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A Magazine Sénior nº 4 que fazemos chegar às 
bancas sintetiza bem a vigorosa e profícua ativi-
dade que a Mutualista Covilhanense desenvol-
veu no último triénio. Um trabalho só possível 
graças a uma Instituição constituída por uma 
vasta equipa que a cada novo dia se apresenta 
forte, coesa e focada no seu objetivo primordial: 
as pessoas.
Esse enfoque naquilo que é importante foi cru-
cial para que os compromissos que assumi com 
os associados no início deste mandato, prestes 
a terminar, tenham sido largamente alcançados. 
A Mutualista Covilhanense, um dos principais 
agentes da Economia Social da nossa região, é 
hoje uma Instituição mais sólida, mais aberta ao 
exterior, prosseguindo na rota do crescimento e 
da modernização a passo firme, em prol dos seus 
associados e familiares, mas também de toda a 
comunidade em que está inserida. A Unidade 
Móvel de Saúde que agora estreamos é disso um 
claro exemplo, ao envolver 23 entidades e insti-
tuições do nosso concelho logo no seu arranque, 
todas centradas no mesmo objetivo: proporcio-
nar mais e melhor qualidade de vida às nossas 
populações. 
Ao fim de 86 anos de existência, a Mutualista 
Covilhanense prepara-se para percorrer as estra-
das do concelho com todo o seu know-how na 
área da Saúde. Este constitui um marco histórico 
na vida da nossa Associação, assim como o foi 
também a primeira grande iniciativa de sempre 
direcionada para o público escolar. O “+Saúde: 
Mutualista com as Crianças” levou centenas de 
crianças às nossas instalações, superando as me-
lhores expetativas. A autorização concebida pelo 
Infarmed para a nossa Farmácia privada funcio-
nar também como local de Venda de Medica-
mentos Não Sujeitos a Receita Médica é outra 
das notáveis conquistas concretizadas pela As-
sociação. A Farmácia da Mutualista assume-se, 
aliás, como a primeira em todo o país a conse-
gui-la.
A Mutualista Covilhanense é, assim, cada vez 
mais uma Instituição aberta a todos os públicos 
e idades. Destes três anos de trabalho, merecem 
ainda especial destaque a qualificação das valên-
cias de apoio à 3ª idade, outro dos principais ob-
jetivos traçados em 2014, e o grande conjunto de 
obras e melhoramentos que realizámos no edi-
fício que alberga a Associação, traduzidos numa 
considerável melhoria do bem-estar de todos os 
que o frequentam, sobretudo dos nossos utentes, 
associados e colaboradores.
Ainda que muito tenha sido concretizado nes-
te triénio, certo é que o trabalho de uma insti-
tuição social estará sempre inacabado. Para este 
segundo mandato que se avizinha, há mais e 
novos desafios para abraçar, sempre na linha da 
estratégia preconizada até aqui. A reabilitação do 
edifício sito na Avenida de Santarém, a aposta no 
Turismo Sénior e ainda a criação de um parque 
geriátrico nas instalações da Capitão de Almeida, 
complementado por um jardim terapêutico, estão 
entre esses novos desafios. E o principal foco de 
atuação, esse, será sempre só um, como até aqui: 
as pessoas. 

Editorial

Nelson Silva
Presidente da Mutualista Covilhanense

Saúde sobre 
rodas pelas 
freguesias 
rurais da 
Covilhã

Projeto pioneiro no concelho destinado à prevenção, vigilância e prestação de cui-
dados de saúde primários 

Os 23 parceiros
Município da Covilhã: Condução da viatura através de um 
motorista habilitado; Fornecimento de combustível à viatura; 
Colaboração na organização de iniciativas de índole munici-
pal.

Centro Hospitalar da Cova da Beira: Articulação com as 
suas três áreas de atuação (Clínica e de Apoio Clínico; Inves-
tigação, Ensino e Formação; e Apoio Geral e Logística); Afeta-
ção de recursos humanos ao projeto, caso necessário.

Departamento de Informática da UBI (Grupo NetGNA): 
Construção de soluções inovadoras no âmbito de projetos de 
investigação; Avaliação do desempenho das soluções inova-
doras desenvolvidas.

Faculdade de Ciências da Saúde da UBI: Acompanhamento 
com docentes e estudantes de Medicina; Investigação.

MedUBI – Núcleo de Estudantes de Medicina da UBI: Par-
ticipação em rastreios cardiovasculares; Realização de ações 
de sensibilização sobre Saúde

Juntas de Freguesia e instituições locais: Colaboração 
na operacionalização das ações e iniciativas locais da UMS; 
Acompanhamento na implementação e desenvolvimento do 
projeto.

Juntas de Freguesia: Aldeia de S. Francisco de Assis, Ca-
segas e Ourondo, Cantar Galo e Vila do Carvalho, Cortes do 
Meio, Dominguiso, Ferro, Orjais, S. Jorge da Beira, Sobral de 
S. Miguel, Verdelhos, Teixoso e Sarzedo, Vale Formoso e Al-
deia de Souto.

Instituições: ADERES, Centro de Apoio a Crianças e Idosos 
de Cortes, Centro de Convívio e Apoio à 3ª Idade do Tortosen-
do, Centro Social Nossa Senhora do Aleixo (Unhais da Serra), 
Centro Social Nossa Sra. da Conceição (Vila do Carvalho) e 
Centro Social de Vales do Rio. 

O que fará a Unidade Móvel?
No campo da Saúde, a Unidade Móvel realizará rastreios cardiovascula-
res (glicémia, triglicéridos, colesterol, etc); atos de enfermagem (pensos, 
injeções, etc); promoção do uso correto do medicamento; promoção de 
ações de sensibilização sobre Saúde, entre outros. Está a ser estudada a 
possibilidade de, numa segunda fase, em articulação com o Centro Hospi-
talar da Cova da Beira (CHCB), realizar também teleconsultas. Na área da 
Psicologia, prevêem-se rastreios ao nível da saúde mental, realização de 
avaliações psicológicas, acompanhamento psicológico individual e/ou em 
grupo e também apoio em situações de luto. Já no que toca ao Apoio So-
cial, identificará situações de pobreza e de exclusão social, providenciando 
respostas sociais e concertadas no âmbito do Programa de Emergência 
Social e do Projeto de Teleassistência (Apoio a Idosos Isolados).

A Equipa de profissionais 
de Saúde
A Unidade Móvel de Saúde conta com uma equipa multidisciplinar com-
posta por um motorista, um enfermeiro, um psicólogo e um técnico so-
cial, a que se podem juntar outros técnicos que contribuam para ganhos 
em saúde e o bem-estar das populações.

As distinções
1º LUGAR DO BPI SENIORES 2016, do Banco BPI, em outubro: prémio 
de reconhecimento atribuído a projetos que melhoram a qualidade de 
vida dos seniores e o envelhecimento ativo; e apoio financeiro para a 
sua execução. Projeto escolhido entre 548 candidaturas nacionais.

Inovar para Melhorar 2016, da União das Mutualidades Portuguesas, 
em junho: prémio  atribuído a projetos considerados modelos de inova-
ção e uma boa prática do movimento mutualista, podendo ser seguidos 
por outras mutualidades, contribuindo para o desenvolvimento da Eco-
nomia Social.

A pensar nas populações das freguesias ru-
rais do concelho da Covilhã, sobretudo na 
mais idosa e isolada, a Mutualista Covilha-
nense tem na estrada a partir de sábado, 19 
de novembro, uma Unidade Móvel de Saúde 
e de Apoio Psicológico e Social. A viatura es-
treia-se com um périplo de rastreios gratui-
tos por diversas localidades. Paralelamente, o 
projeto começa a organizar-se no território 
em itinerários, de forma progressiva.
Casegas foi a localidade escolhida para o iní-
cio deste périplo, na sequência de um apelo 
dirigido pela própria União de Freguesias de 
Casegas e Ourondo à Mutualista no final de 
outubro, dando conta de preocupações rela-
cionadas com a interrupção do normal fun-
cionamento das extensões de saúde locais, na 
altura sem médico de família há três meses, 
desde início de agosto. Outras freguesias 
se seguirão nos próximos dias nesta fase de 

arranque em que se pretende contatar dire-
tamente com as populações, mostrando um 
pouco do trabalho que virá a ser desenvolvi-
do futuramente, quando estiver a funcionar 
em pleno [ver caixa].
«Simultaneamente, em conjunto com os 
nossos parceiros, que nesta fase inicial são 
já 23, estamos a proceder à operacionaliza-
ção no terreno dos itinerários pré-definidos, 
ajustando-os às necessidades de cada uma 
das freguesias e assegurando os últimos de-
talhes», adianta o presidente da Mutualista 
Covilhanense, Nelson Silva. Para o dirigente, 
este é «um marco histórico no percurso da 
Mutualista Covilhanense, que após 86 anos 
de existência sai das suas quatro paredes, le-
vando toda a sua experiência e saber na área 
da Saúde às diferentes populações do conce-
lho, especialmente às mais distantes e isola-
das». «O grande objetivo deste projeto passa 

por esbater barreiras e encurtar distâncias, 
combatendo o isolamento e melhorando a 
qualidade de vida das pessoas», destaca Nel-
son Silva.
Quanto aos itinerários que entretanto pas-
sarão do papel para o terreno, resultam de 
um estudo aprofundado sobre a realidade do 
concelho da Covilhã realizado pela própria 
Associação, que se debruçou sobre aspetos 
como a distribuição e a regularidade dos di-
ferentes serviços de saúde espalhados pelo 
território, a densidade populacional, a per-
centagem de população idosa nas diferentes 
freguesias e ainda as acessibilidades e limi-
tações geográficas, entre outros. A zona das 
Minas da Panasqueira (Aldeia de São Fran-
cisco de Assis, São Jorge da Beira e Sobral 
de São Miguel), a mais distante da sede de 
concelho, bem como o Sarzedo, onde a per-
centagem de população com 65 anos ou mais 
chega aos 51,5 por cento, são algumas das 
prioridades. Mas há muitas mais freguesias 
envolvidas, num total de 12, sendo que a Ins-
tituição prevê que em breve outras venham a 
juntar-se ao projeto.  
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Consultório dentário abre no 
Centro Clínico 
Depois da introdução de Consultas de Psicologia, em abril de 2015, e 
de Consultas de Nutrição, em março passado, a Mutualista Covilhanen-
se continua a apostar no alargamento da oferta do seu Centro Clínico, 
através da captação de novas especialidades médicas, abrindo agora um 
Consultório Dentário. 
As consultas de Medicina Dentária estão a cargo da médica dentista Inês 
Marques. Os preços a praticar neste consultório são reduzidos, com con-
sultas desde 27 euros para associados e 30 euros para não associados. 
Para além de Consultas de Medicina Dentária, das Consultas de Nutrição 
(com a nutricionista Patrícia Gabriel) e das Consultas de Psicologia (com 
a psicóloga Isabel Malaca), o Centro Clínico da Mutualista dispõe de Con-
sultas de Médico de Família exclusivas para associados, gratuitas (para 
quem é isento no SNS) ou a 1 euro, e de consultas de várias outras espe-
cialidades médicas com descontos, entre as quais Ortopedia. No espaço, 
os associados têm também acesso diário a um Gabinete de Enfermagem, 
a preços reduzidos.

Novos cartões de associados: 
modernos e funcionais 
Os serviços administrativos da Mutualista começam este mês de novembro 
a emitir novos cartões de associados, num modelo mais moderno e funcio-
nal, que subsituem os anteriores. Nesse sentido, a Instituição está a apelar 
aos seus associados que queiram entregar fotografias mais recentes que o 
façam na Receção/Secretaria. Quem nunca entregou nenhuma deve fazê-lo 
agora. O cartão de associado é essencial para usufruírem de descontos e 
vantagens nas instalações da Mutualista, na Farmácia e no Centro Clínico, 
e também fora, na rede nacional de serviços de Saúde do “Mutual In” (ver 
texto abaixo) e junto das entidades parceiras. Os parceiros são a Clínica do 
Jardim, Ótica Olho Clínico, Clínica de Medicina Dentária da Covilhã, LAPA, 
Clínica Gastroenterológica da Covilhã e Casa do Pessoal do Agrupamento 
de Escolas Pêro da Covilhã. 

Mutualista integra rede nacional 
de serviços de Saúde
A Mutualista Covilhanense integra uma rede de serviços de Saúde constituída 
por dezenas de clínicas médicas e de farmácias espalhadas de norte a sul do 
país, todas pertencentes a associações mutualistas. 
A nova rede, exclusiva para associados de instituições deste género, resulta 
de protocolos celebrados no início de abril passado entre a União das Mu-
tualidades Portuguesas (UMP) e a grande maioria das associações filiadas, 
entre as quais a da Covilhã, num projeto que dá pelo nome de “Mutual In”. A 
rede permite grande mobilidade aos associados das diferentes associações 
mutualistas no acesso à Saúde, a preços reduzidos. Cada uma delas passa a 
abrir as suas portas a todos os associados das outras, disponibilizando-lhes 
as mesmas condições praticadas internamente. No total, integram a UMP um 
total de 60 associações, que juntas envolvem quase dois milhões de benefi-
ciários.Os associados da Mutualista passaram, assim, a dispor de uma vasta 
oferta de serviços na área da Saúde em qualquer ponto de Portugal, bastando 
para isso exibirem o seu cartão de associado.

Principais 
obras e 
melhoramentos 
2014 - 2016

:: Requalificação do Espaço Exterior
:: Construção da Sala Snoezelen
:: Aquisição e instalação de caldeiras de con-   
   densação a gás
:: Alteração do sistema de painéis solares
:: Aposta na eficiência energética
:: Obras de manutenção da canalização
:: Remodelação de quartos na Estrutura 
   Residencial
:: Reparação e pintura de paredes (Centro 
   Clínico, corredores vários, Receção, etc.)
:: Qualificação dos gabinetes administrativos
:: Reparações no refeitório e sala de convívio
:: Obras várias na Cozinha (HACCP)
:: Sinalética no edifício

“Mutualista com as Crianças” 
superou expetativas 
Através da sua Farmácia, a Mutualista Covilhanense recebeu nos meses 
de junho, julho e agosto deste ano centenas de crianças, no âmbito do 
Programa de Saúde Infantil gratuito “+Saúde: Mutualista com as Crianças”, 
realizado em colaboração com 5 profissionais de Saúde. Promovido nas 
instalações da Associação, esta 1ª edição teve como objetivo sensibilizar 
para temáticas como a Alimentação e a Obesidade Infantil, a Saúde Oral e 
a correta Lavagem dos Dentes, a Proteção solar e os Cuidados a ter no ve-
rão, a importância da Saúde Visual e as Emoções. O Programa incluiu ses-
sões temáticas ministradas pela farmacêutica Catarina Canário, diretora 
técnica da Farmácia da Mutualista, pela nutricionista Patrícia Gabriel, pelo 
médico dentista João Coelho (Clínica do Jardim), pela psicóloga Isabel 
Malaca e pelo optometrista Nuno Pedro (Ótica Olho Clínico). Este Progra-
ma de Saúde Infantil foi organizado especialmente para Crianças em ATL 
de Verão, crianças do pré-escolar (a partir dos 4 anos) e ainda crianças a 
frequentar o 1º e o 2º ciclos do Ensino Básico. O “Mutualista com as Crian-
ças” consistiu na realização de sessões temáticas que incluíram rastreios, 
conversas/debates, demonstrações e muito mais.

Aposta 
numa 
equipa de 
enfermagem 
experiente 
A Mutualista Covilhanense tem 
numa equipa de enfermagem ex-
periente, cuja atividade é pautada 
por altos padrões de qualidade, 
constituída por Rui Franco, Dina 
Fabião (enfermeira chefe) e Paula 
Cruz, profissionais que exercem 
também funções no Centro Hos-
pitalar da Cova da Beira (CHCB). 
Os enfermeiros fazem atendimen-
to no Gabinete de Enfermagem 
do Centro Clínico e cuidam dos 
utentes de Centro de Dia e da 
Estrutura Residencial para Idosos 
(ERPI). 

Lista única 
para as 
eleições de 
3 de dezembro
Deu entrada nos serviços adminis-
trativos da Mutualista Covilhanen-
se uma única lista concorrente às 
eleições para os órgãos sociais, 
agendadas para 3 de dezembro, 
para o triénio de 2017-2019. Nelson 
Silva, atual presidente da direção, 
encabeça a lista, numa candidatu-
ra em que as principais renovações 
incidem sobre as presidências da 
Mesa da Assembleia Geral e do 
Conselho Fiscal. A candidatura 
tem como lema “+Mutualista” e, no 
que respeita à Direção, reconduz a 
maior parte dos atuais dirigentes 
nos cargos. O candidato à presidên-
cia da Mesa da Assembleia Geral é 
Vítor Pinho e à presidência do Con-
selho Fiscal é Arlindo Correia. 

Farmácia 
“aberta” ao 
público em geral 

A Farmácia da Mutualista Covilha-
nense, até aqui exclusiva a asso-
ciados, está a funcionar também, 
desde o passado dia 1 de setembro, 
como local de Venda de Medica-
mentos Não Sujeitos a Receita Mé-
dica (MNSRC), abrindo assim pela 
primeira vez as suas portas ao pú-
blico em geral.
Trata-se da primeira Farmácia So-
cial em todo o país a conseguir au-
torização para o efeito por parte do 
Infarmed – Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, 
IP. Esta nova realidade resulta de um 
pedido feito pela Instituição àquela 
entidade, num «processo difícil que 
se arrastou durante algum tempo e 
que mereceu aprovação», conta o 
presidente da Mutualista, Nelson Sil-
va. 
A partir de agora, qualquer pessoa 
pode então frequentar a Farmácia da 
Associação, localizada junto ao Lar-
go do Calvário, independentemente 
de ser ou não associada, para com-
prar medicamentos sem prescrição 
médica e outros produtos de venda 
livre, entre os quais dietéticos, produ-
tos de higiene e de dermocosmética. 
Os fármacos que carecem de recei-
ta continuam a ser vendidos apenas 
aos associados, que têm sempre um 

desconto até 10 por cento em tudo 
o que compram. Para Nelson Silva, 
esta é «uma conquista importante 
que contribuirá para a continuidade 
de crescimento da Farmácia e, por 
conseguinte, da própria Associação, 
bem como de todo o trabalho social 
que tem vindo a desenvolver na co-
munidade em que está inserida». 
O presidente da Mutualista Covilha-
nense acrescenta que «esta nova 
realidade possibilita à Instituição 
prosseguir e reforçar todo um traba-
lho social na área do medicamento, 
ao facilitar o acesso a fármacos a 
toda uma população que reside na 
área de abrangência da Farmácia 
Social, na zona antiga da cidade, 
grande parte envelhecida e com 
mobilidade reduzida». Também os 

estudantes da Universidade da Bei-
ra Interior (UBI) que moram nesta 
zona da Covilhã, sobretudo na Rua 
da Saudade, tradicionalmente muito 
procurada, poderão beneficiar deste 
novo local de venda de medicamen-
tos sem receita médica.
A Farmácia Social da Mutualista Co-
vilhanense entrou em funcionamento 
em 2013. Foi a 14ª a ser inaugurada 

a nível nacional. Este tipo de far-
mácias, pertencentes a instituições 
socais, são idênticas às farmácias 
comerciais no que respeita à oferta 
de fármacos e produtos. O que as 
distingue é essencialmente o facto 
de privilegiarem o bem social em 
detrimento do lucro, servindo uma 
população privada que correspon-
de aos associados.


