LISTA B

PROGRAMA

A lista B procura mobilizar
as mulheres e homens de boa
vontade, para um projeto que
conduza a um novo ciclo de vida
da nossa mutualidade,
recuperando a confiança de
todos, a dinâmica de
desenvolvimento e o orgulho
em “Ser Montepio”.

QUEM SOMOS
A lista B, sob o mote ‘União e Confiança’,
reúne um conjunto alargado de associados
que decidiu dar resposta à vontade, publicamente
manifestada, de assegurar o futuro da Associação
Mutualista e de todo o universo Montepio.
Unindo os Associados, recuperando a confiança
e assegurando um projeto claro de crescimento
e inovação.
Após o processo eleitoral, que terminará a 7
de Dezembro e contando desde já com o seu apoio,
bem como de todos os Associados de boa vontade,
estaremos em condições de prosseguir a missão
que delineámos, assente nos pilares da inovação,
conhecimento, sustentabilidade e valores.
Sempre com orgulho em Sermos Montepio!
Contamos consigo.
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LISTA
DE CANDIDATOS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Fernando Ribeiro Mendes

Miguel Teixeira Coelho

Maria de Nazaré Barroso

Pedro Corte Real

Associado nº E/191752-7

Associado nº E/375571-6

Associado nº E/253906-9

Associado nº E/947183-2

Presidente

Vogal

Vogal

Vogal

Doutorado em Economia, Vogal
do Conselho de Administração
do Montepio Geral Associação
Mutualista, Presidente do Conselho
Consultivo do Instituto de Gestão
de Fundos de Capitalização da
Segurança Social (IGFCSS, IP)
e Ex-Secretário de Estado
de Segurança Social do Governo
de António Guterres.

Doutorado em Economia,
Vogal do Conselho de Administração
do Montepio Geral Associação
Mutualista, Presidente do Conselho
de Administração da Montepio
Gestão de Activos - SGFI, SA,
Professor Universitário e Ex-Vice
Presidente do Instituto da Segurança
Social (ISS, IP).

Doutorada em Administração
de Empresas, Vogal do Conselho
de Administração da Autoridade
de Supervisão de Seguros e Fundos
de Pensões (ASF) e Ex-Presidente do
Instituto dos Atuários Portugueses.

Doutorado em Estatística, Atuário,
Professor Universitário,
Ex-Presidente do Instituto
de Informática da Segurança Social
(II, IP) e Ex. Diretor do Instituto
Nacional de Estatística (INE).
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LEGENDA:
(da esquerda para a direita)
Pedro Corte Real
Maria Nazaré Barroso
Fernando Ribeiro Mendes
Miguel Teixeira Coelho
Ana Albuquerque Nogueira

Ana Cristina Nogueira
Associado nº E/44899-0

Vogal
Arquiteta paisagista, Pós-Graduada
em Design Ambiental Urbano,
Presidente de Inovar Autismo Associação de Cidadania e Inclusão.
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LISTA
DE CANDIDATOS
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
João Proença

Nazaré Costa Cabral

Jorge Lapa Simões

Rui de Oliveira

Associado nº E/65177-4

Associado nº E/79633-8

Associado nº E/30966-0

Associado nº E/581593-9

Presidente

1º Secretário

2º Secretário

Suplente

Presidente do Conselho Geral
e de Supervisão da ADSE, Instituto
Público de Gestão Participada,
Ex-Secretário-Geral da UGT.

Doutorada em Direito, Professora
Universitária, Membro do Conselho
Consultivo do Instituto de Gestão de
Fundos de Capitalização da
Segurança Social (IGFCSS, IP).

Licenciado em Economia,
Revisor Oficial de Contas,
Membro da Assembleia
Representativa das Ordem
dos Economistas.

Licenciado em Economia, Professor
Universitário, Ex-bancário.
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LEGENDA:
(da esquerda para a direita)
João Proença
Nazaré Cabral
Jorge Simões

Sónia Soares
Associado nº E/455869-5

Suplente
Licenciada em Línguas e Literaturas
Modernas, Secretária de Direção
no Sindicato dos Bancários do Norte.
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LISTA
DE CANDIDATOS
CONSELHO FISCAL
João Carvalho das Neves

Manuel Meira Fernandes

Ricardo Pereira

Raul Esteves

Associado nº E/53847-3

Associado nº E/623426-3

Associado nº E/657592-2

Associado nº E/48815-4

Presidente

Vogal

Vogal

Suplente

Doutorado em Economia, Professor
Catedrático do ISEG, Revisor Oficial
de Contas, Administrador
não-executivo da Montepio Valor SGFI, SA.

Licenciado em Economia, Ex.
Administrador de vários bancos
comerciais em Portugal e no
estrangeiro. Ex-Presidente
do conselho de administração
de um banco de investimento.

Licenciado em Organização e Gestão
de Empresas, auditor em diversas
empresas e institutos públicos.

Licenciado em Economia, Juiz
Conselheiro jubilado do Tribunal
de Contas, Ex-Conselheiro na
Representação Permanente de
Portugal, junto das Comunidades
Europeias, Ex-Membro da Direcção
do Conselho de Administração do
Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social.
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LEGENDA:
(da esquerda para a direita)
Manuel Fernandes
João Carvalho das Neves
Ricardo Pereira

Maria Eduarda Paulino
Associado nº E/343131-5

Suplente
Licenciada em Direito, Advogada
na Lisnave - Estaleiros Navais, S.A,
Ex-Chefe de Departamento do Gabinete
Jurídico e dos Recursos Humanos
na Eni – Electricidade Naval
e Industrial, S.A.
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LISTA
DE CANDIDATOS
CONSELHO GERAL

António Menezes Rodrigues

Margarida Chagas Lopes

Vitor Batista

João da Costa Pinto

Associado nº E/31000-2

Associado nº E/105360-1

Associado nº E/720123-7

Associado nº E/ 129230-7

Efetivo

Efetivo

Efetivo

Efetivo

Licenciado em Finanças, Presidente
da Federação Europeia das
Sociedades Financeiras; Presidente
da Associação das Instituições do
Crédito Especializado; Ex-Presidente
do Conselho de Administração da
Realtransfer,SA.

Doutorada em Economia, Professora
Universitária, membro do Conselho
Geral da Associação Mutualista
Montepio Geral.

Licenciado em Economia, Consultor
Económico e Perito Avaliador de
Imóveis inscrito na CMVM-Comissão
de Mercados e Valores Mobiliários,
Consultor económico-financeiro na
área de projetos de investimento.

Licenciado em Economia, Professor
Universitário, Ex-Vice-Governador
do Banco de Portugal, Ex-Presidente
da Caixa de Crédito Agrícola,
Vice-Presidente da Fundação Oriente,
Vice-Presidente da CIP e
Ex-Secretário Adjunto do Governo
de Macau.
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João Silveira

José Rainho

Rita Pereira Marques

Maria Clara dos Santos

Pedro Miguel Dominguinhos

Associado nº E/35076-1

Associado nº E/47659-3

Associado nº E/723601-1

Associado nº E/523805-3

Associado nº E/0149697-0

Efetivo

Efetivo

Efetivo

Efetivo

Efetivo

Licenciado em Economia, Ex.
Administrador de Instituições do
grupo Lusófona, Fundador da
ASPSI-Associação de Apoio e Estudo
às Psicognosis na Raia Central.

Consultor, Empresário e Ex. Gerente
Bancário.

Licenciatura em Política Social,
Assessora na Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa.

Doutorada em Gestão, Professora
Universitária.

Doutorado em Gestão, Presidente do
Instituto Politécnico de Setúbal,
Vice-Presidente do Conselho
Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos.

Mário Valadas

José de Almeida Serra

Norberto Pilar

José Costa Soares

Luis Figueiredo

Maria Isabel Sarmento

Associado nº E/472785-3

Associado nº E/28745-2

Associado nº E/37711-3

Associado nº E/800144-9

Associado nº E/33289-9

Associado nº E/838472-6

Efetivo

Efetivo

Efetivo

Suplente

Suplente

Suplente

Licenciado em Economia, Ex-Director
do Gabinete Central de Coordenação
Informática dos CTT e TLP.

Licenciado em Economia,
Ex-Administrador do Montepio Geral
Associação Mutualista,
Ex-Administrador do Banco de
Fomento Nacional.

Licenciado em Ciências Económicas e
Financeiras, Ex-Presidente do
Conselho Fiscal do Montepio
Investimento, S.A. e Ex-Presidente do
Conselho de Administração
da TAP.

Licenciado em Engenharia Civil,
consultor, assessor de administração,
Ex-Administrador das Estradas de
Portugal.

Administrador de empresas, ExAdministrador Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (Portugal), SA.

Licenciada em Economia, ExDirectora Geral da FIPA,
Adjunta do Gabinete do Ministro
a Agricultura, Vice-Presidente
do Grupo Amizade.
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O NOSSO
PROGRAMA
LISTA B
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RECUPERAR
A CONFIANÇA
ASSOCIATIVA
O Montepio enfrenta uma crise de reputação fatal para a sua ação e, principalmente, para a sua capacidade
de desenvolvimento. A confiança no Montepio, entre os seus Associados e no público em geral, encontra-se
profundamente abalada.
A falta de transparência de algumas decisões e a insuficiente ponderação de alternativas de ação sustentam
essas suspeições.
Neste contexto, reabilitar a confiança no Montepio apresenta-se como tarefa urgente e inadiável. Para tal,
é necessário melhorar o modelo de governação com a adoção de um modelo de gestão em que o processo
de tomada de decisões seja completamente transparente e o Conselho Geral assuma o seu papel na definição
da estratégia do Montepio e no controlo da atividade do Conselho de Administração.
De igual forma, importa reforçar a participação dos Associados na vida associativa, nomeadamente através
da promoção do orçamento participativo, exercício do voto eletrónico e criação de núcleos regionais de Associados.
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| NÚMERO DE ASSOCIADOS DO MONTEPIO |
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Com União e Confiança
vamos voltar a Crescer
| NÚMERO DE INSCRIÇÕES EM MODALIDADES |
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POR UM MONTEPIO
COMPETENTE, SOLIDÁRIO
E RESPONSÁVEL
A Associação Mutualista Montepio Geral (Montepio), pertença de mais de 617 000 Associados, no respeito pelos princípios
da democracia, liberdade, independência e solidariedade, tem vindo, desde 1840, a desenvolver ações de proteção social
nas áreas da segurança social e da saúde e a promover a cultura e a melhoria da qualidade de vida dos seus membros.
Procurando dar reposta, simultaneamente, aos problemas de cada um, per si, e de todos, no seu conjunto, o Montepio
baseou sempre o desenvolvimento da sua atividade numa componente financeira sólida e na transparência de processos
e decisões.
Nos últimos anos, o Montepio enfrenta uma crise de reputação fatal para a sua ação e, principalmente, para sua capacidade
de desenvolvimento.
A confiança no Montepio, entre os seus Associados e no público em geral, encontra-se profundamente abalada
por suspeições que decorrem, inevitavelmente, do modo de funcionamento do seu sistema de governo.
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Pelo seu papel e importância na sociedade portuguesa,
a recuperação da confiança associativa e junto dos nossos
parceiros fundamentais - o governo, o parlamento,
os reguladores e as entidades da economia social -,
apresenta-se como o principal desafio do próximo triénio.
A segurança na gestão dos fundos mutualistas que os
associados confiam à instituição, promovendo aplicações
prudentes e diversificadas das suas poupanças e a revisão
dos modelos de governo e de ação são elementos essenciais
para o cumprimento desse objetivo central – retomar
a confiança no Montepio.
A recente entrada em vigor do Código das Associações
Mutualistas deverá ser entendida como uma oportunidade
única para cumprir este objetivo, permitindo uma
clarificação do papel dos diversos órgãos, em particular
o papel estratégico do Conselho Geral e reforçando
a participação dos associados (orçamento participativo,
exercício do voto eletrónico e criação de núcleos regionais
de Associados).
Paralelamente, importa reforçar os fins de proteção social
e saúde que estão na génese do Montepio, modernizando
a correspondente oferta de modalidades
e soluções mutualistas.
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POR UM MONTEPIO
COMPETENTE, SOLIDÁRIO
E RESPONSÁVEL
Com efeito, os novos riscos sociais e a crescente dificuldade
dos sistemas públicos em responderem aos riscos mais
tradicionais, reforçam o papel do Montepio como elemento
central no sistema complementar da Segurança Social e da
Apresenta-se ainda como estratégico o reconhecimento
proteção da Saúde.
da importância decisiva dos colaboradores do Montepio,
Para que o Montepio assuma na plenitude o seu papel
a quem tanto se deve nas condições adversas dos últimos
(e responsabilidades) na sociedade portuguesa,
tempos, proporcionando-lhes perspetivas de realização
a articulação entre as entidades por ela detida deverá ser
profissional motivadoras, de melhoria das suas
reforçada, no respeito integral da autonomia de cada uma
competências, de condições exemplares de trabalho
das instituições: O Montepio deve ser mais do que a soma
e da prática de uma adequada justiça organizacional.
das suas partes.
O Montepio pode, e deve ser, o melhor local para se
Na realidade, os desafios colocados pela disrupção
trabalhar em Portugal.
tecnológica em curso, obrigam ao lançamento de uma
agenda de transformação digital que permita dar uma
De igual forma, importa reformular o modelo
resposta integrada às necessidades dos associados
de remuneração dos órgãos sociais do Montepio,
(proteção dos riscos sociais, serviços bancários, seguros,
em linha com a redução de responsabilidades
gestão de ativos, apoio social, desporto e cultura).
que ocorreram após a autonomização da caixa económica.
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Por fim, e porque a definição de soluções adequadas em
matéria de proteção social e saúde só poderá ser feita tendo
por base um conhecimento profundo dos fenómenos sociais
atuais emergentes, a criação do Observatório Social Montepio
XXI apresenta-se como instrumento por excelência para
agregar as competências internas e externas num fórum único
de excelência para a partilha e produção de conhecimento.
O caminho que o Montepio tem de percorrer nos próximos
anos, assente em princípios de boa governação, transparência,
equidade, coesão territorial, inclusão, inovação,
sustentabilidade (económica, social e ambiental)
e conhecimento, depende de todos e cada um de nós.
A lista B, que agora se apresenta, procura mobilizar as
mulheres e homens de boa vontade para um projeto que
conduza a um novo ciclo de vida da nossa mutualidade,
recuperando a confiança de todos, a dinâmica de
desenvolvimento e o orgulho em “Ser Montepio”.

Importa reforçar os fins de proteção social
e saúde que estão na génese do Montepio.
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OS NOSSOS
COMPROMISSOS

20

RECUPERAR A CONFIANÇA ASSOCIATIVA
RETOMAR O PRIMADO DA SEGURANÇA NA GESTÃO
DOS FUNDOS MUTUALISTAS
REGRESSAR AOS FINS DE PROTECÇÃO SOCIAL QUE
ESTÃO NA GÉNESE DO MONTEPIO
REFORÇAR A QUALIDADE E DIGNIDADE DE VIDA
DOS ASSOCIADOS
PROMOVER A SAÚDE E OS ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS
DOS ASSOCIADOS
FORTALECER A ARTICULAÇÃO ENTRE ENTIDADES DO GRUPO
MONTEPIO E ACELERAR A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
MELHORAR A COOPERAÇÃO COM AS ENTIDADES
DA ECONOMIA SOCIAL
TRANSFORMAR O MONTEPIO NO MELHOR LOCAL
PARA SE TRABALHAR
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OS NOSSOS
COMPROMISSOS
RETOMAR O PRIMADO DA SEGURANÇA NA GESTÃO
DOS FUNDOS MUTUALISTAS
Procurando dar resposta, simultaneamente,
aos problemas de cada um, per si, e de todos,
no seu conjunto, a Associação Mutualista Montepio,
desde a sua fundação em 1840, baseou sempre
o desenvolvimento da sua atividade numa componente
financeira sólida, construída a partir da ideia de que
“nunca se deve dar um passo maior do que a própria
perna”.

As decisões de gestão tomadas no início desta década,
à revelia do princípio de prudência anterior, afetaram
de forma significativa a estrutura de balanço
da Instituição, impondo-se o regresso ao primado
da segurança na gestão dos fundos mutualistas
que os associados confiam à instituição, promovendo
aplicações prudentes e diversificadas das suas
poupanças.

18402018

Assim, importa estabelecer com a ASF um plano a 12
anos para diversificação gradual das aplicações dos
fundos mutualistas.
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OS NOSSOS
COMPROMISSOS
REGRESSAR AOS FINS DE PROTECÇÃO SOCIAL QUE
ESTÃO NA GÉNESE DO MONTEPIO
Num quadro onde a proteção social pública era
inexistente, o Montepio apresentou-se desde a
fundação até meados do séc. XX como entidade
pioneira na cobertura dos riscos sociais existentes, em
particular no que respeita à velhice, invalidez, morte e
sobrevivência.
A orientação, na última década, do esforço de
distribuição das modalidades mutualistas em favor das
denominadas modalidades de “poupança”,
descaracterizou de forma significativa a matriz
originária do Montepio e teve como consequência

a redução da estabilidade temporal dos fundos
recebidos dos associados.
Neste contexto, tendo em consideração o novo quadro
regulamentar imposto pelo Código Mutualista, iremos
reformular a oferta mutualista, tornando-a mais flexível
e adaptada aos novos riscos sociais e cumprindo, de
forma mais eficiente, os fins de proteção social que
estão na génese do Montepio.
De igual forma, promoveremos um diálogo ativo junto
das autoridades de supervisão para que seja definida
uma proposta de enquadramento para a distribuição
das modalidades mutualistas através do canal bancária
que tenha em consideração a natureza específica
destas modalidades.

Códigomutualista
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OS NOSSOS
COMPROMISSOS
REFORÇAR A QUALIDADE E DIGNIDADE DE VIDA
DOS ASSOCIADOS
Reforçar a qualidade e dignidade de vida dos
Associados através do desenvolvimento de projetos
inovadores que visem a participação social, a
autonomia, a vida independente, a qualidade de vida,
o lazer e acesso à cultura para todos, no respeito pela
diferença.
Assim, serão desenvolvidos novos programas e serviços
de apoio social (inovação social) dirigidos,
nomeadamente a famílias, pessoas com deficiência,
idosos a residir no domicílio e doentes crónicos.
De igual forma, será reforçada a estratégia de dispersão

geográfica do projeto de residências para estudantes,
bem como redefinida a estratégia relativa às unidades
residenciais para seniores, procurando orientar
os novos investimentos para soluções para
os Associados com custos mais alinhadas com os seus
rendimentos. Até ao final do triénio é nosso objetivo
iniciar o desenvolvimento de pelo menos duas unidades
para seniores com custos acessíveis.
Reconhecendo a importância da rede de parceiros
de descontos, pretende-se otimizar a atual rede
e reforçar os mecanismos de contrapartidas diretas
para os Associados.

social

inovação
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Reforçar
a qualidade
e dignidade
de vida
dos Associados
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OS NOSSOS
COMPROMISSOS
PROMOVER A SAÚDE E OS ESTILOS DE VIDA
SAUDÁVEIS DOS ASSOCIADOS
O reforço da qualidade e dignidade de vida dos
Associados passa ainda pelo desenvolvimento de um
programa dirigido aos associados de todas as idades
de promoção de estilos de vida saudáveis de forma
a garantir a prevenção primária das doenças crónicas.
De igual forma, iremos reforçar a intervenção na área
da Saúde, alargando o âmbito de abrangência do atual
Cartão de Saúde e desenvolvendo soluções mutualistas
baseadas num paradigma de gestão de saúde assente

no value-based healthcare, na digitação
e na boa cooperação entre pagadores - prestadores
de cuidados - empresas tecnológicas, centrado
na família e aberto ao co-financiamento
pelos empregadores.
Neste contexto, lançaremos as bases para um novo
subsistema de saúde mutualista.

saúde
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OS NOSSOS
COMPROMISSOS
FORTALECER A ARTICULAÇÃO ENTRE ENTIDADES
DO GRUPO MONTEPIO E ACELERAR
A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
As alterações observadas nos últimos anos no contexto
económico e social, bem como a emergência de novas
tecnologias e de novos modelos de negócio colocam em
risco, não apenas o associativismo tradicional, mas
também, e de forma ainda mais evidente, o modelo de
funcionamento dos maiores ativos do Montepio: caixa
económica e seguradoras.
Num contexto tão exigente, é essencial o reforço da
articulação entre as entidades do universo Montepio,
no respeito pela autonomia de gestão. De igual forma,
o desenvolvimento das atividades de cada entidade,
dever-se-á pautar por valores mutualistas, sem prejuízo
dos objetivos de rendibilidade indispensáveis

à valorização da poupança dos Associados.
Assim, iremos proceder ao lançamento durante
o primeiro trimestre de 2019 de uma agenda
de transformação digital que permita dar uma resposta
integrada, moderna e inovadora às necessidades
dos Associados.
A digitalização coordenada das entidades do grupo
é elemento essencial para a criação do conceito
de “Ecossistema Montepio”, elemento central
para que o Associado tenha uma resposta para as suas
necessidades “a qualquer hora e em qualquer lugar”.

digital

transformação
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OS NOSSOS
COMPROMISSOS
MELHORAR A COOPERAÇÃO COM AS ENTIDADES
DA ECONOMIA SOCIAL
A cooperação entre o Montepio e outras Entidades
da Economia Social (EES) apresenta-se como elemento
essencial para o desenvolvimento, quer do próprio
Montepio, quer do setor social em geral.
Atentos à natureza das próprias instituições,
a cooperação entre entidades desta natureza exige
um esforço continuado e assente numa troca efetiva
de experiências e conhecimentos.
Para além disso, nesta como noutras matérias,
a transparência de processos e o rigor são aspetos
que não poderão ser descurados.
De igual forma, a implementação no 1º trimestre
de 2019 do Observatório Social Montepio XXI será uma

alavanca neste processo, ao permitir que, em parceria
com a academia e os organismos públicos e privados
dedicados a estas áreas, realize diagnósticos sociais
por forma a melhor conhecer os fenómenos sociais
atuais emergentes e desenhar respostas colaborativas
adequadas à resolução dos problemas identificados.

cooperação
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social

ão
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OS NOSSOS
COMPROMISSOS
TRANSFORMAR O MONTEPIO NO MELHOR LOCAL
PARA SE TRABALHAR
Os trabalhadores são o recurso mais importante de
qualquer Instituição. O Montepio não foge à regra.
Num contexto muito severo de suspeições públicas
sobre a Instituição e alguns dos membros dos seus
órgãos sociais, os trabalhadores do Montepio revelaram
uma resiliência, coragem, determinação e
profissionalismo sem paralelo.
O Montepio tem uma enorme dívida para com os seus
trabalhadores.
Assim, é essencial o reconhecimento da importância
decisiva dos colaboradores do Montepio, a quem tanto
se deve nas condições adversas dos últimos tempos,
proporcionando-lhes perspetivas de realização

profissional motivadoras, de melhoria das suas
competências, de condições exemplares de trabalho e
da prática de uma adequada justiça organizacional,
transformando o Montepio na melhor instituição para
se trabalhar em Portugal.

união
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SOMOS UMA LISTA QUE
QUER FAZER MAIS,
COM UNIÃO
E CONFIANÇA.

VOTE LISTA B
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VOTE LISTA B
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A nossa candidatura é de confiança no futuro.
Com os nossos Associados e Trabalhadores,
vamos virar a página do passado recente a que ninguém
quer voltar. Firmes nos nossos valores mutualistas,
vamos garantir a boa governação, baseada na ética e transparência
da gestão, tornando o Montepio
mais sustentavel e inovador.
Vamos propor o reajustamento das remunerações
do Conselho de Administração em coerência
com a redução do âmbito das responsabilidades
de gestão, introduzidas com autonomia de gestão
da caixa económica.
Vamos rever os estatutos da Associação,
incorporando as orientações do novo Código Mutualista,
por forma a aumentar a participação dos Associados
e a democracia interna da Associação
Vamos garantir que as empresas participadas sejam geridas
com responsabilidade e autonomia em boa articulação
com a Associação a cujos valores e orientações estratégicas
devem obedecer.
Vamos definir uma carreira para os trabalhadores admitidos
directamente pela Associação em harmonia com a carreira
dos colaboradores da CEMG, incentivando as restantes participadas
a evoluir no mesmo sentido. Assim o Universo Montepio podera
vir a ser o melhor local para trabalhar em Portugal.
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Siga-nos nas redes sociais:
www.facebook.com/UniaoeConfianca
twitter.com/confianca_e
www.instagram.com/uniao_e_confianca/
www.uniaoeconfianca.pt

