade Popular em Faro. 

Nota Biográfica 

Nome: João André Limão Horta 

Nascido a 1986/03/28 

Natural de Faro 

Residente em Faro 

Estudou em Faro 

Profissão: Advogado 

Atualmente é Presidente da 

Assembleia de Freguesia da 

União de Freguesias de Faro 

“O MUTUALISMO 

CONFIGURA-SE, [...] 

COMO UMA APOSTA 

SÓLIDA NUM TEMPO 

DE INCERTEZA.” 
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A Voz do Associado 

“A minha família sempre 

teve uma grande ligação 

à Mutualidade Popular.” 

Cidália Sousa - Funcionária 
Pública 

“Associei a minha filha com o 

intuito de lhe proporcionar uma 

poupança futura. Por isso, 

escolhi a Mutualidade Popular.” 

Marco Machado - Eletricista 

“Foi com a Mutualidade 

Popular que aprendi e 

tomei consciência da 

importância de saber 

poupar.” 

João Silva - Aeroportuário 

"Fiz-me associado da 

Mutualidade Popular 

porque acredito em 

valores de solidariedade e 

fraternidade." 

Daniel Cavaleiro - Operador 
Placa 

"Vejo a Mutualidade Popular 

como uma grande ajuda para o 

futuro e segurança da minha 

família." 

Palmira Cruz—Aposentada 

“Resolvi a minha situação 

habitacional com a Mutualidade 

Popular.” 

Carlos Ferro — Aposentado 

“O Mutualismo tem 

profundas raízes 

Algarvias e a 

Mutualidade Popular 

representa-o bem na 

nossa cidade de 

Faro.” 

Joaoquim Teixeira - Presidente da UniãoFreguesias 
de Faro 

“As pessoas mutualistas gozam 

de maior segurança e conseguem 

obter melhores poupanças.” 

Rui Guerreiro - Gerente Restaurante 
Vasco da Gama em Faro 

“A Mutualidade Popular é 

uma credível associação 

Farense.” 

Fernando Dourado - Vice-
Presidente da União de 
Freguesias de Faro 

“Associei-me à Mutualidade 

Popular com base na 

confiança e credibilidade 

desta associação.” 

Cláudia Fernandes - Promotora 


