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As Associações Mutualistas pro-
movem os princípios e valores da 
economia social não esquecendo 
que devem garantir a sustenta-
bilidade económico-financeira e 
técnica para que exista futuro 
e defendam os direitos dos 
Associados.

A Previdência Portuguesa existe 
porque tem Associados que 
lhe concedem a força que tem 
e, perante os quais os Órgãos 
Associativos respondem median-
te uma correta gestão adminis-
trativa e financeira que permite 
continuar o percurso iniciado em 
1929.

Comparando os anos de 1929 
e 2020/2021, apesar de reali-
dade diferentes, em ambos os 
momentos se registaram crises 
sociais, económicas e financeiras 
que afetaram as vidas dos indiví-
duos e das famílias.

O espírito mutualista, perante 
a situação vivida em 1929 e a 
situação vivida em 2020, em 
nada difere nos dois momentos 
apesar da distância de 91 anos 

Caros Associados
Em primeiro queria desejar 
que todos vós e família se 

encontrem bem de saúde e que 
continuem a cumprir as normas 
que nos ajudam a reduzir os 
casos de infeção registados.

Queria agradecer aos Associados 
que participaram no Ato Eleitoral 
de 16 de dezembro apesar das 
condições atmosféricas e da 
situação pandémica.

A Lista que apresentei para 
aquele Ato Eleitoral tomou pos-
se no passado dia 5 de janeiro, 
encontrando-se a desenvolver o 
programa que foi apresentado 
aos Associados.

Dr. António Martins de Oliveira
(Presidente do Conselho de 

Administração d’APP)

entre elas. Ou seja, A Previdência 
Portuguesa existe para apoiar os 
indivíduos e as famílias nos bons 
e maus momentos.

O Plano Estratégico para o qua-
driénio de 2021/2024 resulta do 
projeto eleitoral apresentado fo-
cando-se no aumento da massa 
de Associados, na rentabilização 
do património, no desenvolvi-
mento de novas valências, na 
melhoria continua do aparelho 
administrativo e contribuindo 
para a proteção ambiental.

Queremos que A Previdência 
Portuguesa seja uma Associação 
Mutualista viva e ativa para 
apoiar os seus Associados e criar 
uma base de sustentabilidade 
sócio-económica-financeira que 
lhe garante um longo futuro.

É para isto que fomos eleitos e 
para cumprir os objetivos que fo-
ram propostos em 2012 e com-
plementados pelos Conselhos de 
Administração que se seguiram.
A Prev idênc ia  Portuguesa 
tem que ser merecedora da 
confiança dos Portugueses. 
Fomos eleitos para defender 
esta Inst i tu ição e os seus 
A s s o c i a d o s .  A p e n a s  i s t o .  

Um bom ano 2021. 
De todos para todos
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Queremos que A Previdência Portuguesa 
seja uma Associação Mutualista viva e ativa 
para apoiar os seus Associados e criar uma 
base de sustentabilidade sócio-económica-

-financeira que lhe garante um longo futuro.
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A cerimónia de tomada de 
posse, decorreu no dia 
5 de janeiro, na Casa da 

Mutualidade. Os órgãos eleitos 
para o quadriénio de 2021 a 
2024 pretendem, sempre com 
o mutualismo como mote, con-
tinuar o trabalho que tem sido 
desenvolvido nos últimos anos 
e, continuar a trabalhar para a 
comunidade.
Como prioridades, anunciaram 
novos investimentos em imobi-
liário, novos equipamentos para 
os seniores, reforçar os laços 
com outras mutualidades e con-
tinuar a aumentar o número de 
Associados.
R e f e r e ,  o  p r e s i d e n t e  d a 
Assembleia Geral ,  Dr.  Luís 

Pais de Sousa, “A Previdência 
Portuguesa atravessa um dos 
seus melhores períodos do 
ponto de vista associativo”, refor-
çando a necessidade de dar con-
tinuidade às metas estabelicidas 
anteriormente. Destacou uma 
maior abertura à comunidade 
com o aumento de Associados 
e a inauguração da Delegação 
Norte em Santa Maria da Feira. 
Reconduzido na presidência 
da Direção, o presidente do 
Conselho de Administração, Dr. 
António Martins de Oliveira, enal-
teceu também este crescimento 
de Associados e relembra, que 
foi em tempos de necessidade 
que a Instituição foi fundada, e 
como hoje, também em tempos 
de dificuldade, A Previdência 
Portuguesa é imprescindível 
como uma resposta social à 
comunidade.  

Para a comunidade Sénior, o pre-
sidente anunciou a construção 
de um Lar e da Residência Sénior 
na urbe de Coimbra, projeto que 
já em curso. Pretende-se criar 
equipamentos de resposta social 
e bem-estar, para uma parte da 
comunidade que muitas vezes 

“A Previdência 
Portuguesa atravessa 

um dos seus melhores 
períodos do ponto de 

vista associativo”

é esquecida, diz o presidente 
“tudo o que é necessário para 
que tenham uma vida completa, 
válida e com qualidade”. 
No investimento em imobiliário 
aposta-se na aquisição de um 
edifício em S. João da Madeira, 
numa zona privilegiada. Como 
aposta no futuro, responder à 
economia e às necessidades das 
pessoas, A Previdência está a ser 
reestruturada, como explicou o 
presidente, “Estamos aqui para 
trabalhar para os Associados”, e 
para tal sublinhou, a importância 
de trabalhar com outras mutua-
lidades para aproveitar sinergias, 
numa economia de escala, pois 
só em conjunto é possível fazer 
mais.

Os novos órgãos sociais para o 
quadriénio 2021–2024:
Assembleia Geral: Dr. Luís Pais de 
Sousa, Dra. Maria Adélia Bastos, Dra. 
Célia Gonçalves e Dra. Maria Helena 
Teixeira.
Conselho de Administração:Dr. 
António Martins de Oliveira, Dr. 
Ricardo Veloso, Dra. Graça Calisto, 
António Cardoso Mesquita, Helder 
Simões de Almeida, Dr. Júlio Manuel 
da Silva Gonçalves, Eng. Valdemar 
Ferreira Rosas.
Conselho Fiscal: Paulo de Sousa 
Costa, Dr. José Pedro Dinis de 
Oliveira, Cândido Costa Lopes, 
Sandra  Mar ia  Fer re i ra  Far ia 
Gonçalves

“Estamos aqui para 
trabalhar para 
os Associados” 

ÓRGÃOS
SOCIAIS 
D’APP
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O grande desafio que se coloca hoje às orga-
nizações está associado a duas vertentes do 
desenvolvimento organizacional: a qualidade 

e a sustentabilidade.
O Terceiro Setor, onde se enquadra a APP, não 
tendo como propósito gerar o lucro, baseia a 
sua atuação na satisfação das necessidades dos 
Associados ou da mobilização de cidadãos numa 
lógica associativa e solidária.
Como agentes de transformação social que promo-
vem o desenvolvimento integrado da sociedade, as 
organizações do Terceiro Setor devem focalizar a 
sua cultura na prestação de serviços de excelência 
e na procura constante pela melhoria contínua.
Assim, o Plano Estratégico (PE) é uma oportunidade 
única para focalizar os principais objetivos d´APP a 
médio prazo e prever uma tomada de posição dos 
seus órgãos sociais.
O Plano Estratégico (PE), foi elaborado numa con-
juntura, política, económica, social, particularmente 
difícil, de mudança de paradigmas e de incertezas, 
por referência a um período de evidente restrição 
devido à Pandemia - COVID 19. Ainda assim, prefe-
rimos encarar a crise como uma oportunidade de 
mudar a forma de atuar, adequando as práticas, 
focalizando-nos nas soluções e acreditando que 
a conjuntura põe à prova a nossa capacidade de 
inovação e criatividade.
Desta forma, o PE apresenta-se como um documen-
to essencial para o planeamento do desenvolvimen-
to da Associação, identificando e consagrando as 
principais estratégias para atingir grandes objetivos 
num horizonte temporal de quatro anos. Estamos 
perante um Plano focado nas questões da susten-
tabilidade, da maximização de meios e recursos, da 
melhoria da eficiência operacional, da dinamização 
do trabalho em equipa e da otimização da informa-
ção e comunicação.

PLANO
ESTRATÉGICO
A PREVIDÊNCIA PORTUGUESA - APP

“Planear a mudança em contextos 
cada vez mais complexos e 

desafiadores é o nosso objetivo”

2021-2024
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“Uma organização sem um 
plano estratégico ambicioso 
e sem ferramentas 
inovadoras de análise 
da sua performance, 
equipara-se a uma equipa 
de F1 a competir numa 
pista desconhecida, com 
um carro sem painel de 
instrumentos (dashboards) 
e sem pneus sobressalentes, 

rejubila com a participação mas nunca alcançará o 
pódio.... à partida já está condenada ao fracasso! A APP 
é uma equipa de “alta competição” ao serviço dos seus 
Associados. O próximo quadriénio será uma longa prova 
em contrarelógio que ambicionamos vencer.”
#queremosvencer
 
Ricardo Veloso

Com um Plano Estratégico 
bem elaborado 
podemos capitalizar as 
oportunidades atuando 
atempadamente e, tendo 
consciência das ameaças/
constrangimentos com 
que nos podemos deparar, 
permitindo preparar a 
APP para as enfrentar 
minimizando os seus 

efeitos e agindo sobre elas
A consciencialização da necessidade da mudança, o 
compromisso contínuo das pessoas para desencadear 
e apoiar o processo de transformação e o reforço e 
reconhecimento dos progressos alcançados face aos 
programas e metas estabelecidas, são imprescindíveis 
para aumentar a dinâmica d´APP e constituem fatores 
críticos de sucesso da organização.
“Planear a mudança em contextos cada vez mais 
complexos e desafiadores é o nosso objetivo”

Graça Calisto



A Previdência Portuguesa é 
uma Associação Mutualista que 
gere e presta serviços de comple-
mentaridade à Segurança Social 
nas áreas da poupança, vida, 
saúde, educação e apoio social 
aos seus associados e familiares.

Missão
Garantir benefícios de segurança 
social, saúde, habitação, ensino, 
desenvolvimento cultural e qua-
lidade de vida aos Associados, 
familiares e beneficiários por 
aqueles designados, através de 
modalidades individuais e coletivas.

Visão
Alcançar a excelência organizacio-
nal, constituindo-se como uma mu-
tualidade de referencia nacional. 
Garantir o respeito pelos valores 
mutualistas de solidariedade e 
participação associativa, elevados 
padrões de responsabilidade, sus-
tentabilidade social e consolidação 
da Economia Social e do Terceiro 
Setor.

Valores
Toda a atividade desenvolvida é 
orientada e alinhada por valores e 
princípios humanistas:

Liberdade: A adesão à APP consti-
tui um ato livre.

Igualdade: Os Associados partici-
pam na vida da associação através 
do voto e são iguais em direitos e 
deveres.

Solidariedade: As necessidades de 
saúde e proteção social encontram 
resposta na ação integrada e 
solidária do conjunto dos cidadãos.

Responsabilidade: Defendemos 
uma responsabilidade social ativa 
e um futuro sustentado.

Autonomia: Concretiza a capaci-
dade de iniciativa e auto-organi-
zação dos cidadãos de uma forma 
autónoma e independente.

CONTEXTO ESTRATÉGICO

Numa altura em que o mundo 
atravessa uma grave cr ise 
devido a epidemia COVID-19, 
o Mutualismo adquire mais 
destaque e é reconhecido junto 
do público em geral como o 
mais seguro sistema privado de 
Segurança Social.

As Instituições da Economia 
Social Solidária, entre as quais 
se enquadra A Previdência 
Portuguesa, encontram-se num 
dos momentos mais determi-
nantes da sua história, dada a 
importância e destaque que 
assumem, especialmente, em 
tempos de crise acentuada. 

O aumento da esperança média 
de vida e a entrada cada vez mais 
tardia dos jovens no mercado de 
trabalho são alguns fatores que 
contribuem para a insustentabi-
lidade financeira da Segurança 
Social. 

Perante este cenário de  so-
brecarga dos s is temas de 
Previdência do Estado, torna-se 
imperativo que as pessoas 
apostem noutras vias, efetuando 
poupanças constantes ao longo 
da sua vida.

As Mutualidades já se afirmaram 
como as Instituições que mais 
próximas estão da população e 
das suas necessidades sociais, 
disponibilizando produtos e 
modalidades de benefícios inexis-
tentes em Bancos e Seguradoras, 
provando que o Mutualismo não 
tem idade. 

O regresso de Portugal a uma 
situação económica, financeira e 
social estável é um processo exi-
gente que requer o cumprimento 
dos compromissos assumidos 
pelo País.

É tempo de encarar o futuro 
de uma forma mais  at iva , 

procurando alternativas susten-
tadas em Instituições de confian-
ça e que minimizem os riscos dos 
seus Associados.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS, 
INDICADORES E METAS
O que precisamos alcançar
para concretizar a nossa
visão

1 AUMENTAR A MASSA
ASSOCIATIVA  
Crescimento de Associados

2 POTENCIAR A
RENTABILIZAÇÃO DO
PATRIMÓNIO
Património valorizado 
e rentabilizado

3 DESENVOLVER NOVAS 
VALÊNCIAS
Atividades vitais para 
os Associados

4 ATINGIR A EXCELÊNCIA 
ORGANIZACIONAL
Melhores práticas operacionais

5 PROTEÇÃO 
AMBIENTAL ATIVA
Redução da pegada ecológica

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Aumentar a massa Associativa 

Nos últimos 6 anos a tendência 
de perda de Associados foi 
invertida, o crescimento de 
Associados é uma prioridade 
estratégica porque garante a 
sustentabilidade da Instituição, 
e consequentemente reforça os 
meios para o cumprimento da 
sua responsabilidade social.

Ampliar a rede nacional de 
promotores profissionais 
Garantir a existência de promo-
tores profissionais ativos a nível 
nacional, com apoio constante de 
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Aumentar o património e sua rentabilização
Continuamos ativos no mercado imobiliário, atentos 
a novas oportunidades de investimento para refor-
çar o património e sua rentabilização.
 
Garantir elevada rentabilidade patrimonial
Aumentar a taxa de retorno do investimento - ROI 
(Return On Investiment). Promover o património 
através dos canais de comunicação, captar novos 
inquilinos e assegurar a satisfação dos atuais. 
Procurar alternativas de rentabilização dos prédios 
com baixa expressão no mercado.

Apostar no mercado interno de turismo e bem-estar 
sénior
Os seniores continuam relegados para segundo 
plano na actual sociedade, pretendemos apostar na 
qualidade de vida sénior, através do investimento 
patrimonial orientado para esse segmento. 

KPI *
KPI 1 – Taxa ROI 
KPI 2 – % Imóveis intervencionados  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Desenvolver novas valências

O desenvolvimento das atuais e novas Valências 
voltadas para as necessidades reais dos Associados 
promove segurança e estimula o Mutualismo.

Exportar serviços para a Delegação no Norte do 
País
A Delegação de Santa Maria da Feira culminou 
num esforço em descentralizar aproximar a APP 
aos Associados da Região Norte, clonando serviços 
essenciais prestados na Sede. Será estudada a 
abertura de uma delegação no Sul.

Analisar oportunidades de co-financiamento
Consistirá na procura de financiamentos legíveis e 
com cabimento nos projetos de desenvolvimento 
das atuais e novas valências. 

Dinamizar as atuais valências
O Jardim de Infância adotará um modelo de ensino 
inovador e diferenciado; A Clinica Previdência 
Saúde será uma Unidade estratégica na vida dos 
Associados com especialidades médicas de quali-
dade ao alcance de todos; A Galeria será integrada 
no roteiro cultural da Cidade como um espaço 
multifuncional; o Centro de Explicações será uma 
realidade de apoio aos estudantes.

uma equipa comercial profissional e motivada.

Reajustar os produtos à realidade actual
O estudo aos produtos da APP realizado pelo pro-
fessor Dr. Jorge Caldeira, proporcionou uma visão 
externa, clara e objectiva dos produtos mutualistas, 
que permitirá a adoção de estratégias comerciais 
ajustadas às exigências atuais do mercado e das 
pessoas. 

Aumentar as subscrições por cada Associado 
Promover a venda cruzada com os novos 
Associados e incentivar os atuais para com-
plementar com outros produtos de poupança 
personalizados.

Diminuir a saída de Associados 
Relatórios personalizados com a identificação de 
Associados em fim de prazo para os promotores 
dinamizarem novas subscrições. Abrir canais de 
renegociação com Associados em dificuldades.

Aumentar as parcerias estratégicas 
A celebração de novos protocolos/parcerias nas 
principais áreas de consumo dos Associados com 
campanhas mútuas de descontos, iniciativas, pu-
blicidade e dinamização de clientes aumentará o 
leque de vantagens para os Associados e captação 
de novos. 

Acionar vantagens competitivas nas valências 
Capitalizar as valências d’APP para angariar novos 
Associados e promover mais subscrições.
Criar campanhas promocionais inovadoras com 
benefícios diretos para os Associados.

KPI* (Key Performance Indicator) – Indicador Chave de Desempenho

KPI 1 - Nº Associados
KPI 2 – Subscrições 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
Potenciar a rentabilização do património

O Património constitui um dos principais ativos da 
Instituição. É um investimento seguro e com risco 
baixo, define a presença/visibilidade d’APP e reforça 
a confiança dos Associados.

Conservar os imóveis 
Elaborar plano anual de conservação dos imóveis 
de forma a promover intervenções oportunas e 
duradouras, prevenindo a escalada de problemas. 
Pretendemos ter todo o património recuperado, 
valorizado e com eficiência energética nos próximos 
4 anos 
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Operacionalizar novas valências
As valências a operacionalizar durante o qua-
driénio serão: Residência Sénior, Sala Cultural 
Multifunções; Apoio Virtual e Domiciliário (Unidade 
Móvel); Museu d’ APP.

Analisar novas oportunidades 
Como grandes projetos alvo de estudo de viabilida-
de económico-financeira destacam-se a Colónias 
de Férias, Unidade de Medicina do Trabalho, 
Apoio Jurídico ao Associado; Farmácia Social, Lar e 
Universidade Sénior.

KPI*
KPI 1 - Nº Valências 
KPI 2 – Valor Co-financiado

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
Atingir a excelência organizacional

É fundamental produzir melhorias ao nível da 
eficácia, eficiência e qualidade.
Para tal é necessário reajustar processos, modelos 
e ferramentas operacionais de forma a atingir a 
excelência organizacional.

Desenvolver os sistemas de informação
Melhorar o sistema atual no que diz respeito à 
gestão dos produtos, incorporar e dinamizar novas 
funcionalidades (ex.: módulo gestão de promoto-
res, plataforma on-line para os Associados). 

Estabilizar a estrutura organizacional 
Face aos desafios que se avizinham importa garan-
tir uma estrutura com capacidade de resposta às 
novas exigências e necessidades dos Associados. 
A definição de competências, responsabilidades e 
tarefas devem estar devidamente identificadas e 
atribuídas.
 
Aproximação aos Associados
O desenvolvimento de novas ferramentas de 
comunicação com os Associados é essencial. 
Pretendemos dinamizar e fomentar o contacto 
personalizado através do centro de chamadas “call 
center” e da Telemedicina. 

APP Virtual
A aposta na disseminação d’APP no panorama 
virtual é estratégico. Para tal, é vital investir nas 
redes sociais e marketing digital, plataformas 
online personalizadas e adaptadas ao Associado, 
construção de sites dinâmicos e simples para as 
diferentes valências.

Implementar sistemas de monitorização e gestão da 
qualidade
A ambição dos objetivos e da estratégia implica 
a discussão de resultados, análise de causas e 
tomada de decisões de forma a potenciar um 
acompanhamento eficaz e capacidade de resposta 
atempada. A utilização da ferramenta “PowerBI” 
permite a análise da performance na hora.

KPI*
KPI 1 - Nº contactos 
KPI 2 – % acessos virtuais

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 
Protecção ambiental ativa

A preocupação ambiental é universal e presente 
na vida de cada um. A Previdência Portuguesa  
tem a responsabilidade cívica de contribuir para a 
redução da pegada ecológica. 

Implementar medidas práticas de redução do 
impacto ambiental
A substituição da frota actual a combustível por 
eléctricos; estudo e aumento da eficiência ener-
gética dos edifícios; adoção de energias limpas 
– painéis fotovoltaicos; eliminar/diminuir o uso do 
plástico e consumo de papel nas suas valências. 

Sistema de ensino sustentável
O plano de ensino/educação das crianças no 
JIPP terá uma forte componente ambiental e de 
sustentabilidade através de acções práticas de 
prevenção e contacto com a natureza através da 
horta pedagógica. A sensibilização dos Associados 
nesta área será uma aposta segura da APP.

Instituição reconhecida como amiga do ambiente
Candidatura para a bandeira verde, assumir o 
compromisso ambiental 2030 

KPI*
KPI 1 - % Energia limpa 
KPI 2 – % Redução do plástico e papel 
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O Jardim de Infância e a Creche d’A  
Previdência Portuguesa aposta num 
ensino de excelência 

Passado este tempo inicial de preparação de 
experiências e desafios diários, lançamos 
um repto às Educadoras da Creche e do 

Jardim de Infância d’A Previdência Portuguesa 
e aos pais, que foi avançar com um projeto de 
Ensino à Distância, o objetivo primordial é que as 
nossas crianças mantenham a ligação à Creche 
e ao Jardim de Infância, e a mais importante de 
todas; que o vínculo às suas educadoras não fosse 
perdido. 

Tendo em consideração o entusiasmo manifesta-
do pelas crianças, o envolvimento visível manifes-
tado pelas famílias e o profissionalismo do nosso 
corpo docente, considerou-se importante manter 
o desafio.

Para o pré-escolar continuar-se-á o trabalho 
desenvolvido com abordagem às literacias: social, 
ambiental, cultural, artística e digital. A planificação 
de atividades para este 2.º período continuará a 
ter como base o Plano de Atividades 2020/2021 
e as competências que os nossos alunos foram 
adquirindo ao longo do ano. 

A Planificação das atividades será desenvolvida 

com o intuito de trabalhar competências específi-
cas. Estas atividades deverão contemplar diferentes 
áreas de conteúdo, de uma forma integrada e 
lúdica.

Para a creche, o trabalho é em parceria direta com 
as famílias, visando manter a tão importante proxi-
midade com as figuras de referência; optando-se 
também por enriquecer estes momentos com 
canções e histórias. 

Atendendo à nossa vontade de continuar a sur-
preender e enriquecer sempre mais as experiências 
educativas dos nossos alunos considerámos, para 
este período, acrescentar novas metodologias. 
Queríamos que refletissem práticas contextualmen-
te adequadas, pensadas de forma holística, articula-
das e sustentáveis e apoiadas em perspetivas ecoló-
gicas e democráticas. Queríamos que respeitassem 
as crianças e o seu potencial de aprendizagem e 
desenvolvimento, que respeitassem as famílias, a 
sua diversidade e riqueza de saberes. E queríamos, 
acima de tudo, garantir que os Docentes, articulada-
mente, criem situações e experiências desafiantes 
que favoreçam a experimentação, a movimentação, 
a comunicação e o protagonismo da criança. 

“Vocês dizem: é cansativo estar com crianças. E não há dúvida que têm razão. Depois acrescentam: 
porque temos de nos pôr ao nível delas, porque temos de nos baixar, inclinar, curvar, tornar pequenos. 

Mas aí vocês estão enganados. O que mais cansa não é isso, o que mais cansa é sermos obrigados a 
elevarmo-nos até à altura dos seus sentimentos. A esticarmo-nos, a alongarmo-nos, a ficar nos bicos 

dos pés. Para não as magoar.”

Janusz Korczak

Jardim de Infância Jardim de Infância Creche
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Como souberam da existência do JIPP?
Pedro:  Literalmente estreei a creche do JIPP, quan-
do ela abriu.

Em que ano, recorda-se?
Pedro: Abriu penso que, em 87/88, não tenho a cer-
teza. Eu vim para cá em 89, com dois anos. A seguir, 
veio o meu irmão Miguel e o meu primo Manuel. 
Neste momento, o Dinis é a segunda geração a 
frequentar o JIPP.

Porque é escolheram o JIPP para o Dinis? Por o 
Pedro já ter frequentado?
Pedro: Não, foi por outro motivo. 
Helena: Curiosamente por vontade do Pedro o Dinis 
não vinha, porque recordava-se de algumas expe-
riências menos boas. No entanto, depois da nossa 
análise e de estudarmos o nosso contexto e as 

necessidades que o nosso filho apre-
sentava e aquilo que as creches nos 
tinham para oferecer e achámos por 
bem vir ver o espaço d´A Previdência.
Pedro: Deixa-me acrescentar...Eu tive 
uma professora com um filho aqui e 
dizia muito bem. Inclusive o filho mais 
velho já tinha frequentado o JIPP. 
Insistia comigo para vir ver, referia 
que tinha excelentes condições.. 
Na altura a Catarina Freire disse-
-me que havia uma educadora 
formada em educação especial. 
Curiosamente não era a Paula a que 
ela se referia. Depois viemos a saber 

mais tarde, que a Paula, que é a educadora do 
Dinis desde o início, também é formada no ensino 
especial. Ou seja, foi juntar o útil ao agradável.  
Pensamos que aqu i  ser ia  o  s í t io  idea l .  
Viemos fazer uma visita, fizemos uma tour ao espa-
ço. Claro que é sempre interessante vir aqui pas-
sados vinte e tal anos e agora, ver aquele edifício 
do berçário que não existia. Ainda tenho fotografias 
desse tempo. 
Helena: O facto de ter uma cozinheira e cozinha 
própria, era uma mais valia. Permite algumas alte-
rações a nível alimentar consoante as necessidades 
das crianças.

O que acham das atividades curriculares e extra-
curriculares do JIPP?
Helena: . Uma das razões de ter colocado o Dinis 
cá foi precisamente por ter a oferta da música. 

ENTREVISTA
AOS PAIS DO 
DINIS,HELENA 
E PEDRO
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Tivemos pena de não o inscre-
vermos na altura, na natação.
É uma mais valia.Até pela relação 
qualidade/preço… no entanto, 
no nosso caso, não pudemos 
fazê-lo por causa da limitação 
dos nossos horários. O Dinis 
tem necessidades especiais, tem 
as terapias e como as aulas de 
natação não eram incluídas em 
período escolar (é uma atividade 
extracurricular), não conseguimos 
conciliar.

O que mais gostam do JIPP? 
Helena: Uma das coisas que 
nos agradou muito foi o facto 
de ter espaços exteriores para 
eles poderem brincar, para 
terem contacto com a natureza , 
estar ao ar livre para mim acaba 
por ser muito importante no 
desenvolvimento das crianças.  
Outra coisa que nos atraiu bas-
tante foi o leque de atividades 
que a própria escola oferecia, 
nomeadamente a cadeira de mú-
sica, tendo em conta que o nosso 
filho tem necessidades especiais 
e que a música é um dos estí-
mulos que mais resulta com ele, 
achamos que ia dar-lhe aquele 
“boost”, que ia lhe fazer bem, ele 
ter essa cadeira de música uma 
vez por semana, constantemente 
em contexto escolar.
Também é importante salientar 
os recursos humanos. Acho que, 
tendencialmente, não vou dizer 
que não haja um caso ou outro 
que a situação tenha corrido 
menos bem, mas no geral o pes-
soal da creche… (Pedro: nota-se 
que gostam do Dinis), sim têm o 
cuidado connosco, com o Dinis, 
com as outras crianças, nota-se 

que existe esse cuidado, essa 
responsabilidade. 

São Associados da Previdência 
Portuguesa?!
Helena: Ainda não. 
Pedro:  Eu já tive uma poupança- 
Juventude que foi a minha mãe 
que fez.

Têm algo mais a acrescentar?
Helena: Relativamente às mu-
danças de rotina que houve por 
causa do Covid. A maneira como 
isso pode influenciar as crianças, 
e como eles têm tentado contor-
nar a situação para não ser tão 
danoso para as crianças. Noto 
que tiveram esse cuidado. No 
nosso caso, sendo o Dinis uma 
criança autista, tendencialmente 
é mais agarrado às rotinas e, 
numa situação desta de pan-
demia. A disposição do espaço 
mudou, mudaram também as 
regras. As pessoas mudaram. 
Porque a maneira como se 

apresentavam também ela 
mudou. Já não podiam dar tanto 
colinho, já não podia ser tudo 
indiscriminadamente. Então, 
havendo essa situação, acho que 
de certa forma, mesmo assim o 
JIPP conseguiu dentro do que é 
possível contornar a situação. 
Não é possível contornar a 100%, 
as crianças vão sentir sempre 
a diferença, principalmente 
aquelas que já cá estavam e 
que voltaram. Por exemplo, falo 
pelo meu filho que, a própria 
educadora notou que ele se 
fecha um bocadinho por causa 
destas mudanças de rotina que 
estamos a tentar trabalhar. No 
entanto há um empenho por 
parte da instituição de alterar 
essa situação. É um ponto que 
deve ser valorizado, continuam a 
fazer um esforço para que tudo 
se mantenha o mais normal pos-
sível para as crianças e nós pais. 

Helena Ladeiro e Pedro Peixoto

E N S I N O
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Viana do Castelo é um concelho acolhedor, 
que evidencia uma simbiose perfeita entre 
o amor pelas tradições e a paixão pela 

modernidade, marcado pela beleza das paisagens 
naturais, pelo encanto da arquitetura inovadora, 
apresentando ofertas turísticas de qualidade e 
atividades variadas para os mais diversos gostos.

É cenário natural de indescritível beleza, destinan-
do-se ao turismo, com um conjunto de espaços 
dedicados à receção e acolhimento de quem visita 
a cidade e o concelho, com unidades hoteleiras 
de referência, cafés e restaurantes de elevada 
qualidade. Claro destaque para uma gastronomia 
que tem por base o peixe e os produtos frescos e 
típicos, com destaque para o Bacalhau à Viana, sem 
esquecer a doçaria conventual, na qual a rainha é a 
Torta de Viana, e os vinhos verdes da região.

O concelho é rico em tradições e o traje à via-
nesa é um dos grandes símbolos do país, sendo 
reconhecido como marca em Portugal e no estran-
geiro pelo colorido e originalidade das suas peças. 
Intimamente ligada ao traje à vianesa, a Romaria 
d’Agonia, a rainha das romarias de Portugal, atrai 
anualmente um milhão de visitantes ao concelho.
A Praça da República é, há quinhentos anos, o 

VIANA
DO 
CASTELO

Cidade 
que fica no 

Coração

T E R R I T Ó R I O
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Quem gosta vem, 
 quem ama fica. 

Viana no coração!

centro cívico de Viana do Castelo, assu-
mindo-se como sala de visitas da cidade. 
O Museu de Artes Decorativas, instalado 
numa distinta mansão senhorial do século 
XVIII, possui uma das mais importantes e 
valiosas coleções de faiança antiga por-
tuguesa dos séculos XVII a XIX, que inclui 
diversas peças da famosa fábrica de louça 
de Viana. Já o Museu do Traje, situado 
num espaço nobre da cidade, alberga um 
excelente espólio de trajes e de ourivesaria 
tradicional, promovendo e valorizando um 
valioso património concelhio. 

O Santuário do Sagrado Coração de Jesus 
é um dos monumentos mais conhecidos e 
emblemáticos de Viana do Castelo, assumin-
do-se como verdadeiro postal da cidade e 
do país. 

A cidade tem o privilégio de acolher, na antiga doca 
comercial, um navio que representa uma parte im-
portante da história da cidade e do país. O Navio 
Gil Eannes apresenta-se como uma imagem de 
marca da cidade e como um museu que cada vez 
cativa mais visitantes. 

Na frente ribeirinha da cidade, destaque para a 
moderna Praça da Liberdade de Fernando Távora, 
a Biblioteca Municipal de Siza Vieira e o Centro 
Cultural de Eduardo Souto Moura.
Sendo uma cidade náutica, o desporto ligado ao 
rio e ao mar assume-se, cada vez mais, como a 
força motriz do turismo desportivo. Aproveitando 

a excelência dos quatro centros náuticos do con-
celho, o remo, a canoagem, o surf e a vela cativam 
cada vez mais os visitantes que escolhem a cidade 
para a prática do desporto e a promoção de um 
estilo de vida saudável.

Quem gosta vem, quem ama fica. 
Viana fica no coração!

Município de Viana do Castelo
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A Dieta Mediterrânica é 
cons iderada um dos 
padrões alimentares mais 

saudáveis do mundo, assenta 
em pilares simples, que trazem 
benefícios comprovados à saúde.  
A Dieta Mediterrânica teve a sua 
origem nos países banhados 
pelo Mar Mediterrâneo ou que 
por ele são influenciados.

Este padrão alimentar começou 
a ser descrito nos anos 50 e 60 
do Século XX, sobretudo à luz do 
que se praticava em Creta, em 
outras regiões da Grécia e no sul 
de Itália.
A palavra “dieta” deriva do termo 
grego “diaita” que significa es-
tilo de vida equilibrado. A Dieta 
Mediterrânica é precisamente 
isso: um estilo de vida marcado 
pela diversidade e conjugado 
com as características seguintes:
• Consumo elevado de alimentos 
de origem;
• Hortícolas, fruta, leguminosas 
secas e frescas e frutos secos;
• Consumo de produtos frescos, 

“Este padrão alimentar 
é visto como o mais 

saudável e mais 
sustentável no mundo 

sendo fundamental 
no campo da saúde 
pública e nutrição 

de forma global, mas 
em especial na zona 

mediterrânica.” 
pouco processados e locais, 
respeitando a sua sazonalidade;
• Utilização do azeite como prin-
cipal gordura para cozinhar ou 
temperar alimentos;
• Consumo baixo a moderado de 
lacticínios;
• Consumo frequente de pesca-
dos e baixo e pouco frequente de 
carnes vermelhas;
• Consumo de água como a bebi-
da de eleição e baixo e moderado 
consumo de vinho;
• Prática de atividade física diária;
• Fazer as refeições em família 
ou entre amigos, promovendo a 
convivência entre as pessoas à 
mesa.

G A S T R O N O M I A

O reconhecimento da Dieta 
Mediterrânica em Portugal, 
Espanha, Marrocos, Itália, Grécia, 
Chipre e Croácia, pela UNESCO 
como Patr imónio  Cu l tura l 
Imaterial da Humanidade, desde 
4 de dezembro de 2013 reforça, 
juntamente com a evidência cien-
tífica já existente, que se trata de 
um modelo cultural, histórico e 
de saúde. Este padrão alimentar 
é visto como o mais saudável 
e mais sustentável no mundo 
sendo fundamental no campo 
da saúde pública e nutrição de 
forma global, mas em especial 
na zona mediterrânica. 

TERRA 
E MAR
João Moreira.
Consultadoria e Formação 
na área de  Hotelaria e 
Restauração.
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Método de confeção:
1.Começa-se por limpar e porcionar o file de vaca, lula e camarão. O lombo, depois de limpo, corta-se em 
medalhões de 5 cm de espessura. A lula, depois de limpa, dá-se uns golpes em formato de xadrez na pele 
e ao carabineiro corta-se ou meio sem separar a cabeça.

2. Higienizar-se as batatas e cozer com sal. Depois de cozidas, descasca-las e passar no passe vite. 
Temperar com sal, pimenta, manteiga e um pouco de noz moscada a gosto.

3. Com o puré de batatas já frio, fazem-se pequenas bolinhas de 1 cm de diâmetro,. São panadas em 
farinha, ovo batido e pão ralado e leva-se ao frio.

4. Limpar, higienizar os legumes, cortar e tornear cenoura e curgete. Branquear em água a ferver durante 
3 a 4 min.

5. Temperar o bife com sal e pimenta e selar numa frigideira. Terminar no forno a 180ºC durante 5 
min com ponto medio malpassado. Fritar as bolas empanadas em óleo até ficarem crocantes, saltear o 
carabineiro, os legumes com alho esmagado e um fio de azeite, temperar com sal e pimenta. Empratar e 
decorar com germinado de coentros.

Bom apetite!

TERRA E MAR 
DE MARINHOU 

Ingredientes

Lombo de vitela 
Marinhoua

0,300 kg

Lula fresca nacional 0,100 kg

Carabineiro 0,100 kg

Germinados de coentros 0,001 kg

Noz moscada 0,001 kg

Flor de Sal 0,002 kg

Pimenta 5 bagas 0,002 kg

Manteiga S/sal 0,120 kg

Alho 0,020 kg

Tomilho limão 0,002 kg

Azeite extra virgem 0,020 kg

Batata branca 0,300 kg

Cenoura fresca 0,050 kg

Tomate cherry 0,002 un

Curgete fresca ou 
brócolos

0,050 kg

Ovos 0,001 un

Pão ralado 0,100 kg

Este prato de autoria de João Moreira foi 
baseado nos princípios da Dieta 

Mediterrânica 
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E S P A Ç O  A S S O C I A D O

O QUE DIZEM 
E QUEM SÃO

‘ ’O facto de me ter tornado Associada d’A Previdência Portuguesa, 
permitiu-me não só criar uma poupança, como usufruir de 
descontos fantásticos. Graças às parcerias que nos permitem 

usufruir obtive um desconto de 30%, na compra do meu último par 
de óculos. Uma mais valia. ‘’

Rosalinda Lopes,
50 anos, Coimbra

Associada desde 2020

Dina Carvalho
38 anos

Santa Comba Dão
Associada desde 2018

Carlos Lage
54 anos
Coimbra

Associado desde 2020

Maria Rodrigues,
34 anos

 Lamarosa
Associada desde 2016

Nelson Dinis Francisco Teixeira,
33 anos
Coimbra

Associado desde 2018

Raquel Sofia Oliveira Neves 
26 anos

Cantanhede
Associada desde 2020

Isidro Fernandes
44 anos
Pombal

Associado desde 2019

Trabalhamos todos os dias para garantir 
a total satisfação dos nosso Associados.

Juntos na poupança, na sáude, 
no ensino e na cultura 
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O contacto e a proximidade é aquilo que nos 
liga, queremos estar sempre mais perto de 
si. Queremos estar sempre mais próximos 

dos nossos Associados.
A delegação de Santa Maria da Feira surgiu dessa 
necessidade, de um dever de estarmos junto da-
queles que durante décadas nos acompanham e 
que continuam a confiar em nós, da mesma forma 
com que damos as boas vindas a novos Associados, 
que veem em nós uma Associação transparente, 
segura e rentável para uma aposta no futuro.

Na nossa missão, como agentes económico-sociais, 
queremos uma contiguidade maior com cada 
Associado, atender de uma forma mais célere as 
suas carências e poder avaliar as suas necessida-
des, assim como promover de uma forma susten-
tável a economia de cada um.

Merecemos a confiança dos Associados que nos 
acompanham. Associados de Santa Maria da Feira, 
Ovar, Estarreja, São João da Madeira, Gaia e por 
todo o Norte. Como tal, desenvolvemos novos pro-
jetos e investimentos locais como no novo edifício 
habitacional “localizado estrategicamente perto 
do tribunal que será constituído por 4 pisos, cave 
e subcave. A delegação do Norte será transladada 
para o rés do chão e os restantes pisos destinados 
a habitação para arrendamento.  

Na Delegação, o Associado tem ao seu dispôr todos 
os serviços administrativos como informações e 
auxilio a associados, Subscrição de Modalidades, 
Empréstimos sobre as Reservas Matemáticas, entre 
outros.
Estamos também a dinamizar a rede de 
promotores para maior aproximidade e apre-
sentamos uma vasta rede de Parcerias com 
condições vantajosas para os Associados para 
que possam poupar em serviços e produtos. 

SANTA 
MARIA DA 
FEIRA 
A nossa delegação no 
norte! 

Para mais informações consulte o nosso site e faça-
-nos uma visita em:
Rua Dr. Cândido Pinho, Nº24, loja O, 
4520-211 Santa Maria da Feira.
Contactos: 256 026 718 / 916 675 267

Esperamos por si!

I N S T I T U C I O N A L

Ana da Silva
Delegação Norte - Santa Maria da Feira
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GRANDE HOTEL CALDAS DA 
FELGUEIRA – TERMAS E SPA
Desconto: 10% e 20% * consulte o 
nosso site
Telefone: 232 945 000
Caldas da Felgueira, Canas de Senhorim

TERMAS DE SÃO JORGE
Desconto: 10% * consulte o nosso site
Telf: 256 910 360
Praça de S. Jorge, Santa Maria da Feira

TERMAS DE MONFORTINHO
Desconto: 10% a 25% * consulte o nosso 
site
Telefone: 277430320
Termas de Monfortinho, 6060-072 
Monfortinho

YOUR HOTEL & SPA
Descontos: 10% * consulte o nosso site
Telefone: 262 505 370 / 262 505 376
Rua Manuel Rodrigues Serrazina S/N, 
Fervença ,2460-743 Alcobaça

HOTEL E TERMAS DA CURIA
Desconto: 10% * consulte o nosso site
Telefone: 231 519 800
Anadia, Centro, Tamengos, 3780-514

VILA GALÉ HOTEIS
Desconto: 10%  * consulte o nosso site
Telefone: 212 460 650
Várias unidades hoteleiras

HOTI HOTEIS
Desconto: 10%  * consulte o nosso site
Telefone: 217 955 171
Várias unidades hoteleiras.

CASAS DOS AVÓS- TURISMO RURAL
Desconto: 15% * consulte o nosso site
Telefone: 918 62 62 95
Rua da Aldeia de Trebilhadouro Vale de 
Cambra

CAVES COIMBRA - EVENTOS
Desconto: 5% * consulte o nosso site
Telefone: 964 000 200
R. das Areias nº 24, 3025-137 Coimbra

IMMERSIVUS GALLERY
Porto Legends 9€ / Impressive Monet 
& Brilliant Klimt 6€ / Pack Combinado 
Porto Legends+Impressive Monet & Brilliant 
Klimt 12€
Telefone: 910 120 128 
Furnas da Alfândega do Porto, R. Nova 
da Alfândega, Porto

JAZZ AO CENTRO
Desconto: 5% * consulte o nosso site
Telefone: 239 837 078
R. Vasco da Gama 58, 3030-074 - 
Coimbra

PENA AVENTURA
Desconto:15% * consulte o nosso site
Telefone: 259 498 085
Rua do Complexo Turístico de Lamelas, 
nº 2, Portela de Santa Eulália, 4870-129 
Ribeira de Pena

ZOO DE SANTO INÁCIO
Desconto: 10% * consulte o nosso site
Telf: 227 878 500
Rua 5 de Outubro, Avintes 

PARQUES DOS MONGES
Desconto: 10%  * consulte o nosso site
Telefone: 262 581 306
Rua Quinta das Freiras 10, Chiqueda, 
2460-089 Alcobaça

MASCARILHA
Desconto: 10%  * consulte o nosso site
Telefone 210966480
Av. Emidio Navarro, 57, 300-150 Coim-
bra
Rua do Telhal, 6A, 1150-346 Lisboa
Rua do Bocage Loja, 2775-167 Parede
Rua de Santa Catarina, 700 4000-446 
Porto

BRITISH COUNCIL
Descontos: 10% a 20% * consulte o 
nosso site
Telf: 210 456 210
Rede nacional de escolas

WALL STREET ENGLISH
Descontos: 5% a 10% * consulte o nosso 
site
Telefone: 808204020
Rede nacional de escolas

ISCAC
Desconto: 20% * consulte o nosso site
Quinta Agrícola - Bencanta, Coimbra
Telf: 239 802 000

ESCOLA DE CONDUÇÃO RAINHA 
SANTA
Desconto na obtenção da carta da 
categoria B
Telf: 239 095 870
Av. Fernão Magalhães, nº160-1º andar

PSICOSOMA 
Descontos: 5% a 20% * consulte o nosso 
site
Telefone: 232431060
Rua Miguel Bombarda, 36 3510-089 
Viseu

ZONAVERDE CEA, LDA
Descontos:10 a 20% * consulte o nosso 
site
Telefone: 256 364 544
Z. I. do Roligo, Rua 25 de Abril n. 313 
Santa Maria da Feira

TERMAS
ALOJAMENTO
HOTEIS 

O CARTÃO 
ASSOCIADO 
É POUPANÇA 

*Para mais detalhes sobre os 
descontos,  consulte o nosso site em: 
Benefícios > Vantagens e Descontos

São centenas de 
vantagens e 
descontos

EVENTOS
GALERIAS
PARQUES

ENSINO
FORMAÇÃO

GLASSDRIVE
Desconto: 10 a 20% * consulte o nosso 
site
Sede: Rua 25 de Abril, 460, Vila Nova de 
Gaia
Telf: 227 536 150

TRANSPORTE
VIAGENS

P A R C E R I A S

MONTEBELO HOTELS & RESORTS
Descontos: 10% a 20% * consulte o 
nosso site
Telefone: 232 420 000
Várias unidades hoteleiras 

TURISCAR
Desconto: 30% * consulte o nosso site
Telf: 219 492 626
Diversas localizações 

O RODAS - TRANSPORTE ESPECIALIZADO
Desconto: 10% * consulte o nosso site
site
Telefone: Oliveira de Azeméis: 
91287833. Santa Maria da Feira / Gaia e 
Ovar: 965 818 328 
Várias localidades

PASSEPARTOUT
Desconto: 3% a 5% * consulte o nosso 
site
Telefone: 231512930
Rua Manuel Ribeiro, n.º 15 - 3780-235 
Anadia. Galerias Topázio, loja 20 - 3000-
306 Coimbra. Rua Carlos Seixas, nº269 
3030-177 Coimbra
Av.ª João de Deus Ramos, n.º 129 - 
Solum - 3030-328 Coimbra

FLASH – SERVICE VIAGENS
Desconto: 5% * consulte o nosso site
Telefone: 225081240
Rua Professor Correia de Araújo nº 593 
Loja24, 4200-025 Porto
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CNAC – CENTRO NÁUTICO ACADÉMICO 
DE COIMBRA
Desconto: Consultar o nosso site
Telf: 239 484 615
Rua Bernardo Albuquerque, nº19 - 
Coimbra
Piscinas Municipais de Celas: Avenida 
Calouste Gulbenkian, Coimbra
Centro Olímpico de Piscinas Municipais: 
Praça Heróis do Ultramar, Coimbra
Piscina Rui Abreu / Pedrulha: Rua António 
Sérgio - Coimbra

HEALTH CLUB GOOD FIT – QUINTA DA 
ROMEIRA
Desconto: 10% a 20% * consulte o nosso 
site 
Telf: 239 780 880
 Rua António Pinho Brojo Lote 56, Quinta 
da Romeira, Coimbra

GIMNOFÍSICO E CROSSFIT SÃO JOÃO 
DA MADEIRA
Desconto: 10% * consulte o nosso site
Telf: 256 829 065
Rua Visconde 2077 – 3700-269 São João 
da Madeira

OVAR HEALTH CLUB
Desconto 25% * consulte o nosso site
Telf: 256376077
Avenida D. Manuel I 2030 Loja 69 Ovar

PHIVE HEALTH & FITNESS CENTERS
Desconto: 30% * consulte o nosso site
Telf: 239 098 225
Celas Fitness Club, Rua Dr. José António 
de Almeida, 202, Coimbra
Lágrimas Health Club, Quinta das 
Lágrimas Residências, lote 12

DR. MÁRIO SANTOS
Desconto: 15% * consulte o nosso site
Telf: 966 729 452
Rua Padre Estêvão Cabral, n.º 79, 
Coimbra

OM-STUDIO AUDIOVISUAL
Descontos: 10% a 15% * consulte o 
nosso site
Telf: 914 000 618
Rua da Circunvalação nº8 4520-196 Feira

OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA
Descontos:10% a 20% * consulte o 
nosso site
Telefone: 220 940 000, 256 876 060
Rua Visconde, 281 São João da Madeira
Centro Empresarial da Circunvalação, 
Porto

CLÉRIGOS H, LDA - PROTEÇÃO E 
SEGURANÇA
Desconto: 20% * consulte o nosso site
Telf: 964003537
Avenida 25 de Abril, 19F-2ºQ - 4520-161 
Santa Maria da Feira

PROSEGUR - COMPANHIA DE 
SEGURANÇA
Desconto: 10% * consulte o nosso site
Telf: 218 362 200
Av.ªInfante D. Henrique,  n.º 326, Lisboa

C A S A  B A L T A S A R -  C H A V E S , 
FECHADURAS E COFRES
Desconto: 10% * consulte o nosso site 
Telf: 239 822 447
Rua Fernandes Tomás, n.º 30, Coimbra

BENEFICÊNCIA FAMILIAR
Acesso a serviços Mutualistas:* consulte 
o nosso site
Telefone: 222087520
Rua Formosa, 325 -1º, Porto

SERVILUSA-  AGÊNCIA FUNERÁRIA
Desconto : 7,5% a 10% * consulte o 
nosso site
Telf: 800 204 222
Várias localidades

#queropoupar

DESPORTO
GINÁSIOS 
PISCINAS

SERVIÇOS FUNEBRES

GALP FROTA BUSINESS
Cartão de desconto imediato * consulte 
o nosso site
Telefone: 707504257
Portugal Continental, Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira e 
Espanha

SERVIÇOS AUTO
COMBUSTÍVEL

FOTOGRAFIA
PAPELARIA
FOTOGRAFIA

HABITAÇÃO
SEGURANÇA
LAR

ADVOGADOS

BIOESCOLHA
Desconto: 5% a 10% * consulte o nosso 
site
Telf: 910 840 484
Rua Bernardo de Albuquerque 15b-17, 
Coimbra 

TALHO DO QUIM GRADE
Desconto: 10% * consulte o nosso site 
Telf:917 203 528, 239 824 328
Mercado D. Pedro V, Piso 0 Talho A-5, 
Coimbra

HORTO MONDEGO
Desconto: 10% * consulte o nosso site
Telf: 239 701 283
Av. Dr. Elísio de Moura, Coimbra

FERROMARIA
Desconto: 10% * consulte o nosso site
Telefone: 932 058 008 
Rua Bispo D. Florentino de Andrade e 
Silva loja 20 4520-145 Santa Maria da 
Feira. Rua Dr. António Luís Gomes nº 
151 3720 – 249 Oliveira de Azeméis

P A R C E R I A S

ACADÉMICO CLUBE DO MONDEGO
Descontos:  10% a 50% * consulte o 
nosso site
Telefone: 926442553
Rua Frei de Tomé de Jesus n.º 4 e 6, R/C 
- Coimbra

CLUBE DE TÉNIS DE COIMBRA
Descontos:  20% * consulte o nosso site
Telefone: 934157813
Urbanização da Quinta da Estrela- Rua 
Fonte do Castanheiro 3030-2469 
CoimbrA

GRUPO RECREATIVO EIRENSE
Desconto: 20% * consulte o nosso site
Rua Dr. Alfredo Feitas Nº17-19 Eiras 
3020-167 Coimbra

UNIÃO CLUBE EIRENSE
Desconto: 5% * consulte o nosso site
Telefone 914952097
Rua Doutor Alfredo Freitas 3020-167 
Coimbra 

CLUVE – Clube de Veteranos de 
Atletismo de Coimbra, Associação 
Desporto
Concede aos associados de APP os 
mesmos valores que concede aos seus 
associados
Rua D. Manuel I, Estádio Cidade Coimbra, 
RC Porta 4 3030-320 Coimbra

ACADÉMICA SECÇÃO JUDO
Desconto: 5% * consulte o nosso site
Telefone912592422
Rua Padre António Vieira Nº1, 3030-315 
Coimbra

COIMBRA MMA
Desconto: 5% * consulte o nosso site
Telefone: 239820835
Edificio Galerias Avenida, Av. Sá da 
Bandeira, Piso 6 Loja612, 3000-033 
Coimbra

ASSOCIAÇÕES
CLUBES

MFORCE - REDE DE OFINAS 
AUTOMÓVEL
Desconto : 10% a 33% * consulte o 
nosso site
Telefone: 210 115 017
Várias oficinas 

HÉLIO DINIS - FORNECIMENTO DE GÁS
Desconto de 3€ a 8€ * consulte o nosso 
site
Telf: 239 430 651
Rua Cabeço do Rego, 15 Coimbra
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APM- REDEMUT –  ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA MUTUALIDADES
Diversas Especialidades Médicas em 
Associações Mutualistas da RedeMut.* 
consulte o nosso site
Telf: 220 004 510
Rua Júlio Dinis,160 8º, Porto

LIGA DAS ASSOCIAÇÕES MUTUALISTAS 
PORTO
Comparticipação Serviços Clínicos * 
consulte o nosso site
Telf: 223 395 490
Rua do Bonjardim nº260, Porto

CLÍNICA VITASLIM
Desconto: 27% * consulte o nosso site
Telf: 239 713 900
Rua Câmara Pestana, Lote 2, Lojas 7 e 8, 
3030-163 Coimbra

GONDOMÉDICA
Desconto: 15% * consulte o nosso site
Telf: 224 633 814
Rua dos Combatentes da Grande Guerra 
nº164, Gondomar

S M O O N -  E S P A Ç O  D E  S A Ú D E  E 
BEM-ESTAR
Desconto: 5% * consulte o nosso site
Telf: 256 027 203
Av. 25 de Abril 57E, Santa Maria da Feira

SOLUM-CLINIC
Desconto: 5% * consulte o nosso site
Telefone: 239 723 680
Rua Dr. Francisco Lucas Pires, Lote 11, R/
Ch Dto, Solum - Coimbra

FARMÁCIA DA GUARDA INGLESA
Descontos de 5% e 10% * consulte o 
nosso site
Telf: 239 441 123
Avenida Guarda Inglesa, n.º 7 - Coimbra

FARMÁCIA FIGUEIREDO
Descontos de 5% e 10% * consulte o 
nosso site
Telf: 239 822 837
R. da Sofia, 107, Coimbra

FARMÁCIA DO FORUM
Desconto: 5% * consulte o nosso site
Telf: 239 800 610
Centro Comercial Fórum Coimbra, Loja 
43

FARMÁCIA LINO
Desconto:* consulte o nosso site
Telf: 256 302 132
Rua da Amizade nº167, loja J, Santa Maria 
da Feira

A FARMÁCIA -  GRUPO
Desconto: 15% * consulte o nosso site
Telefone: 217 111 072
Lisboa

SOFARMA-  GRUPO
Desconto: 10% a 15% * consulte o nosso 
site
Telefone: 227 662 718
Várias localidades

BOTICA HOMEOPÁTICA
Desconto: 7,5% * consulte o nosso site
Telf: 969 848 912
Rua Dr. Manuel Rodrigues, 11, r/ch 
Coimbra

CLÍNICAS - 

FUTURE HEALTH TECNOLOGIES S.A.
Desconto: * consulte o nosso site
Linha gratuita: 800 103 480
Sede na Avenida António Serpa, n.º 32 
10.º B - Lisboa

CÉLULAS ESTAMINAIS

OVARCARE
Desconto: 10%  * consulte o nosso site
Telf: 256 024 938
Rua Gomes Freire nº66, Ovar

CORPUS SALUT
Desconto: * consulte o nosso site
Telf: 256 508 181
Centro Comercial Garret, loja 16 3880-
123 Ovar

CLÍNICAS PERSONA
Desconto: 5% a 20% * consulte o nosso 
site
Várias Localidades

ENFERMEIRO AO DOMICÍLIO
Desconto: 20% * consulte o nosso site
Telf: 919 947 374
Desenvolve a sua atividade na zona de 
Santa Maria da Feira e arredores.

ACÚSTICA MÉDICA
Desconto: 20% * consulte o nosso site
Telefone: 800 231 231
Várias Localidades

PROMOÇÃO DA SAÚDE 
DO CORPO
PRODUTOS
ENFERMAGEM

FARMÁCIAS
ERVANÁRIAS

CRUZ OCULISTA
Desconto: 20% * consulte o nosso site
Telf: 239 066 878
Rua Avelino Veiga nº35, Coimbra

FÁBRICA INTERNACIONAL DA VISÃO
Desconto: 25% * consulte o nosso site
Telf: 239 484 411
Rua Dr. Manuel Rodrigues Coimbra

IMPERIUM ÓPTICA
Desconto: 30% * consulte o nosso site
Telf: 239 824 555
Rua da Sofia, 74, Coimbra

LUNETTE ÓPTICA
Descontos: de 10% e 20% * consulte o 
nosso site
Telf: 239 042 533
Praça do Comercio Nº12, Coimbra

ÓPTICA BELAVISTA
Descontos: de 15% a 20% * consulte o 
nosso site
Telf: 239 721 104
Rua da Brotero Loja 36 Coimbra

ÓPTICA CENTRAL DE OVAR
Descontos: de 10% a 30% * consulte o 
nosso site
Telf: 918 751 414
R. Texeira de Queirós 22, Ovar

ÓPTICA DA FEIRA
Descontos: de10% a 25% * consulte o 
nosso site
Telf: 256 360 028
Rua São Nicolau, N° 11, Feira

ÓPTICA FLORIDA
Descontos: de 20% a 50% * consulte o 
nosso site
Telf: 258 115 413
R. Comendador José Oliveira Carneiro
Bouças Nº49, Pte. da Barca

ÓPTICA SOFIA
Descontos: de 10% a 100% * consulte o 
nosso site
Telf: 239 823 323
Rua da Sofia, nº 110, Coimbra

ÓPTICA 2004
Desconto: 10% a 20% * consulte o nosso 
site
Telf: 239 838 951
Praça 8 de Maio Nº20, Coimbra

ERGOVISÃO
Desconto: 10% a 40% * consulte o nosso 
site
Telefone 800 214 850, 919 919 019
Várias localidades

ALBERTO OCULISTA
Desconto: 15% a 50% * consulte o nosso 
site
Telefone: 707 101 500
Várias localidades

ÓTICAS

ANAI- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
APOIO AO IDOSO
Desconto:* consulte o nosso site
Telf: 239 826 030
Rua Pedro Monteiro, 68, Coimbra

LONGEVITATIS
Desconto: 10% * consulte o nosso site
Telf: 258 115 413
Bairro Vale das Flores, Bloco B, 2ºE, 
Coimbra

APOIO AO IDOSO

P A R C E R I A S

VETERINÁRIOS

VET. STA. CLARA- CONSULTÓRIO 
VETERINÁRIO
Desconto:* consulte o nosso site 
Telefone: 962 606 288
Av. do Lagar nº9, 3040-002 Coimbra

CRIOESTAMINAL
Desconto: * consulte o nosso site
Telefone: 231 305 060
Biocant Park, Núcleo 4, Lote 2, 3060-197 
Cantanhede, Portugal
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CEDRA – CENTRO DIAGNÓSTICO 
E  TRATAMENTO DE  DOENÇAS 
RESPITATÓRIAS E ALÉRGICAS
Desconto: * consulte o nosso site
Telf: 239 484 491
Praceta Prof. Robalo Cordeiro - Circular 
Externa - Coimbra

DR. ANTÓNIO AZINHAIS
Desconto: * consulte o nosso site
Telf: 239 852 380
Av. Fernão Magalhães9, 2º, 3000-175 
Coimbra

DR. FERNANDO TIAGO SOBRAL
Desconto: * consulte o nosso site
Telefone: 239 833 157
R. Nicolau Chanterenne, 386 r/c Coimbra 

INSTITUTO DE NEUROLOGIA E 
NEUROFISIOLOGIA
Desconto: * consulte o nosso site
Telf: 239 483 738  
Av.ª Calouste Gulbenkian, 98 A - Sala 5, 
Coimbra

DR. PEDRO BELLO MORGADO
Desconto: * consulte o nosso site
Telf: 239 825 672
Ferreira Borges, 155 - 2.º -3000-180 
Coimbra

DR. FERREIRA DA COSTA
Desconto: * consulte o nosso site
Telf: 239 835 318
Avenida Central, 7 - 2.º B - Coimbra

DR. ARNALDO GUIMARÃES
Desconto: * consulte o nosso site
Telf: 239 851 770
R. da Sofia, 158 - Casa de Saúde Coimbra 

DR, ÁLVARO JARDIM
Desconto: * consulte o nosso site
Telf: 239 482 651
Al.ª Calouste Gulbenkian, 9 - 2.º Andar - 
Sala 36 - Coimbra

CONSULTÓRIOS DE PSICOLOGIA E 
PSICOTERAPIA CRISTINA CABRAL
Desconto:* consulte o nosso site
Av.ª Sá da Bandeira - C. Comercial 
Avenida, 33/35 - 3.º Sala 323 - Coimbra
Telf: 239 098 991
Praça Marquês de Marialva - Centro 
Comercial Rossio, 10 - 3.º Sala 23 
– Cantanhede
Telf: 231 098 087
Rua Álvaro Pires de Miranda, 20 - Urb. 
Varandas Vale de Lobos – Telheiro, Leiria
Tlm: 962 985 209 - 936 603 303

FUTTURUM CLINICS
Desconto: 15% * consulte o nosso site
Tlm: 930 429 200
Largo dos Bombeiros Voluntários de 
Ovar, n.º 10 – Sala 209, 2.º Andar, Ovar

PSICONCILLIUS
Desconto:* consulte o nosso site
Tlm: 966 126 425
Rua da Manutenção Militar, 3 - 2.º, 
Coimbra

C E N T R O  D E  R E A B I L I T A Ç Ã O  D E 
COIMBRA
Desconto: * consulte o nosso site
Telf: 239 483 063
R. Rodrigues Gusmão, n.º 40 - Coimbra

GASTROMÉDICA
Desconto: * consulte o nosso site
Telefone: 239 823 548,  256 372 120 
Rua Dr. Manuel Rodrigues, n.º 1, 2.º 
Andar - Coimbra
Rua Dr. Elísio de Moura, n.º 109 A (Junto 
ao Chafariz das Eiras) - Santa Maria da 
Feira

DR. JOSÉ FERRÃO
Desconto: * consulte o nosso site
Telf: 239 826 373
R. Mário Pais, 16 - 3.º B - Coimbra

CLÍNICA DENTÁRIA CABRAL COUTO
 Desconto: * consulte o nosso site
Telf: 239 822 591
R. Ferreira Borges, 148 - 1º E, Coimbra

ANTÓNIO PINTO NUNES, CLÍNICA 
MÉDICO DENTÁRIA
Desconto: * consulte o nosso site
Telf: 233 107 147, 963 248 479
Rua Cristina Torres nº 52, 3080-210 
Figueira da Foz
R. do Brasil, 132 - A – 3030-775 Coimbra

SMILE.UP
Desconto:* consulte o nosso site
Telefone: 800 100 222
Várias localidades do país

ORAL STUDIO
Desconto:  * consulte o nosso site
Telf: 239 440 290
Av.ª João das Regras, 137 - 3040-256 
Coimbra

PAULO GUILHERME GUIMARÃES
Desconto:* consulte o nosso site
Telefone: 239 822 591 (Clinicentro) 239 
820 501 (R. Ferreira Borges)
R. João de Deus, n.º 4 – Coimbra
R. Ferreira Borges, 148 - 1º - Coimbra

CLÍNICA MÉDICA-DENTÁRIA DE 
TAVEIRO
Desconto: de 10% a 15% * consulte o 
nosso site
Telf: 239 781 366
Largo Padre Estrela Ferraz, 84 (junto à 
Igreja de St.º Ant.º dos Olivais), Coimbra

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA 
ANTUÃ
Desconto: 10% * consulte o nosso site
Telf: 256 586 525
Morada: Rua Ferreira de Castro Nº13, 
1ºesq 3880-218 Ovar

CLINICA DE SANTA MARIA – MEDICINA 
DENTÁRIA
Desconto: 5% a 10%  * consulte o nosso 
site
Telefone: 256 305 099
Rua Dr. Cândido de Pinho, 28E, 4520-211 
Santa Maria da Feira

IMUNOALERGOLOGIA 
PNEUMOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA,
MEDICINA INTERNA

NEUROLOGIA

OFTALMOLOGIA

OTORRINOLARINGOLOGIA

PEDIATRIA

PSICOLOGIA

MEDICINA FÍSICA 
REABILITAÇÃO

MEDICINA MÉDICA 
E ESTOMATOLOGIA

DR. HENRIQUE OLIVEIRA
Desconto: * consulte o nosso site
Telf: 239 826 726
Estádio Cidade de Coimbra, Rua D. 
Manuel I, n.º 8 – 3030-320 Coimbra

DR: PEDRO MASSON POIARES 
BATISTA
Desconto: * consulte o nosso site
Telf: 239 834 675
PLORFIS - Av. Fernão de Magalhães 466- 
R/C - Coimbra

DERMATLOGIA

CLÍNICA CARDIOLOGICA, 
DIAGNOSTICA, TERAPAUTICA, 
ANTÓNIO A. MONTEIRO, LDA
Desconto:* consulte o nosso site
Telf: 239 826 168
R. da Sofia, n.º 175, 1.º Andar, Salas 3 e 
4 - Coimbra

CARDIOLOGIA

GINECOLOGIA
UROLOGIA

#queropoupar

P A R C E R I A S

POLICLÍNICA  - SANTO ANTÓNIO RIO 
MEÃO E FIÃES
Desconto: 5% a 10% * consulte o nosso 
site
Telefone: 256 181 424, 224 102 980
Avenida 20 de maio, 106 4520 – 473 Rio 
Meão Rua Central dos Valos, Edf. Gaio, 
Fração v, 764 4505 – 257 Fiães

URGICENTRO – SANFIL
Desconto:* consulte o nosso site 
Telefone: 239 484 411
Av. Emidio Navarro, n.º 6 – 1.º Andar 
3000-150 Coimbra

GERMANO DE SOUSA - Laboratórios
Desconto:* consulte o nosso site
Telf: 239 855 790
Edifício Cruzeiro, 2º Andar, Salas 16 e 17, 
Cruz de Celas, Coimbra.
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Carolina Ramos e Jorge Martins, são os novos ros-
tos do Departamento Comercial da Instituição. Em 
2021, o seu grande objetivo passa por dinamizar e 
capacitar a rede de Promotores Mutualistas exis-
tente, mas simultaneamente, por assumir o com-
promisso de agregar a esta, novos intervenientes, 
de Norte a Sul do país. 
Com o desenvolvimento da rede, pretendem 
espelhar em todos os distritos, o trabalho atual-
mente desenvolvido em Coimbra e Santa Maria da 
Feira, contribuindo, desta forma, para alavancar o 
desempenho global d’APP na angariação de novos 
Associados e novos Parceiros.

Qual a importância da existência de uma Rede de 
Promotores numa Associação Mutualista?
A Rede de Promotores Mutualistas constitui, nesta 
Instituição, o equivalente ao que vulgarmente se 
designa na área comercial por força de vendas e 
a sua gestão constitui um fator determinante na 
expansão e divulgação do propósito do Mutualismo 
e dos valores d’A Previdência Portuguesa. 
É preciso salientar que, os Promotores são quem 
melhor conhece o mercado e as pessoas que 
vivem e trabalham nesses mercados. De facto, ao 
estabelecerem nos seus negócios relações dire-
tas com as pessoas e os mercados, estão numa 
posição privilegiada de confiança e credibilidade, 
podendo assim assumir um papel fundamental na 
operacionalização e concretização da estratégia do 
Departamento Comercial.

Quais as vantagens em ser promotor d’A 
Previdência Portuguesa?
Ser Promotor Mutualista d’APP é viver e partilhar 
valores como a integridade, a transparência, a 
solidariedade e a entreajuda. Pertencer a esta 
Instituição é ter a oportunidade de fazer parte de 
um projeto onde os seus ganhos se traduzem, 
inequivocamente, em vários benefícios e melhorias 
na vida das pessoas e das famílias e isso é, sem 
dúvida, muito gratificante. 

No fundo, ao mesmo tempo que o Promotor pode 
promover o seu crescimento e desenvolvimento 
pessoal e financeiro (em muitos casos, da sua 
empresa) tem a oportunidade de fazer realmente 
a diferença na vida das pessoas. A isto acresce, 
claro, o facto de integrar uma equipa de profis-
sionais multidisciplinar, competente e focada no 
crescimento individual e organizacional.

Qual a melhor estratégia a implementar para que 
a Rede de Promotores assuma um papel prepon-
derante no crescimento da Instituição? 
Proximidade, rigor e entreajuda. É curioso mas até 
nas relações comerciais os valores do Mutualismo 
se assumem determinantes. O sucesso de uma 
rede comercial assenta nas relações de proximi-
dade, rigor e entreajuda que se estabelecem entre 
a Instituição e os seus intervenientes, e os seus 
intervenientes e o meio.

A sua missão é, através da angariação 
de novos Associados, levar o conceito 

mutualista e o seu propósito às famílias, 
empresas e organizações, contribuindo 

de forma decisiva para o crescimento 
d’ APP

Carolina Ramos e Jorge Martins
Departamento Comercial d’APP

DAR
VOZ AO 

PROMOTOR

Os Promotores d’A Previdência 
Portuguesa desenvolvem 

um trabalho de divulgação 
e expansão do Mutualismo, 

constituindo um elo de ligação 
entre a Comunidade e a 

Associação. 

E S P A Ç O  P R O M O T O R
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A  P o m p e u  &  P o m p e u  - 
Sociedade de Mediação de 
Seguros Lda, representada 
pelo Sr. Fernando Pompeu é 
o Promotor d´A Previdência 
Portuguesa com escritorios em 
Pombal e Colmeias.
No mercado há mais de 20 anos 
tem uma vasta experiência local 
e nacional, sendo por tal o par-
ceiro ideal, pelos seus valores, 
pelo seu profissionalismo e pelo 
seu espírito de missão, que é de 
proporcionar as soluções mais 
adequadas e vantajosas.
A experiência adquirada ao 
longo dos anos,permite-lhe 
analisar as suas necessidades 
de uma forma profissional e 
objetiva, propondo-lhe uma 
solução vantajosa e adequada 
à sua real idade, quer seja 

EspEramos por si!
avenida Heróis do Ultramar nº 55/57, 

3100-462 Pombal 
Tel: 236 216 678, 

Rua Central nº 2637 – Galego
 2420-208 Colmeias

Tel: 244 722 533,
Email:geral@pompeuseguros.pt.

empresarial ou individual dos 
produtos APP. Visando contribuir 
para a melhoria da qualidade 
da vida financeira criando uma 
relação alicerçada na confiança, 
com os olhos postos no futuro, 
diversificando investimentos e 
construindo proximidade. 
Para um planeamento mais 
eficaz do futuro, Pompeu e 
Pompeu, Lda. 

Abel Tavares - Mediação de 
Seguros Lda. representada pelo 
Sr. Filipe Tavares, foi registada 
em setembro de 2007 e resultou 
da fusão das carteiras de segu-
ros, já existentes, de pai e filho. 
A seriedade, o rigor e a simpatia 
são valores que servem a missão 
de satisfazer plenamente as 
espectativas dos seus clientes, 
procurando adequar as ofertas, 
os custos e oferecer as melhores 
alternativas para a sua família e 
o seu negócio. Todos os colabo-
radores contam com mais de 20 
anos de experiência na atividade 
seguradora, prova inequívoca 
do seu profissionalismo e da 
dedicação a esta atividade. 

EspEramos por si!
Largo do Rossio 112, 1º trás, 3530 – 133 

Mangualde
Tel: 232 622 705, 

Email: atseguros@hotmail.com
www.atseguros.net

Abel Tavares 
MANGUALDE

Pompeu & 
Pompeu, 
POMBAL E COLMEIAS

A sua estratégia para o futuro as-
senta numa maior divulgação da 
sua marca, no aumento da sua 
notoriedade e reconhecimento 
a nível nacional, e no seu cresci-
mento de forma sustentada, es-
tando, por isso, em tudo alinhada 
com os objetivos d’A Previdência 
Portuguesa, onde a experiência 
e a credibilidade adquirida ao 
longo dos anos se articula com 
a vontade de crescer, se desen-
volver e acompanhar a evolução 
dos mercados e da sociedade. 
Abel Tavares Seguros, os seus 
seguros em boas mãos.

E S P A Ç O  P R O M O T O R
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Praticamente desde o início 
da sua fundação, que “A 
Previdência Portuguesa – 

Associação Mutualista”, investiu 
na aquisição de prédios urbanos, 
quer pelo garante de uma sede 
própria quer pelo proporcionar 
de rendimentos.
A aquisição do primeiro pré-
dio aconteceu por escritura 
de 27/03/1935, pelo valor de 
400.000$00. Para que esta 
compra pudesse ter sido reali-
zada, houve a necessidade de 
se obter a autorização prévia ao 
“Instituto Nacional do Trabalho e 
Previdência”, tendo sido publicada 
a devida autorização de compra 
no Diário do Governo de 14 de 
março de 1935.
Por esta Associação Mutualista ter 
à sua responsabilidade a guarda 
dos fundos dos seus associados, 
por imposição da tutela, estas 
compras não poderiam exceder 
40% do valor destes fundos, o 
que dificultava o processo de 
compra.
Começa-se a criar riqueza e 
outros prédios foram adquiri-
dos, por um lado porque a Lei 
não permitia excedentes muito 
elevados, obrigando à aplicação 
de capitais em investimentos 
entendidos seguros e por outro 
porque os seus administradores 
percebiam o quanto era rentável 
este tipo de investimento.
Até ao final do Estado Novo, A 
Previdência Portuguesa já tinha 
constituído 14 propriedades, num 

total de 22 prédios.
Após este período, face ao 
congelamento das rendas e 
à não imposição de valores 
máximos em depósito, este tipo 
de investimento teve uma forte 
redução, tendo as sucessivas 
direções optado pelos depósitos 
bancários e à concessão de em-
préstimos hipotecários aos seus 
associados, tendo em contas as 
elevadíssimas taxas de juro que 
se alcançavam.
Face à credibil idade que a 
nossa Instituição sempre teve, 
foram-se sucedendo sugestões 
por parte de responsáveis da 
Segurança Social, no sentido 
de se investir em equipamen-
tos sociais, razão pela qual se 
construíram dois edifícios para 
receber crianças dos 0 aos 6 
anos de idade. Este investimento 
acabou por não ter o efeito de-
sejado, face à oferta deste tipo 
de valências por parte do estado 
e ao não assumir os acordos de 
cooperação, nomeadamente 
nos que respeitam à valência 
Creche.  
O não investimento nos prédios 
existentes levou a um abandono 
na preservação do imobiliário. A 
partir de 2012, com a alteração 
da Lei das rendas, que levou à 
atualização das mais antigas e 
à rescisão de alguns contratos 
que, por serem de segunda ha-
bitação, somente existiam pelo 
reduzido valor que era pago, 
passou a haver uma alteração 

PATRIMÓNIO 
IMOBILIÁRIO
Garantias estáveis nas 
poupanças dos nossos 
Associados

a este tipo de comportamento, 
dando-se início à preservação 
dos prédios e à remodelação 
total de apartamentos devolu-
tos, o que veio a aumentar sig-
nificativamente o rendimento 
das propriedades.
Este investimento proporcio-
nou um acréscimo de cerca de 
87% no valor anual das rendas 
recebidas, o que leva as admi-
nistrações a acreditar seguirem 
o caminho certo.
O  a t u a l  C o n s e l h o  d e 
Administração, mantém o 
espírito das administrações 
cessantes, cabendo-lhe a res-
ponsabilidade de terminar os 
projetos em curso, dos quais 
se destacam, pela produção de 
energia solar, a implementação 
de uma central de painéis foto-
voltaicos no Jardim de Infância, 
adaptação de um prédio a uma 
residência sénior e a constru-
ção de raiz de um prédio com 
lojas e apartamentos.

Victor Correia
Departamento  do Património d’APP

P A T R I M Ó N I O
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Muitas pessoas se queixam de que, ao 
assumirem determinados compromissos 
designadamente com fornecedores de 

serviços como comunicações, electricidade, etc, 
assinam normalmente uns contratos com letra 
miúda, que a maior parte não lê, mas que, quan-
do existe algum conflito entre o consumidor e o 
fornecedor de produtos ou serviços, é aí que se 
encontram as normas aplicáveis.

Essas normas em letra miúda designam-se juri-
dicamente por cláusulas contratuais gerais e o 
respectivo regime jurídico encontra-se fixado no 
Decreto-Lei nº 446/85, de 25 de Outubro, que teve 
depois sucessivas alterações.

As cláusulas contratuais gerais são, no fundo, nor-
mas que vão aplicar-se a um determinado contrato 

(de compra e venda, de fornecimento de serviços, 
etc.) e que são elaboradas sem prévia negociação 
individual.
Como sabemos, o que acontece normalmente 
num contrato, é que as partes intervenientes 
acordam entre si as cláusulas que regem esse 
contrato.

Porém, num contrato, por exemplo, de forneci-
mento de serviços de telefone móvel, as operado-
ras apresentam ao cliente um contrato tipo que 
este se limita a subscrever, não participando na 
negociação das respectivas cláusulas.

A lei já referida, que estabelece o regime jurídico 
das cláusulas contratuais gerais, impõe deter-
minadas normas que se destinam a proteger o 
consumidor, regulando, desde logo, a forma como 
devem ser comunicadas e obrigando o contraente 
que a elas recorra a informar devidamente a 
outra parte dos aspectos que exijam clarificação.

Depois impõe também que elas não sejam con-
trárias à boa fé, que é o princípio que deve estar 
subjacente a todos os contratos.

A mesma lei elenca ainda as cláusulas que são ab-
solutamente proibidas e as que são relativamente 
proibidas.

Um dos aspectos importantes a ter em conta é 
que as cláusulas que sejam inseridas em formu-
lários depois da assinatura de algum dos con-
traentes consideram-se excluídas dos contratos 
singulares.

Este é um aspecto que ainda surge não raras 
vezes em determinados contratos, em que na 
página da frente se inscrevem a identificação das 
partes e as cláusulas especificamente acordadas e 
onde as partes apõem as respectivas assinaturas, 
ficando no verso e normalmente em letra miúda, 
as cláusulas gerais. Assim sendo, estas últimas 
consideram-se excluídas do contrato em causa 
por serem colocadas depois da assinatura dos 
contraentes.
Mas para além desta situação, que é, porventura a 
mais flagrante, outras haverá que, por não serem 
conformes à lei, faz com que as cláusulas gerais 
sejam excluídas.
Porém, uma explicação cabal de todos esses 
detalhes não caberia no espaço de que aqui 
dispomos.

O objectivo deste artigo é apenas o de chamar a 
atenção para a importância deste assunto.

A LETRA 
MIUDINHA 
NOS 
CONTRATOS
Manuel Rebanda
MANUEL REBANDA & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS, SP,RL

C O N S U L T Ó R I O  J Ú R I D I C O
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A Clínica Previdência Saúde detém acordo com 
o Sistema Nacional de Saúde (SNS), pelo 
que, o Serviço de Medicina Geral e Familiar, 

proporciona a assistência comum aos Centros de 
Saúde, nomeadamente, avaliação em contexto 
de saúde, prescrição medicamentosa e exames 
complementares de diagnóstico.

Os Associados aderentes do Serviço de Assistên-
cia Médica na Sede, por mais 2€/mês, têm 
consultas de Medicina Geral e Familiar e atos 
de enfermagem gratuitos.

Usufrui de diversas Especialidade Clínicas a um 
valor mais reduzido do que é praticado no mer-
cado em: Medicina Geral e Familiar, Medicina 
Desportiva, Fisioterapia e Fisioterapia Domiciliar, 
Medicina Dentária Geral e nas especialidades de 
Implantologia e Ortodontia, Ginecologia, Massa-
gens Terapêuticas, Osteopatia, Nutrição, Optom-
etria, Urologia, Podologia, Posto de Recolha de 
Análises Clínicas e Serviço de Enfermagem. 

Sendo a mãe ou pai Associados, os filhos até aos 
18 anos pagam o mesmo valor de consulta que os 
pais e tem acesso à nossa rede de parceiros com 
descontos em diversas áreas de atuação.

O Associado usufrui dos seguintes serviços:
> Exames Complementares 
> Diagnóstico, Prescrição de Receituário Clínico, 
> Telemedicinas/ Teleconsultas.

CLÍNICA
PREVIDÊNCIA
SAÚDE

S A Ú D E

#querosaúde

Consulte horários e faça a sua marcação em:
www.previdenciasaude.pt
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C a m p a n h a  s o l i d á r i a 
CABAZES DE NATAL D’APP 
distribuiu 200 cabazes 

com bens alimentares por seis 
instituições de cariz social em 
Coimbra, Santa Maria da Feira e 
Ovar.
O Mutualismo é também Ajudar 
quem Ajuda. Neste ano pandé-
mico, as dificuldades cresceram 
e foi com a nossa profunda 
preocupação social que pro-
gramamos esta campanha e 
com a ajuda dos colaboradores 
criámos 200 cabazes 
O cabaz d’APP foi pensado para 
a ceia de Natal, com bacalhau, 
leite, arroz, massas, azeite, bolo-
-rei chocolate, entre outros.
Chamámos para esta campanha: 
APTO – Associação Todos pelos 
Outros, a ATLAS – Associação 
d e  C o o p e r a ç ã o  p a r a  o 
Desenvolvimento, o PÁTIO- 
Centro de Solidariedade Social, o 
CASTIIS – Centro de Assistência 
Social à Terceira Idade e Infância, 
A Rosto Solidário – Organização 
Não Governamental para o 
Desenvolvimento e a G.A.S.S.V 
.P.- Grupo de Acção Social de S. 
Vicente de Pereira.

A Previdência Portuguesa comemorou, dia11 de janei-
ro, os seus 92 anos. Este aniversário foi comemo-
rado com a apresentação do l ivro “A Previdência 

Portuguesa – Associação Mutualista: 90 anos em prol da 
solidariedade”, do Professor Doutor José Amado Mendes.  
 
Esta obra, é um registo histórico da solidariedade ao Setor Social de 
90 anos d’A Previdência Portuguesa. O autor, José Amado Mendes, 
na sua apresentação, realçou a importância que APP sempre teve no 
apoio às famílias. Elogiou o trabalho das sucessivas Direções, com 
o desejo que instituição continue no caminho de excelência para 
“chegar ao centenário ainda mais forte, nos vários domínios”.

O prefácio é do presidente do Conselho de Administração, Dr. 
António Martins de Oliveira. Recorda, também na abertura desta 
apresentação, que A Previdência “nasceu da necessidade de proteção 
à família e ao indivíduo provocado pelas circunstâncias que envolviam 
a sociedade portuguesa no início do século XX, também ela afetada 
pela crise mundial de 1929”. 

CABAZES DE 
NATAL D’APP

92ºAniversário d’APP 
Apresentação do Livro: A Previdência Portuguesa – Associação 
Mutualista: 90 anos em Prol da Solidariedade

N O T Í C I A S
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S usana Fernandes, nossa 
colaboradora e responsá-
vel pelo Departamento de 

Recursos Humanos, celebrou 
no passado dia 1 de janeiro 
de 2021, 25 anos de carreira 
n’A Previdência Portuguesa.  
Um verdadeiro feito!

Assim sendo, é com satisfação 
que manifestamos o nosso re-
conhecimento, agradecimento 
e homenagem pelo tempo de 
serviço prestado a esta nobre 
Instituição, que tem vindo a 
acompanhar e ver crescer ao 
longo destes anos. 

E que mais datas como esta se 
voltem a celebrar. 

Parabéns!

Parabéns 
Susana 
Fernandes!

A Previdência Portuguesa acaba de lançar o seu novo site 
institucional, uma plataforma com uma nova imagem e uma 
experiência de navegação intuitiva. A sua usabilidade vai ao 

encontro das necessidades dos utilizadores, com uma comunicação 
simples e ferramentas interativas e sem complicações. É uma plata-
forma acessível para todos, desde os seus Associados, parceiros, pro-
motores até ao público em geral com linguagens diretas e dinâmicas.

Na página inicial podemos usufruir dessa experiência com interações 
de uso rápido para diversos conteúdos e informações de destaque. 
Outra das novidades são as Soluções d’APP, que estão apresenta-
das de uma forma clara e intuitiva e com ferramentas de contacto 
específico de forma a que a informação chegue aos serviços já perso-
nalizada para conforto e poupança de tempo do utilizador. Entre as 
novidades do novo site, está a área reservada a ser desenvolvida para 
Associados e Promotores com o objetivo de disponibilizar informação 
e outros conteúdos relevantes com o intuito de a adaptar à realidade 
de cada um. Realçamos também as Vantagens/Descontos onde agora 
é possível pesquisar por região e categoria facilitando a procura de 
parcerias para os Associados d’APP.

Para celebrar este lançamento, A Previdência Portuguesa está a 
sortear packs Odisseias para os utilizadores que subscreverem a sua 
newsletter. Subscreva e habilite-se a ganhar!

A Previdência Portuguesa lança 
novo site
Uma plataforma acessível para todos

N O T Í C I A S





Continuamos focados na inovação e criatividade, 
indo ao encontro das necessidades e satisfação 
dos clientes. Criamos, produzimos e aplicamos todo 
o tipo de material gráfico: logótipos, identidade 
corporativa, flyers, cartazes, catálogos, relatórios, re-
vistas, lonas, vinis, sistemas de exposição, sinalética, 
placas de PVC, alveolar, acrílico, inox, gravação a la-
ser, etiquetas, rótulos, brindes publicitários, têxteis, 
estampagem, bordados, reclames luminosos, etc.
Temo-nos especializado na decoração de espaços, 
montras, viaturas, películas solares, bem como na 
obra de livro (aqui com a mais-valia da revisão).
Os clientes são a nossa melhor referência, desde 

particulares a instituições públicas e privadas 
(INCM, Universidades de Coimbra, Aveiro, Lisboa e 
Minho, Câmaras Municipais, Institutos Politécnicos, 
Hospitais, SMTUC, A Previdência Portuguesa, 
Agrogarante, AAC, APCC, APFH, CCDRC, Ordens, 
sector automóvel, associações de estudantes, giná-
sios, restaurantes, farmácias, clínicas veterinárias, 
agências de viagens, construtoras e imobiliárias,…). 
A sua satisfação é fundamental para continuarmos 
a ser proactivos, assertivos e profissionais.
Neste 21.º ano de actividade continuaremos o es-
pírito de renovação que sempre nos caracterizou, 
actualizando o nosso site e renovando o espaço.

A Bookpaper pode ser «visitada» através do SITE, FACEBOOK E INSTAGRAM 
 EMAIL: bookpaper@bookpaper.pt | CONTACTOS: 239704445 | 919486567 | 914349718, 

MORADA: Avenida António Portugal, Loja 18 Esq.Coimbra

Para nós, «a 
excelência 

não é um ato 
mas sim um 

hábito»Qualidade, profissionalismo, cumprimento de prazos 
e acompanhamento permanente dos clientes, são os 
pressupostos que acompanham a Bookpaper há 21 anos.
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AGENDA COM ARTE #próximas
Exposição Pintura 
RETRATOS DE ALGUÉM
de José da Costa
Data prevista: maio/junho

Exposição Pintura 
RENASCER
de João Batista e Sara Morais 
Data prevista: abril/maio

Exposição Fotografia 
CONCURSO LENTES APP
Vários
Data prevista: junho/julho

A Casa da Mutualidade é um espaço cultural polivalente. Para 
além do espaço expositivo que acolhe exposições todos os 
meses, está também equipada para reuniões, workshops, 

formações, apresentações, sessões de recrutamento, etc. 
As suas instalações apresentam um conjunto de bancos retráteis, 
dispõe de vídeo-projetor e sistema de som, o que garante boas 
condições para aqueles que desejem fazer apresentações ou para 
pequenos momentos musicais e de entretenimento em iniciativas 
de carácter diverso. 
É também um espaço para o Associado, onde pode usufruir de um 
café enquanto consulta os jornais e revistas que temos no espaço. 
De todas as comodidades que dispõe destacamos a localização 
central com a proximidade de todas as redes de transportes como o 
autocarro e comboio, comércio e serviços (restauração, bancos, etc).
Caso pretenda expôr ou usar a Casa da Mutualidade para os fins 
referidos, contacte-nos.

COMODIDADES:
LUZ NATURAL
AR CONDICIONADO
WI-FI
SISTEMA DE SOM
VIDEO PROJECTOR
COPA
CAPACIDADE: MAX. 50 PAX

CASA DA 
MUTUALIDADE
GALERIA DE ARTE E CENTRO DE MUTUALISMO

#querocultura
Sal e Cultura

de Agostinho Ribeiro e Josefa Sousa

C U L T U R A



Que balanço quantitativo faz da participação no 1º concurso 
de fotografia LENTES APP?
Sendo a 1ª edição de um evento as expectativas são sempre 
uma incógnita. No entanto, estando atento ao panorama do 
mundo da fotografia e ao tema subordinado, o “Mutualismo”, 
realisticamente não previa que se chegasse à centena de foto-
grafias validadas. De facto, chegou-se a um número que entendo 
ser satisfatório para uma 1ª edição e com toda a certeza numa 
nova edição, esse número será superado. 

E qualitativamente?
É sempre subjectivo, pois determinado enquadramento pode ter 
qualidade para uns e não para outros. Mas, das 81 fotografias 
que foram validadas havia várias temáticas e abrangências, 

Fotógrafo convidado para o concurso
de fotografia “Lentes APP”

“...presidir a este 1º 
concurso d’APP que 
para mim foi muito 
gratificante, quer pelo 
tema altruísta que é 
o Mutualismo, quer 
pela idoneidade da 
Instituição e todos os 
valores que representa.”

ENTREVISTA
A ANÍBAL 
SERAPHIM

C O N C U R S O
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daí ser muito importante que 
a composição do júri seja de 
vários quadrantes, como foi 
o caso, assim as escolhas são 
justas para quem participa e 
transparentes na atribuição das 
fotos premiadas. 
Enquanto fã da fotografia posso 
afirmar que havia qualidade para 
várias temáticas, enquanto mem-
bro do júri tive de fazer a votação 
das fotos segundo o regulamen-
to e o tema do “Mutualismo”.

Enquanto presidente do júri, a 
tarefa foi mais difícil?
Não direi difícil. A qualidade das 
fotografias com maior pontuação 
e enquadradas no tema ficaram 
de imediato na retina, mas a 
responsabil idade enquanto 
presidente do júri é que tenho 
de estar 100% seguro de que 
analisei todas as fotos seguindo 
o mesmo critério e tendo pre-
sente o regulamento e o tema do 
que entendo que seja a minha 
visão do Mutualismo. Por isso 
mesmo, o primordial momento 
de reflexão foi o estudo do tema 
enquanto decor-
ria o concurso. 
Mas também não 
posso dizer que 
foi tarefa fáci l 
avaliar aquelas 
fotos que para mim estariam 
num TOP cinco e as premiadas 
só seriam três.
Sinal disso mesmo foi a renhida 
pontuação que tiveram no con-
junto dos restantes membros do 
júri. Nesse aspecto houve uma 
enorme sintonia mesmo estando 
a uma centena de quilómetros 
dos restantes membros do júri. 
Portanto, mais democrática e 
transparente não poderia ser a 
votação. Por isso mesmo auguro 
que uma 2ª edição será em cres-
cendo em termos qualitativos e 
quantitativos.

Foi então uma experiência 
positiva?
Com certeza  e  em vár ios 

aspectos. Por parte da organi-
zação, fez o que estava ao seu 
alcance com a devida publici-
tação e obtendo a atenção de 
sites ligados à divulgação da 
fotografia. Porventura terão 
surgido concorrentes por essa 
mesma via. 
Por parte dos participantes 
tenho a percepção que terão 
concorrido alguns pela 1ª vez, 
o que é salutar e positivo, pois 
pela experiência que tenho por 
vezes vejo-me confrontado por 
pessoas que não participam 
por entenderem que não têm 
qualidade. Puro engano, esta 
arte, tal como todas, têm várias 
interpretações e gostos. Por isso 
apelo sempre que simplesmente 
concorram! 
Outra experiência positiva que 
deixo aqui expresso, foi presidir 
a este 1º concurso d’APP que 
para mim foi muito gratificante, 
quer pelo tema altruísta que é 
o Mutualismo, quer pela idonei-
dade da Instituição e todos os 
valores que representa.

Como está a ser a experiên-
cia expositiva na  Casa da 
Mutualidade - Galeria de Arte d’ 
APP?
Devido ao encerramento ao pú-
blico dada as medidas restritivas 
causadas pela pandemia, não 
é possível aferir em termos de 
visitantes. No entanto, assumi 
a responsabilidade de expor 
trabalhos fotográficos que dig-
nifiquem o local de renome, que 
respira cultura. Daí que tivesse 
de decidir sobre o que expor, 
dado o enorme espólio, e optar 
por trabalhos ligados à rurali-
dade e sobretudo à natureza 
e às suas curiosas expressões. 
Nesse sentido, até o nome da 
exposição adoptado, “O Rosto 

da Natureza”, teve por base a 
imagem central que tem esse 
mesmo nome e está conectado 
a outras fotografias em que a na-
tureza reflete imagens do corpo 
humano. 
No passado expus com o título 
“O Homem da Máquina Cor de 
Rosa” pois as fotos foram capta-
das por essa peculiar máquina 
Pentax, que se encontra em 
exposição, e que me acompa-
nha desde 2012. Neste caso o 
contexto é diferente e pretendi 
que o foco fosse a imagem que 
se está a tornar icónica: “O Rosto 
da Natureza”. No mesmo espaço 
expositivo também está patente 
uma pintura da artista nascida 
em Coimbra, Teresa Erse, que 
executou uma pintura a partir 
de uma das fotografias em 
exposição, e alguns dos livros 
que cedi imagens aos autores e 
um poema de uma imagem pre-
miada no concurso de fotografia 
“Descobrir São Pedro do Sul”, 
livro que também está exposto 
na galeria do qual tem imagens 
de minha autoria. 

Neste momento, 
só posso avaliar 
pela  sat is fação 
que a exposição 
teve nas pessoas 
que estiveram pre-

sentes na inauguração, claro, um 
grupo restrito dado a pandemia, 
mas que vi o brilho nos olhos de 
quem assistiu. 
Esperemos que em breve os 
olhos possam voltar a brilhar a 
quem visitar a exposição.

“. . .assumi a responsabilidade de expor 
trabalhos fotográficos que dignifiquem o 

local de renome, que respira cultura.”

C O N C U R S O



ÁGUA

• Opte por utilizar o balde de 
água e vassoura em vez da man-
gueira, nos espaços exteriores de 
sua casa.
• Use apenas a quantidade de 
detergente necessário para  
lavagens eficazes. Deste modo 
ajuda a evitar a poluição da água 
por detergentes;
•Evite fazer regas no período no 
período mais quente do dia. Há 
um maior desperdício de água 
por evaporação.
• Utilize a água da chuva para 
regar plantas, lavar carros, varan-
das e pátios.
• Coloque produtos como óleos, 
tintas, gorduras produtos tóxicos 
ou corrosivos para o ambiente 
em recipientes para reciclar em 
vez do esgoto de águas residuais.

RECICLAGEM

•Recicle, Reutilize e Reduza.

Mudando velhos hábitos e 
comportamentos podemos 
contribuir para um consumo 
sustentável de modo a satis-
fazer as nossas necessidades, 
salvaguardando as futuras 
gerações.
Poupar todos os dias é fácil. 
Basta estar atento aquilo 
que nos rodeia. Desta forma 
podemos contribuir para a pre-
servação de recursos naturais, 
reduzir os níveis de poluição 
ambiental e poupar.

ENERGIA

• Opte pela comprar eletrodo-
mésticos identificados com a 
classe energética A++ ou A+++: 
esta opção ira permitir-lhe pou-
par energia a longo prazo.
• Dê preferência às lâmpadas de 
menor consumo: proporcionam 
a mesma luz e consomem me-
nos energia.
• Retire das tomadas todos os  
carregadores que, consomem 
energia mesmo não estando 
conectados ao aparelho.

POUPE COM 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

DIA A DIA E 
COMPRAS 
SUSTENTÁVEIS
•Prefira os transportes públicos 
nas viagens para o trabalho. 
Desloque-se a pé ou de bicicleta. 
Poupe o ambiente, a sua saúde e 
aquela despesa extra.

•Substitua os sacos de plástico 
por sacos de algodão ou feitos 
de materiais sustentáveis.

•Mantenha uma dieta equilibrada 
e reduza o consumo de carne e 
de produtos de origem animal -” 
A produção de alimentos de origem 
animal é responsável por um uso 
superior de recursos (p.e. água, 
solo) e emissões de gases de efeito 
de estufa face aos alimentos de 
origem vegetal’.

•Opte por utilizar no seu dia a 
dia produtos orgânicos, compre 
a granel e reutilize frascos.

SABIA QUE: 
- São necessários aproxima-
damente 5 anos para que os 
filtros dos cigarros e as pasti-
lhas elásticas se degradarem 
na natureza.

- Ao reciclar uma garrafa de 
vidro pode manter uma lâm-
pada de 100W acesa durante 
4 horas.
  
- Ao reciclar uma lata de alu-
mínio está a poupar a energia 
necessária para manter uma 
lâmpada de 100W acesa du-
rante 100 horas.

- De modo a colmatar a 
carência de combustíveis 
fósseis, Portugal necessita de 
países fora da UE para a pro-
dução de energia, o que se 
traduz em custos económicos 
e ambientais muito elevados 
uma vez que a produção de 
energia, com base no pe-
tróleo, gás natural e carvão, 
contribui significativamente 
para a deterioração do meio 
ambiente. 
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P O U P A N Ç A

#queropoupar
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Caso pretenda ter uma reforma tranquila e 
com qualidade, a subscrição do Capital de 
Reforma APP afigura-se como a melhor for-

ma de investimento que atualmente poderá fazer.

Sabendo de antemão que as gerações futuras 
perderão benefícios e que os valores da reforma 
tendencialmente serão cada vez menores (segun-
do o estudo Ageing Report 2018, da Comissão 
Europeia, os cerca de 68% a que corresponde 
uma pensão média em Portugal poderá no futuro 
próximo baixar para 56%), esta solução mutualista 
permite-lhe planear o recebimento de um capital 
entre os 1.500 euros e os 40.000 euros aos 55, 60, 
65 ou 70 anos.
Neste sentido, “uma vez que a sustentabilidade 
do atual sistema social está ameaçada, é urgente 
começar a poupar complementarmente, e quanto 
mais cedo, melhor!”

A prudência aconselha pensar-se nas poupanças 
para a reforma e o melhor caminho a seguir é 
traçar um plano de poupança/investimento n’APP.

O Capital de Reforma, é um produto de aforro 
de excelência equiparável em termos fiscais aos 
PPR, e o cunho mutualista confere-lhe, ainda, uma 
segurança real durante a vigência do contrato, uma 
vez que durante esse período o Associado tem um 
seguro de vida que irá beneficiar os seus herdei-
ros em caso de ocorrer o seu falecimento. Além 
da segurança, os benefícios fiscais traduzem-se 
na dedução à coleta de 20% dos valores anuais 

P O U P A N Ç A

CAPITAL
REFORMA
APP
É a opção certa de 
poupança que lhe 
permitirá planear 
com segurança e 
otimismo o seu futuro.

Paulo Martins
Departamento de Dinamização Associativa

investidos com limites em função das idades: 400 
euros, até aos 35 anos, 350 euros, entre os 35 e os 
50 anos e 300 euros, acima dos 50 anos.

Ao pensar em tudo aquilo que gostará de fazer 
quando se reformar, constatará que o dinheiro que 
agora tem no banco não irá valer o mesmo nas 
próximas décadas, fazendo todo o sentido investir 
no Capital de Reforma APP, a alternativa mutualista 
de futuro para fazer face a possíveis quebras de 
rendimento.

#queropoupar
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