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Estimados Associados, 

Para cumprimentos do disposto nos Estatutos da Associação Mutualista dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Gondomar, a Direção tem a honra de submeter 

a vossa apreciação e votação o seu Programa de Ação e Orçamento para o exercício de 

2017, documento este que vem acompanhado pelo Parecer do Conselho Fiscal. 

 

 

 

ENQUADRAMENTO 
A AMUT – Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Gondomar - de inscrição facultativa, capital e número de associados ilimitado, como 

descrito nos seus estatutos, apresenta o Programa de Ação e Orçamento para 2017. 

 

Considerando os fins previstos no artigo 3º, o seu objetivo principal é o de conceder 

Benefícios Sociais e de Saúde com vista à melhoria da qualidade de vida dos seus 

associados e respetivos familiares, colocando como seu objetivo secundário, o 

desenvolvimento de atividades de natureza social e de solidariedade. 

 

Com o presente documento pretende-se proceder à apresentação das iniciativas e dos 

principais projetos que a Direção prevê implementar ao longo do próximo ano 2017, 

atentos aos objetivos estatutários da nossa associação, e à importância de, para 

alcançá-los termos de garantir o crescimento sustentável, de forma segura e 

inovadora, da AMUT Gondomar. 
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I – OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 
Os primeiros cinco anos de existência da AMUT têm sido pautados por uma constante 

preocupação em responder aos seus objetivos estatutários através da prossecução de 

atividades que garantam o seu cumprimento e a sustentabilidade da associação.  

 

No próximo ano de 2017, será dada continuidade ao conjunto das iniciativas nascidas 

em anos anteriores e que levaram a AMUT a ser uma organização do terceiro setor de 

referência ao nível da gestão eficaz de benefícios e de serviços sociais. As atividades 

potenciadoras do bem-estar e da qualidade de vida dos seus associados, familiares e 

da comunidade terão continuidade dando resposta ao crescente volume de 

participantes.  

 

Embora algumas notícias venham clamar alguma melhoria economia portuguesa, os 

indicadores económicos demonstram que ainda há muito para fazer e muitos desafios 

para ultrapassar decorrentes das elevadas taxas de desemprego existentes no 

concelho de Gondomar o que nos motiva a ser cada vez mais criativos no sentido de 

apresentar respostas inovadoras para lutar contra as dificuldades sentidas pelas 

famílias.  

 

Fruto do empenho e da qualidade do trabalho desenvolvido, a massa associativa da 

AMUT continua a crescer, tendo registado, entre janeiro e Novembro 2016, a inscrição 

de mais 123 associados, superando largamente as desistências verificadas. Este 

crescimento é fundamental para garantir a própria sustentabilidade da AMUT.  

 

No ano 2017, a Direção dará continuidade à sua atuação no sentido de alcançar os 

objetivos definidos no Plano estratégico 2014-2018, nomeadamente promover: 

 O crescimento da massa associativa; 

 A criação de novas valências sociais e de solidariedade: 
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o Serviços de Saúde; 

o Farmácia Social; 

o Apoio domiciliário; 

o Serviço de transporte não urgente; 

 A realização de Formação Certificada. 

 

 

II - OBJECTIVOS OPERACIONAIS 
Relativamente aos objetivos operacionais, ao longo do ano 2017:  

 Dar-se-á continuidade aos procedimentos administrativos e financeiros que 

permitam uma gestão eficaz, eficiente e transparente da AMUT e implementar-

se-ão todas as ideias nascidas do Banco de Ideias dos colaboradores que 

venham a revelar-se oportunas; 

 Serão concretizados mais e melhores protocolos com entidades que ofereçam 

vantagens e/ou benefícios claros para os nossos associados; 

 Promover-se-ão todas as atividades que permitam uma melhoria da 

sustentabilidade e que, simultaneamente, respondam às necessidades dos 

associados, dos seus familiares e da comunidade. 

 

 

II.1 – Gestão Eficiente, Eficaz e Transparente 

A gestão eficaz, eficiente e transparente tem sido um lema da Direção da AMUT como 

forma de garantir por um lado a sua sustentabilidade e crescimento, e por outro por 

como forma de promover uma participação ativa dos associados.  

 

A newsletter, em formato digital e em papel, que estava prevista para o ano 2016, será 

uma realidade em 2017. Quem pretender receber a versão on-line terá apenas que se 

registar no site da AMUT, sendo possível a adesão a todos os interessados que 

queiram receber as notícias do que acontece na nossa Associação, dos eventos, dicas, 
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informações de saúde, novos protocolos estabelecidos, atividades realizadas e 

previstas, bem como das “estórias” e histórias da AMUT. A versão em papel, destinada 

sobretudo aos associados que não dispõem de acesso à internet, ou que não estão 

familiarizados com a utilização das novas tecnologias, será distribuída na Sede da 

AMUT. 

 

A qualidade dos serviços administrativos prestados é essencial para garantir que os 

“clientes”/associados da AMUT estejam satisfeitos. E um “cliente” satisfeito é um 

“cliente” feliz, que volta e promove a organização junto de outros potenciais clientes. 

Neste sentido, a Direção, através de formação contínua, de qualidade, e de um 

acompanhamento permanente, pretende garantir a máxima qualidade, eficiência e 

eficácia no atendimento e no desempenho das funções de todos os trabalhadores da 

AMUT.  

 

Espera-se que o Banco de Ideias dos colaboradores venha a ser uma fonte de 

propostas inovadoras que permita desenvolver novos sistemas de gestão e de controlo 

que garantam a melhoria do funcionamento e o cumprimento do Regulamento de 

Benefícios.  

 

II.2- Elaboração de Protocolos 

O estabelecimento de protocolos que garantam vantagens reais e efetivas para os 

nossos associados é um pilar de atuação desta Direção pois, para além de serem um 

benefício para os associados e para os seus familiares diretos, permitem uma redução 

dos custos operacionais. 

 

A pesquisa de instituições e serviços de saúde em condições mais vantajosas, 

privilegiando o acesso a áreas excluídas pela assistência básica, constitui uma das 

linhas orientadoras do estabelecimento de acordos de colaboração a concretizar. No 

entanto, a Direção da AMUT não recusará qualquer vantagem ou benefício claro para 

os seus associados. 
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Ciente de que os protocolos permitem poupanças diretas aos associados e seus 

familiares, a Direção, conforme tem vindo a ser sua preocupação desde 2011, 

garantirá que todos os protocolos estabelecidos em benefícios dos associados, sejam 

alargados aos familiares diretos em 1.º grau, cônjuges ou equiparados e descendentes, 

sendo ou não associados da AMUT. De facto, considerando a difícil conjuntura 

económica em que estamos inseridos, a possibilidade da família direta, ainda que não 

sejam subscritores da AMUT, poder usufruir dos benefícios dos protocolos 

estabelecidos, será uma forma de interajuda familiar. 

 

III - BENEFÍCIOS DE SAÚDE 
Prosseguindo o seu principal objetivo estatutário, a AMUT dará continuidade à 

comparticipação das despesas de assistência médica e medicamentosa dos seus 

associados e subscritores inscritos, de acordo com o Regulamento de Benefícios em 

vigor.  

 

Neste âmbito, nunca é demais relembrar que o crescimento e a sustentabilidade 

financeira da AMUT depende fundamentalmente de: 

1) Uma gestão rigorosa das receitas, provenientes não apenas das quotas dos 

associados, mas sobretudo dos subsídios concedidos pela Câmara Municipal de 

Gondomar (CMG) e pelas Águas de Gondomar, S.A. (AdG); 

2) Protocolos que concedem descontos significativos nos serviços 

comparticipados; 

3) Criar de valências nas áreas da saúde, da formação e do bem-estar que sejam 

geradoras de receitas líquidas. 

 

Mas também e sobretudo, 

4) Recorrer racionalmente e conscientemente às comparticipações de saúde da 

AMUT por parte dos associados.  
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A nossa associação apenas poderá continuar a apoiar os seus associados, com o 

elevado nível de benefícios que se verifica atualmente, se todos souberem recorrer à 

AMUT de forma moral, racional e correta.  

 

 

IV - ACTIVIDADES DE NATUREZA SOCIAL E DE SOLIDARIEDADE 
O cumprimento dos seus fins secundários de solidariedade apoio social, assistencial, 

de formação, e de promoção de todas as atividades permitidas por lei em benefício 

dos associados e familiares, leva-nos a que, no ano 2017, seja dada continuidade às 

atividades já iniciadas nos anos anteriores e sejam propostos novos serviços solidários. 

  

As atividades para melhoria da saúde e do bem-estar, como sejam o pedestrianismo e 

os encontros de sabedoria regulares no âmbito da saúde e da qualidade de vida terão 

continuidade.  

 

O Espaço AMUT’Saúde, inaugurado em fevereiro de 2016, onde são prestadas 

consultas de fisioterapia manual, psicologia, nutrição e terapias integrativas, com 

valores privilegiados para os associados, mas aberto à comunidade, manterá a 

qualidade que todos já lhe associam. 

Este é um projecto que vai de encontro à nossa missão 

 

O reconhecimento como entidade formadora certificada, em Novembro 2016, veio 

confirmar a qualidade do trabalho que se tem vindo a desenvolver a nível da formação 

e da melhoria das competências pessoais e profissionais. Assim, no próximo ano será 

dada continuidade às seguintes vertentes: 

 

- Encontros de Sabedoria, destinados à partilha de conhecimentos e saberes, de 

carácter mais informal e experimental, como sejam pequenos workshops e 

palestras.  
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- AMUT’Formação vocacionados para o desenvolvimento de competências mais 

técnicas e científicas, com um plano de sessões formais e rigorosas e com uma 

regularidade tendencialmente mensal. Os formadores do AMUT’Formação 

terão que possuir habilitações literárias e conhecimentos/experiência nas áreas 

que irão lecionar, bem como o Certificado de Competências Pedagógicas.  

 

Nesta área da formação profissional, pretende-se colmatar algumas carências ao nível 

da formação, e como associação mutualista com 2348 associados, iremos vocacionar-

nos para as seguintes linhas de orientação estratégica:  

1) Estabelecimento de protocolos e parcerias de colaboração, materializados em 

contratos de prestação de serviços, com instituições do concelho de Gondomar, 

nomeadamente:  

2) Disponibilizar formação creditada a diversos grupos profissionais, bem como 

formandos individuais, segundo programas vocacionados às suas necessidades 

profissionais.  

3) Assunção da formação contínua como fator fundamental da valorização e da 

competitividade nas áreas do desenvolvimento pessoal, secretariado e trabalho 

administrativo, ciências informáticas, do serviço de apoio a crianças e jovens e do 

trabalho social.  

4) Otimização dos recursos humanos e físicos da Autarquia de Gondomar, de forma a 

colmatar necessidades de melhoria profissional específica. 

5) Destinatários preferenciais da Formação Profissional 

a) Tendo em conta o enquadramento geográfico e institucional da AMUT, a 

atividade formativa tentará responder às necessidades num público-alvo o mais 

abrangente possível, mas será preferencialmente orientada para os associados 

da AMUT que são constituídos pelos trabalhadores do Município de Gondomar: 

i) Assistentes operacionais; 

ii) Assistentes técnicos; 

iii) Técnicos superiores. 
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b) Porém o crescimento desta vertente terá de passar por alargar o círculo de 

destinatários da formação. Assim, serão desenvolvidos esforços no sentidos de 

contactar entidades profissionais, a título coletivo ou particular das áreas em 

que a AMUT conseguiu a certificação tais como: 

i) Colaboradores das Freguesias enquanto autarquias locais; 

ii) Colaboradores das Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

iii) Outros que procurem a AMUT no sentido de enriquecerem o seu 

curriculum.  

 

Na área dos Encontros de Sabedoria que iremos continuar a desenvolver, tal como nos 

anos anteriores, serão organizadas sessões de carácter mais informal mas que 

continuem a promover a partilha de conhecimentos e o convívio entre os 

participantes. 

 

A vertente AMUT’Trocas destinada a promover comportamentos sustentáveis e a 

economia familiar, terá continuidade com o uso da base de dados entretanto criada 

em 2016 e que permite uma resposta mais rápida e eficaz de quem, cada vez em maior 

número recorre à nossa Bolsa de Manuais Escolares usados. 

 

O Município de Gondomar irá ser Capital Europeia do Desporto em 2017. Apesar do 

tema principal não ser diretamente um dos objetivos principais da AMUT, o Desporto 

dá saúde, pelo que não poderíamos deixar de nos associar e apresentando propostas, 

que serão objeto de apreciação e, esperamos, aprovação por parte da Comissão 

Organizadora, por forma a participar neste evento de grande relevância para o 

Concelho de Gondomar, onde a AMUT se integra. 

 

Todas as atividades serão amplamente divulgadas por todos os meios de que a AMUT 

dispõe. 
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VI – TABELAS DE QUOTIZAÇÕES E DE COMPARTICIPAÇÕES  
 

Para o ano 2017, à semelhança do ano 2016, não se propõem alterações às tabelas de 

quotizações e de comparticipações, atendendo a que o Município de Gondomar e as 

Águas de Gondomar mantém o corte no valor do subsídio aprovado no ano passado, 

levando a Direção a acautelar o futuro por forma a garantir os benefícios existentes. 

  

De relevar que as comparticipações pagas pela AMUT dos medicamentos e das 

despesas de internamento hospitalar, que sejam também comparticipados pela ADSE, 

são asseguradas exclusivamente com fundos próprios e receitas das quotas, não se 

utilizando para o efeito as transferências do Município de Gondomar, por forma a dar 

cumprimento à legislação em vigor. 

 

 

A Direção  

 

Ângela Conceição Vieira Pereira 

António Albertino Martins Ferreira 

Vitor Manuel Moreira Castro 

José Ferreira Dias 

Artur Manuel Silva Teixeira 
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ANEXOS 
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Anexo I - CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA EXERCÍCIO 2017 

 

 

AMUT - Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Gondomar 
ORÇAMENTO PREVISIONAL DE EXPLORAÇÃO PARA 2017 

  Unidade Monetária: 

RENDIMENTOS E GASTOS Notas Euro 

   
Vendas e serviços prestados 1 220 000,00 
Subsídios, doações e legados à exploração 2 240 000,00 
Variação nos inventários da produção   
Trabalhos para a própria entidade   
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   
Fornecimentos e serviços externos 3 -353 000,00 
Gastos com o pessoal 4 -110 000,00 
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)   
Aumentos/reduções de justo valor  -2 000,00 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)   
Outros rendimentos e ganhos  6 000,00 

Outros gastos e perdas  -800,00 

   
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e 
impostos 

 200,00 

   
Gastos/reversões de depreciação e de amortização  -9 000,00 

   
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 
impostos) 

 -8 800,00 

   
Juros e rendimentos similares obtidos 5 16 000,00 
Juros e gastos similares suportados  -100,00 

   
Resultados antes de impostos  7 100,00 

   
Imposto sobre o rendimento do período  0,00 

   
Resultado líquido do período  7 100,00 

   

   
Gondomar, Dezembro 2016   
   
 A Direção 
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Notas ao Orçamento para o Exercício de 2017 
 
Nota 1- Vendas e Serviços Prestados 
Nesta rubrica estão consideradas as quotas anuais pagas pelos associados, as prestações de serviços 
relativas às atividades da AMUT, com especial ênfase na formação cujo processo de certificação acaba 
de ser concluído. 
 
Nota 2 - Subsídios à Exploração  
Os subsídios à exploração inscritos no orçamento de 2017, são os seguintes:.  

- Município de Gondomar; 
- Águas de Gondomar; 
- Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

 
Nota 3 - Fornecimento e Serviços Externos   
O acréscimo dos valores com Fornecimentos e Serviços Externo têm em conta não só a exploração do 
Espaço AMUT’Saúde mas também os novos gastos com a Formação Profissional. 
 
Nota 4 - Encargos com Pessoal  
Os encargos estimados com Pessoal para 2017, tendo em conta os já registados em 2016, e referem-se 
aos encargos de estrutura previstos para a AMUT, com atualizações salariais em função de renovações 
de contrato e acréscimos de responsabilidade. 
Os encargos com pessoal correspondem aos montantes estimados a pagar ao pessoal afeto à AMUT 
acrescido dos encargos sociais (TSU). 
 
Nota 5 – Juros e rendimentos similares obtidos 
Este valor refere-se aos rendimentos das aplicações financeiras em posse da AMUT. 
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Anexo II - TABELA DE QUOTIZAÇÕES - ANO 2017 
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Anexo III - TABELAS DE LIMITES DE COMPARTICIPAÇÕES - ANO 2017 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Conselho Fiscal 
 

Maria do Sameiro dos Santos Moura 

 
Maria de Fátima da Silva Ferreira 

 

Maria Isabel Gonçalves de Araújo de Aguiar Pereira 

 


