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ENQUADRAMENTO 

A AMUT – Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Gondomar, 

enquanto Instituição de Solidariedade Social, de inscrição facultativa, capital e número de 

Associados ilimitado, como descrito nos seus estatutos, apresenta o Plano de Actividades e 

Orçamento para 2012. 

Considerando os fins previstos no artigo 3º, elegendo como objectivo principal conceder 

Benefícios Sociais e de Saúde visando a melhoria da qualidade de vida dos seus Associados e 

respectivos familiares, coloca também como objectivo o desenvolvimento de actividades de 

natureza social e de solidariedade. 

No que concerne aos benefícios sociais e de saúde, serão aplicadas as regras definidas no 

Regulamento de Benefícios. 
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I – OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

O Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de Janeiro, estipula, no seu artigo 7.º que as associações 

mutualistas terão que desenvolver esforços no sentido de serem “tendencialmente 

autofinanciados” a partir de Janeiro de 2013. 

O ano 2012, para além de ser o primeiro ano de actividade desde a aprovação dos Estatutos da 

AMUT e sobretudo da aprovação do Regulamento de Benefícios, é também o ano de forte 

investimentos em actividades que proporcionem melhoria da qualidade de vida e bem-estar 

dos associados e seus familiares. Estas actividades, que se descrevem mais 

pormenorizadamente nos capítulos seguintes, para além de serem momentos de 

aprendizagem e partilha deverão, simultaneamente, ser geradoras de receita que garantam a 

continuidade da Associação no futuro, pelo que os objectivos fixados são ambiciosos face aos 

recursos disponíveis. 

Em 31 de dezembro de 2011, a Associação contava com 1110 inscritos, constituindo objectivo 

estratégico da AMUT captar novos associados, atingindo o número de 2000 no final do 

primeiro semestre de actividade. A aprovação do Regulamento de Benefícios possibilita a 

inscrição, na AMUT, dos trabalhadores com contrato a termo certo, e dos cônjuges dos 

trabalhadores que aufiram remuneração inferior ao salário mínimo nacional, prevendo-se, por 

isso, um aumento do número de associados. Também serão desenvolvidos esforços no sentido 

de divulgar a associação junto dos trabalhadores que ainda desconhecem os benefícios de se 

juntarem à nossa mutualidade. 

 

II - OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

É uma das prioridades da Direção da AMUT garantir uma gestão corrente eficiente, apoiada 

por ferramentas de trabalho e metodologias de controlo, que permitam obter não só a 
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monitorização mas também a transparência dos processos em curso, tanto a nível 

administrativo como financeiro. Neste sentido existem três objectivos operacionais que nos 

propomos atingir: a reorganização administrativa da AMUT, a implementação do Sistema de 

Normalização Contabilística (SNC) e o estabelecimento de protocolos com outras entidades. 

 

I.1 - Reorganização Administrativa 

Considerando o dinamismo que se pretende implementar na AMUT será necessário investir na 

área organizativa dos serviços administrativos e de apoio. 

No que se refere a recursos materiais, constitui uma prioridade dotar a AMUT de 

equipamentos e suporte informático adequados ao desenvolvimento da sua actividade, 

reduzindo a documentação em papel, privilegiando a digitalização de documentos e 

tramitação electrónica, tendo em conta não só uma redução dos custos administrativos, mas 

também conferir maior celeridade aos procedimentos. 

Simultaneamente, serão realizadas reuniões mensais com todos os colaboradores para 

analisar resultados e identificar as oportunidades de melhoria a implementar. 

 

I.2 - Implementação do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) 

De acordo com a legislação em vigor, no âmbito do Sistema de Normalização Contabilística 

(SNC), as entidades do sector não lucrativo (ESNL), nas quais se incluem as Associações 

Mutualistas, têm que aplicar a Norma Contabilística de Relato Financeiro (NCRF-ESNL), 

obrigatoriamente a partir de Janeiro 2012, pelo que será necessário contratualizar um novo 

software contabilístico e de gestão que permita suportar a actividade contabilística, e que 

funcione também como uma solução informatizada de gestão da actividade, privilegiando a 

segurança, a simplicidade do tratamento de informação e a consulta para elaboração de 

relatórios de controlo. Por outro lado será necessário rever o contrato de prestação de serviço 
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da contabilidade, para que o serviço contratado assegure o cumprimento da lei e o rigor 

contabilístico das contas da AMUT. 

 

I.3- Elaboração de Protocolos 

A elaboração de Protocolos com as Entidades e Instituições será divulgada em permanência no 

site e Sede da AMUT. 

Serão pesquisadas e estabelecidas parcerias que possam beneficiar os Associados, desde a 

Área da Saúde mas também no que toca a Desporto, Lazer, Entretenimento, etc. Todos os 

protocolos a estabelecer destinar-se-ão a promover bem-estar individual e familiar, o que em 

última instância leva a melhoria da saúde. 

 

III - BENEFÍCIOS DE SAÚDE 

O principal objectivo da AMUT é comparticipar as despesas de assistência médica e 

medicamentosa dos seus associados e dependentes inscritos, de acordo com o especificado no 

Regulamento de Benefícios em vigor, que estipula, um Regime Geral e duas alternativas que 

apenas em situações particulares podem ser requeridas: Medicamentos e Internamentos 

Hospitalar. 

No sentido de garantir a sustentabilidade financeira da AMUT, reduzindo as despesas dos 

associados, garantindo rapidez e eficiência no atendimento, e melhorando a fiscalização da 

despesa, serão desenvolvidos esforços tendentes a estabelecer acordos com instituições 

prestadoras de serviços de Saúde. 
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IV - ACTIVIDADES DE NATUREZA SOCIAL E DE SOLIDARIEDADE 

A recente transformação da Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Gondomar numa instituição particular de solidariedade social, leva à possibilidade de 

desenvolver actividades educativas, mas também ações que beneficiem os associados e seus 

familiares. 

Neste sentido, pretende-se desenvolver acções de formação e de sensibilização em diversas 

temáticas que promovam uma vida mais saudável e maior bem-estar individual e familiar. 

Serão ainda promovidos colóquios destinados aos associados, abertos à participação da 

comunidade, no âmbito da educação parental, relações familiares, organização e gestão 

doméstica, fiscalidade e outros. 

Por outro lado, com o propósito de melhorar a qualidade da saúde, serão organizadas 

actividades de lazer, bem como partilha de saberes entre associados e seus familiares. 

Finalmente, será criada a Bolsa de Trocas cujo propósito é o fomento do voluntariado, mas 

também da reutilização de bens e serviços que os associados pretendam trocar. 

Todas as actividades serão amplamente divulgadas junto dos nossos Associados, e abertas à 

comunidade em geral de forma a permitir um acréscimo de receitas.  

Os associados que aderiram à modalidade de Solidariedade Associativa poderão participar nas 

actividades sem custo ou apenas mediante o pagamento das despesas que cubram os custos 

das acções nas quais se inscrevam. Para os associados que não pretendem aderir à 

modalidade, mas que queiram participar numa ou mais actividades será definido um custo de 

participação, embora abaixo do custo definido para a comunidade em geral. 

 

IV.1 - Actividade para Melhoria da Saúde 

A actividade física é um meio de prevenção de doenças e uma das melhores formas de 

promover a saúde. Neste sentido a AMUT irá promover actividades que combatam o 
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sedentarismo, nomeadamente através de actividades ao ar livre, tais como caminhadas e 

visitas a locais de interesse natural ou turístico. Ao longo do ano 2012, propõe-se a realização 

de pelo menos 4 eventos. 

Calendarização 

O desenvolvimento de actividades ao ar livre será calendarizado para a primavera, 

verão e outono. 

Recursos 

Serão estabelecidas parcerias com entidades/associações que desenvolvem este tipo 

de actividades, aproveitando sinergias e experiência, privilegiando as de custo nulo 

ou reduzido. 

Atendendo à importância para a saúde destas actividades, será solicitado apoio à 

Câmara Municipal de Gondomar, através da cedência de autocarro, o que permitirá 

minimizar os custos para os participantes. 

Custos e Receitas 

Constituindo objectivo da AMUT maximizar os benefícios dos Associados, a sua 

inscrição nestas actividades será tendencialmente gratuita ou a custo reduzido, 

privilegiando os associados inscritos na Modalidade Solidariedade Associativa. 

 

IV.2 - Formação/Informação 

Considerando a diversidade dos Associados da AMUT no que se refere a habilitações 

(académicas e profissionais) e experiência, prevê-se a realização de acções de formação 

monitoradas, sempre que possível, por membros da AMUT em regime de voluntariado. 

Para o efeito a AMUT irá promover a constituição de uma Bolsa de Formadores a qual será 

divulgada junto dos Associados através do site e na sede da AMUT e outros locais de interesse 

por afixação de cartaz e folhetos de divulgação. 
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A inscrição contém a informação relativa à identificação, habilitações e experiência do 

formador, bem como se é detentor do Certificado de Aptidão Profissional (CAP) e os temas, 

matérias e acções de formação para que se disponibiliza. 

Todas as acções de formação cumprirão os princípios gerais da organização da formação 

certificada, por forma a melhor habilitar os seus participantes. No final de cada acção será 

entregue certificado de participação. 

Calendarização 

O cronograma para esta actividade será estabelecido em função das inscrições dos 

interessados os quais deverão reunir um número mínimo de participantes de 12. 

As acções decorrerão entre os Meses de Abril e Dezembro. 

Recursos/Parcerias 

Dado que a AMUT não dispõe de instalações próprias, a formação será realizada em 

locais a definir de acordo com o tipo de formação e as Instituições às quais será 

solicitada colaboração na cedência de recursos para este efeito, estabelecendo-se 

parcerias de cooperação.   

Custos e Receitas 

Considerando o duplo objectivo destas acções de formação de dotar os 

participantes de novas competências ou a sua consolidação, bem como a 

angariação de receitas que permitam a expansão da vertente de solidariedade, 

serão abertas aos Associados e à comunidade em geral, com custos reduzidos, mas 

diferenciados. 

 

ACÇÕES A REALIZAR 

Para conhecer as reais necessidade de formação dos nossos Associados, será disponibilizado 

no site alguns exemplos de acções formativas e workshops a realizar para os quais se pretende 

que seja efectuada a pré-inscrição ou mesmo que sejam indicadas necessidades específicas de 

formação. 
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Os temas a abordar tendo em conta a manifestação de necessidades gerais dos Associados, 

será organizada em 2 grupos: 

GERAL 

o Primeiros Socorros em Meio Escolar 

o Primeiros Socorros – Elementar 

o Gestão Doméstica (Gestão Orçamento Familiar, Cozinha, Costura…)  

o Educação Parental 

o Jardinagem 

o Novo acordo Ortográfico – o que muda? 

o Artes Decorativas 

 

TÉCNICA E INFORMÁTICA 

o Word, Excel – Nível Básico e Intermédio 

o Internet e Correio Electrónico 

o Segurança de Informação 

o Higiene e Segurança no Trabalho 

 

IV.3 - Bolsa de Trocas 

Conforme já foi afirmado anteriormente, a AMUT tem por fim secundário, de acordo com o 

n.º3 do artigo 3.º dos seus Estatutos, o desenvolvimento de actividades de “apoio social e 

assistencial”, bem como “Promover e realizar todas as actividades permitidas por lei em 

benefício dos associados e familiares”. Neste sentido, com o objectivo de promover a 

valorização do tempo, dos saberes e a reutilização de bens, facilitando a permuta de bens e 

serviços, a Direcção pretende criar a Bolsa de Trocas que permitirá a todos trocar tempo, 

livros, serviços e bens. 
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BOLSA DE TEMPO 

A Bolsa de Tempo é o lugar onde os associados podem oferecer e / ou receber o tempo 

disponível que cada um possa dispor, para uma ou varias actividades que poderão ser úteis 

para outros Associados.  

O objectivo é valorizar as “habilidades”, o saber de forma altruísta e o tempo disponível de 

cada um de forma a “facilitarmos / melhorarmos a vida uns aos outros”. Na Bolsa do Tempo 

podemos trocar apenas uma hora para fazer companhia a uma pessoa que está só, para ler um 

livro ou acompanhar/levar a uma consulta ou tratar de algum assunto administrativo.  

Os associados que adiram à Bolsa de tempo disponibilizam-se para doar seu tempo para 

realizar determinadas “tarefas”. Em troca, para além da satisfação de apoiar outros colegas, 

ficará com um crédito de tempo disponível para trocar por outro serviço. Neste âmbito, na 

Bolsa de Tempo não haverá troca monetária, apenas troca de “tempo”. 

 

 

BOLSA DE LIVROS 

O livro é um dos meios mais antigo e importante de transmissão e partilha de conhecimento. 

No entanto o custo dos livros, a não re-edição de outros, tem vindo a ser barreiras para alguns 

poderem aceder a esse conhecimento. 

 

O custo dos livros escolares tem um peso cada vez mais significativo no orçamento familiar, 

nem sempre sendo fácil a sua preservação em casa, por falta de espaço para armazenamento. 

Por outro lado, no momento em que os filhos transitam de ano, esses livros deixam de ter 

utilidade para nós mas ainda têm muita utilidade para outros. 

A Bolsa de livros será o local ideal para trocar, entre associados os livros que já não 

precisamos. Para concretização desta medida será disponibilizada, no site da AMUT, um local 

próprio para o efeito. Os interessados em aderir colocarão no site os livros que pretendem 

disponibilizar, especificando, para cada livro, se o propósito é a troca equivalente, venda ou 

simplesmente disponibilizar para consulta e devolução. 
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A adesão à Bolsa de Livros pode ser feita por qualquer associado mas também pela 

comunidade em geral, mediante inscrição no site e respectivo pagamento das taxas 

correspondentes.  

 

A concretização das trocas será feita através do site, podendo os associados recorrer à Sede da 

AMUT para deixar os livros, ou trocarem directamente entre interessados. 

 

BOLSA DE OPORTUNIDADES 

Atendendo à actual conjuntura económica é importante valorizarmos a reutilização e a 

valorização de conhecimentos. Na Bolsa de Oportunidades serão promovidas as trocas de 

objectos, que já não têm utilidade para o seu detentor mas podem ter utilidade para outrem, 

por uma questão de gosto pessoal ou fim a que se destina. “Trocar as coisas que já não 

queremos, não precisamos ou não gostamos por aquelas que precisamos”.  

 

Na Bolsa de Oportunidades também podem ser disponibilizados saberes, através da prestação 

de serviços a custos reduzidos. 

 

A divulgação será realizada sobretudo através do site da AMUT, emails e folhetos de 

divulgação, sendo também disponibilizada toda a informação na sede da AMUT. 

 

Da mesma forma que na Bolsa de Livros, a adesão à Bolsa de Oportunidades pode ser feita por 

qualquer associado mas também pela comunidade em geral, mediante inscrição no site e 

pagamento das taxas correspondentes. 

 

V. RENTABILIZAÇÃO DO SITE  

A AMUT dispõe de um site no qual será colocada toda a informação institucional, informação 

útil, Lista de Médicos e Clínicas com acordo com a AMUT. Esta ferramenta será ainda utilizada 

como meio de comunicação e interface para a concretização das actividades de índole social e 

de solidariedade. 
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Por outro lado, e no âmbito dos protocolos que se pretendem estabelecer com entidades 

prestadoras de cuidados de saúde e/ou outros parceiros, a utilização do espaço será oferecida 

a entidades com as quais sejam celebrados protocolos de cooperação para divulgação dos seus 

serviços, como forma de obter receitas. 

 

VI - ADESÃO À UNIÃO DAS MUTUALIDADES PORTUGUESAS 

A União das Mutualidades Portuguesas, tem por missão a promoção da organização, defesa, 

desenvolvimento, cultura e práticas da solidariedade mutualista, e a representação do 

Movimento, a difusão do mutualismo num contexto de economia social e a representação das 

associações mutualistas. 

Tem ainda por missão, definir as orientações estratégicas e as linhas gerais de direção do 

movimento, tanto no âmbito das suas finalidades estatutárias, como por força de ser parceira 

no Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social. 

No sentido de poder usufruir das vantagens desta associação mutualista de grau superior, 

constitui objectivo da AMUT a adesão, como associada, à União das Mutualidades 

Portuguesas. Pelo que será feita esta proposta de adesão em Assembleia Geral, de acordo com 

os Estatutos em vigor. 
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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA EXERCÍCIO 2012 

CUSTOS E PERDAS 

Código Rúbricas Custos e Perdas 

62 Fornecimentos e Serviços Externos 38.000,00€ 

622 Serviços Especializados 28.000,00€ 

6221 Trabalhos Especializados 20.000,00€ 

6222 Publicidade e Propaganda 4.000,00€ 

6224 Honorários 4.000,00€ 

623 Materiais 2.000,00€ 

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 1.000,00€ 

6232 Livros e documentação técnica 200,00€ 

6233 Material de Escritório 800,00€ 

625 Deslocações, estadas e transportes 2.000,00€ 

6251 Deslocações e Estadas 2.000,00€ 

626 Serviços Diversos 6.000,00€ 

6261 Rendas e Alugueres 6.000,00€ 

63 Gastos com Pessoal 0,00€ 

64 Gastos de Depreciação e de Amortização 0,00€ 

68 Outros Gastos e Perdas 285.000,00€ 

689 Custos c/ apoios financ. concedidos a associados 285.000,00€ 

6891 Subsídios, donativos, bolsas de estudo 2.000,00€ 

6896 Prestações pecuniárias de cuidados de saúde 283.000,00€ 

69 Gastos e Perdas de Financiamento 1.000,00€ 

81 Resultado Líquido do Periodo 43.000,00€ 

 TOTAL DOS CUSTOS 367.000,00€ 

PROVEITOS E GANHOS 

Código Rúbricas Proveitos e Ganhos 

72 Prestações de Serviços 89.000,00€ 

721 Quotizações de Utilizadores 88.000,00€ 

724 Rendimentos de patrocinadores e colaborações 1.000,00€ 

75 Subsídios, doações e legados à Exploração 276.000,00€ 

751 Estado e Outros Entes Públicos do ISS 252.000,00€ 

752 Outras entidades 24.000,00€ 

79 Proveitos e Ganhos Financeiros 2.000,00€ 

 TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS 367.000,00€ 
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MODALIDADE SOLIDARIEDADE ASSOCIATIVA – ACTIVIDADES PREVISTAS (ANO 2012) 

 

ATIVIDADES 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 

            

MELHORIA DA SAÚDE 

  Actividades da Primavera   x     

  Actividades do Outono     x x 

            

FORMAÇÃO / SENSIBILIZAÇÃO / INFORMAÇÃO 

  GERAL         

 Formação Pedagógica Inicial de Formadores  x   

  Primeiros Socorros em Meio Escolar   x     

  Primeiros Socorros – Elementar     x   

  Combate a Incêndios – Extintores, Emergência   x   x 

  Educação Parental     x x 

  Jardinagem   x     

  Gestão Doméstica (Cozinha, Gestão Orçamento Familiar, Costura)     x x 

  Novo Acordo Ortográfico – o que muda?   x   x 

  Artes Decorativas       x 

  TÉCNICA         

  Word, Excel – Nível Básico e Intermédio   x   x 

  Internet e Correio Electrónico     x   

  Segurança de Informação       x 

  Higiene e Segurança no Trabalho   x   x 

            

BOLSA DE TROCAS 

  Bolsa de Tempo   x x x 

  Bolsa de Livros   x x x 

  Bolsa de Bens e Serviços   x x x 

 


