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Estimados associados,
Dando cumprimento ao disposto na alínea i) do artigo 34.º dos Estatutos da AMUT - Associação
Mutualista de Gondomar, o Conselho de Administração submete à vossa apreciação, discussão e
votação o presente Relatório e Contas de 2020, documento este que, em conformidade com os

)
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Estatutos, vem acompanhado pelo Parecer do Conselho Fiscal.
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1. INTRODUÇÃO
No seguimento da aprovação, em Assembleia Geral de 29 de dezembro de 2019, do Plano de Ação e
Orçamento, o Conselho de Administração, ao longo do ano 2020, procedeu ao acompanhamento e
concretização dos projetos nele previstos, bem como da atividade regular da Associação.
À semelhança do que tem sido a sua principal preocupação, o Conselho de Administração orientou a
sua atuação no sentido de cumprir a missão da AMUT de “conceder benefícios de saúde, bem como
criar serviços de natureza social, formativa e de solidariedade”, com o objetivo de promover fontes
alternativas de receitas e solidificar as já existentes de forma a garantir a sustentabilidade financeira

)
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da nossa organização.
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020
O mutualismo é um dos nossos valores organizacionais, temos procurado a melhoria da qualidade de
vida e do bem-estar dos nossos associados e dos seus familiares, através do desenvolvimento de um
conjunto de atividades inovadoras no ambiente onde nos integramos. A melhoria contínua, outro valor
que prosseguimos, leva-nos à criação constante de novos projetos, serviços e procedimentos
organizacionais, tendentes a uma gestão e fiscalização mais eficiente e eficaz. Este trabalho
consistente e de inovação permanente apresenta resultados visíveis no crescimento da nossa base de
associados, bem como na participação da comunidade local nas atividades de saúde e solidariedade
propostas.

2.1.

Associados

O quadro “Associados da AMUT” apresenta uma estabilização do número de associados efetivos
elegíveis e respetivos subscritores, o que revela a confiança que a comunidade revela na competência
e nos valores com que se rege a gestão da AMUT. Em 2020, a diminuição de cerca de 5% verificada no
número total de associados efetivos deve-se ao facto de terem ocorrido 13 óbitos e 11 anulações de
inscrições, acrescendo-se o facto de no confinamento ter sido efetuada a uma revisão e atualização da
base de dados dos associados. O número decrescente de subscritores descendentes justifica-se por
alguns dependentes terem atingido os 25 anos de idade e outros, com mais de 18 anos, terem deixado
de estudar.
ASSOCIADOS INSCRITOS
EFETIVOS

SUBSCRITORES
TOTAL

ATIVOS

APOSENTADOS

TOTAL

CONJUGES

FILHOS

TOTAL

2014

921

234

1155

286

650

936

2091

2015

948

235

1183

327

715

1042

2225

2016

962

249

1211

367

770

1137

2348

2017

983

260

1243

407

794

1201

2444

2018

987

263

1250

427

683

1110

2360

2019

980

270

1250

442

626

1068

2318

2020

955

282

1237

439

563

1002

2239

Tabela 1: Associados da AMUT
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Segundo os atuais estatutos da AMUT, apenas os trabalhadores com vínculo ao Município de
Gondomar e Águas de Gondomar poderão ser associados. Desta forma, o processo em curso da
transferência de competências para a Câmara Municipal, constitui-se, ainda, com uma margem
alargamento dos 1237 associados efetivos e 1002 associados subscritores, totalizando a AMUT no final
do ano 2239 associados.
O apoio na comparticipação de despesas de saúde é fundamental para os nossos associados, como se
verifica no volume documental processado. O reconhecimento e a confiança depositadas no trabalho
efetuado incentivam a AMUT a apostar na eficiência e eficácia da gestão documental, para
proporcionar aos associados a qualidade habitual dos serviços.
O volume de documentos apresentados pelos associados para tratamento e reembolso de
comparticipações tem vindo, de forma progressiva e substancial, a aumentar significativamente. No
entanto, 2020 foi um ano atípico devido à Pandemia COVID-19, que provocou uma diminuição global
de documentação entregue para processamento, tendo sido apresentados pelos associados um total
de 16577 documentos, diminuição verificada principalmente nas tipologias de Medicamentos (10%) e
Ambulatório (30%), tendo-se verificado um ligeiro aumento de despesas de saúde ao nível da
Estomatologia, conforme discriminado no quadro seguinte:
Número Documentos Tratados
MEDICAMENTOS AMBULATÓRIO

ESTOMATOLOGIA

PRÓTESES E
ORTÓTESES

INTERNAMENTO
HOSPITALAR

TOTAL

2013

10035

1231

403

280

0

11949

2014

10502

1751

445

279

3

12980

2015

11010

1283

671

581

3

13548

2016

11179

3039

759

734

12

15723

2017

11222

3742

910

784

-

16658

2018

12424

2656

978

828

-

16886

2019

13039

3925

1199

882

-

19045

2020

11731

2760

1231

855

-

16577

Tabela 2: Documentos para Comparticipação
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Ao longo do ano 2020, a AMUT recebeu documentos que totalizaram um valor de 744.828,84€ de
despesas de saúde, tendo comparticipado aos seus associados um total de 364.613,07€, distribuídos
da seguinte forma:
DESPESAS POR TIPOLOGIA
MEDICAMENTOS
jan/20

AMBULATÓRIO ESTOMATOLOGIA

17 862,18 €

TOTAL DESP.
PROTESES E ORT.
COMPARTICIPADAS

DESPESAS
DATA DE
APRESENTADAS PARA
PAGAMENTO
COMPARTICIPAÇÃO

5 794,07 €

36 405,50 €

61 329,80 €

24/02/2020

2 885,02 €

5 079,68 €

29 739,21 €

57 682,84 €

25/03/2020

5 142,26 €

2 336,14 €

5 557,72 €

25 172,23 €

47 155,75 €

24/04/2020

866,19 €

416,00 €

1 632,43 €

14 727,20 €

30 330,71 €

25/05/2020

47 821,54 €

25/06/2020

8 597,56 €

fev/20

14 558,18 €

7 216,33 €

mar/20

12 136,11 €

abr/20

11 812,58 €

4 151,69 €

mai/20

12 317,34 €

4 074,86 €

1 860,50 €

3 026,16 €

21 278,86 €

jun/20

14 832,18 €

5 383,96 €

4 180,97 €

5 519,37 €

29 916,48 €

66 783,77 €

24/07/2020

jul/20

16 693,85 €

7 797,08 €

4 733,40 €

7 604,16 €

36 828,49 €

77 006,39 €

25/08/2020

ago/20

13 429,37 €

5 805,45 €

3 862,92 €

8 202,60 €

31 300,34 €

62 623,66 €

25/09/2020

64 651,75 €

23/10/2020

set/20

12 972,77 €

7 969,60 €

3 938,73 €

8 470,61 €

33 351,71 €

out/20

14 727,14 €

7 323,33 €

4 280,44 €

6 691,17 €

33 022,08 €

82 233,30 €

25/11/2020

nov/20

14 471,43 €

7 938,30 €

4 425,80 €

6 882,41 €

33 717,94 €

68 933,82 €

23/12/2020

dez/20

13 444,59 €

7 336,12 €

4 877,03 €

13 495,29 €

39 153,03 €

78 275,51 €

25/01/2021

TOTAL

169 257,72 €

75 451,04 €

41 948,64 €

77 955,67 €

364 613,07 €

744 828,84 €

Tabela 3: Despesas e Comparticipações por Tipologia
As despesas para comparticipação incluem todos os valores inseridos nas faturas apresentadas,
incluindo produtos não considerados medicamentos pelo INFARMED, bem como os valores que
ultrapassam os limites dos plafonds anuais de comparticipação. Conforme se verifica na tabela 3, os
pagamentos das comparticipações foram sempre processados até ao dia 25 do mês seguinte,
relativamente ao mês de apresentação da despesa, o que indica o rigor na gestão documental ao longo
de todo o ano. No quadro seguinte podemos verificar a distribuição percentual de cada

Gráfico 1: Percentagem das Despesas por Tipologia
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Da análise sobre a tipologia das despesas, podemos constatar que tipologia de medicamentos, com
46%, apresenta um peso significativo relativamente ao valor total das comparticipações.
Os colaboradores da AMUT executam, diariamente, um atendimento de excelência, com
responsabilidade no cumprimento rigoroso de todos os prazos a que a Associação está obrigada
legalmente, bem como o reembolso das comparticipações mensais na proximidade de cada dia 25,
facto que se apresenta como uma das garantias que a AMUT dá aos seus associados.
Atendendo a que o Conselho de Administração exerce as suas funções de forma voluntária e em
horário pós-laboral, a aposta no desenvolvimento de metodologias que garantam a monitorização e a
transparência de todos os processos administrativos é uma constante. O Conselho de Administração
da AMUT agradece a toda a equipa de colaboradores o empenho, a dedicação, a disponibilidade e o
profissionalismo que demonstraram ao longo do ano. Através de processos e procedimentos diários,
a nossa equipa respondeu com qualidade aos desafios propostos, mantendo todos os compromissos
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2.2.

Benefícios de Saúde

2.2.1. Protocolos
A principal missão da AMUT é a “concessão de Benefícios Sociais e de Saúde destinados a melhorar a
qualidade de vida dos associados e respetivos familiares”. Uma das formas de conceder benefícios é a
celebração de protocolos com instituições e profissionais, reconhecidos pela sua competência e
qualidade. A ampliação e atualização desta rede de protocolos continua a ser uma das apostas do
Conselho de Administração, pois constitui-se como um apoio que abrange um público mais vasto, visto
que oferece vantagens significativas aos associados efetivos, aos seus cônjuges (ou equiparados) e aos
seus familiares ascendentes e descendentes em primeiro grau, independentemente de serem ou não
associados da AMUT.
A divulgação dos protocolos é feita, principalmente, no site oficial da AMUT – www.amut.pt, onde é
constantemente atualizado o quadro-resumo com todos protocolos em vigor e as tabelas de desconto
com as especificações de cada protocolo.
Atualmente existem 145 protocolos estabelecidos, que beneficiam os nossos associados e que estão
sistematizados no quadro seguinte:

Protocolos 2020
Nº de protocolos
Nº total de protocolos em
Nº de protocolos em 2020 aprovados e/ou atualizados
2020
em 2020

Apoio à Família
Clínicas/Hospitais
Consumo
Desporto
Educação/Formação
Estética/Bem-Estar
Farmácias/Ervanárias
Fisioterapia/Outras Terapias
Meios Complementares de Diagnóstico
Óticas
Restauração
Seguros e Banca
Turismo/Cultura e Lazer

Total

9
37
8
4
10
3
9
13
5
23
2
1
13
137

1

1

3
1
1

1
8

9
38
8
4
11
3
9
16
5
24
2
2
14
145

Tabela 4: Protocolos ao Serviço dos Associados
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Estes protocolos têm a dupla vantagem de reduzir as despesas de saúde dos associados e dos seus
familiares, mas também permitem reduzir o custo das comparticipações pagas pela AMUT, pelo que
contribuem para o objetivo da melhoria da sustentabilidade financeira da Associação.

2.2.2. Clínica AMUT’Saúde
A Clínica AMUT’Saúde, inaugurada em 2016, já se estabeleceu na comunidade como um espaço de
referência para a melhoria da qualidade de vida dos nossos associados, situação que se refletiu em
2019, com o crescimento do número de consultas e na adesão à diversidade dos serviços terapêuticos
propostos.
O ano de 2020 iniciou com níveis de faturação acima dos 7 mil euros, em janeiro, e 6 mil euros em
fevereiro. Mas em março, com a 1ª vaga da pandemia COVID-19 a atingir Portugal, o cenário mudou.
O período de confinamento obrigatório, as limitações de horários de funcionamento e a
implementação de medidas de segurança e higiene para a prevenção da infeção tiveram
consequências em termos de procura, refletindo-se também na faturação. Refira-se que a Clínica
AMUT’Saúde foi forçada a encerrar os seus serviços a partir de 14 de março e até finais de maio. Em
regime de apoio durante o período de confinamento (Estado de Emergência), por teleconsulta ou
telefone, mantiveram-se os serviços de Psicologia, MTC e Nutrição.
Em relação a 2019, o número de consultas desceu mais de 50%, passando de 3 123 para 1 471
consultas. Deste total, foram realizadas 1 143 consultas a utentes associados e 328 a não associados.

)
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Gráfico 2: Total de consultas por área / terapeuta da Clínica AMUT’ Saúde

Consequência da pandemia, em 2020 a faturação foi inferior ao ano de 2019, como referido
anteriormente. Uma descida de aproximadamente 39%.

A diversidade de valências e serviços, com destaque para as áreas da Psicologia, Medicina Tradicional
Chinesa, Fisioterapia e Nutrição, manifesta-se em qualidade de vida para os nossos associados, com
resultados evidentes reportados pelos nossos clientes:
Bem-estar físico e mental; Controle da ansiedade e tratamento de depressões; Controle e /ou
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eliminação da dor provocada por diversas patologias; Melhoria da mobilidade física e recuperação de
lesões; Acompanhamento psicológico de crianças e adultos com resultados positivos; Reeducação
alimentar e perdas de peso significativas de forma saudável; Sucessos verificados nos tratamentos de
dependência tabágica; Apoio na orientação vocacional de adolescentes e jovens; Melhoria de
problemas de comunicação e linguagem.

A qualidade e dedicação dos nossos profissionais de saúde, dão-nos a garantia de que a Clínica
AMUT’Saúde é para os utentes uma mais-valia para a sua saúde e melhoria do seu bem-estar. E são os
próprios utentes que reconhecem a importância da nossa clínica, permitindo-lhes o acesso à Medicina
Convencional e Integrativa a preços mais acessíveis.

Com 5 anos de funcionamento, a Clínica AMUT’Saúde totaliza, no final do ano 2020, 1 500 utentes
inscritos, verificando-se um aumento ligeiro face ao ano anterior, facto que se deve à qualidade de
todos os profissionais que contribuem para a excelência deste projeto. Alegra-nos saber que estamos
a contribuir na mudança de muitos dos nossos utentes, que se tornaram pessoas mais saudáveis, com
melhor qualidade de vida e… esperamos, mais felizes.

2.3.3. Loja AMUT’Natura
A Loja AMUT’Natura nasce da vontade de proporcionar uma resposta de proximidade para quem
prefere opções de suplementos naturais e saudáveis, complementando alguns dos serviços prestados
pela Clínica AMUT’Saúde. Para melhorar e/ou manter a saúde, os terapeutas da Clínica AMUT’Saúde
selecionam, regularmente, suplementos vitamínicos, óleos essenciais, chás biológicos e nacionais,
complementos alimentares, materiais terapêuticos e outros produtos naturais provenientes de
fornecedores nacionais, que garantem elevada qualidade e segurança dos produtos.

Um projeto que deu os seus primeiros passos em 2018, tendo fechado o ano de 2019 com resultados

448 produtos e registada uma faturação que ultrapassou os 5 mil euros. Os resultados de vendas da
Loja AMUT’Natura estão ainda muito dependentes do que é recomendado pelos terapeutas da Clínica
AMUT’Saúde, e por esse facto, também as vendas da Loja AMUT’Natura acabaram por sofrer um
decréscimo em relação a 2019, pelos motivos já anteriormente referidos. Conforme indica o quadro
seguinte, as vendas caíram cerca de 40% face a 2019.
)
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Gráfico 4: Faturação da loja AMUT’Natura 2020

Apesar dos esforços de divulgação nas redes sociais e campanhas de desconto, a venda de produtos
da Loja AMUT’Natura continua muito dependente da clínica e dos terapeutas com condições para
prescrição, sendo os associados os que mais beneficiam deste serviço. Com o objetivo de aumentar as
vendas e alargar o público alvo, encontra-se em fase de estudo uma proposta de venda dos nossos
produtos online.
Ajudar a melhorar a saúde de quem nos procura, de forma mais natural, com produtos certificados e
de qualidade, é e será sempre a missão da Loja AMUT’Natura. Saúde para todos!

2.3.

Atividades de Natureza Social e de Solidariedade

de natureza social, formativa e de solidariedade, em prol da qualidade de vida e da inclusão social, o
Conselho de Administração deu continuidade às atividades promotoras de momentos de partilha de
conhecimentos, de aprendizagens e de convívio aos associados e à comunidade em geral.

)
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2.3.1. AMUT’Caminhando

O Plano AMUT’Caminhando é uma das principais referências da “AMUT”, uma história que tem vindo
a ser replicada por outras organizações, nomeadamente em outras associações mutualistas por todo
o país, demonstrando que esta é, sem dúvida, uma resposta social importante.
As iniciativas deste programa têm levado o nome de Gondomar por todo o país e também alémfronteiras, promovendo a saúde e a cultura, com benefícios pessoais e sociais dos seus participantes,
através do convívio, da prática de exercício e da visita a lugares maravilhosos.
De facto, as caminhadas são um ótimo meio de permitir aos associados, trabalhadores do Município
de Gondomar, conhecerem-se melhor, num contexto informal, fora do seu ambiente laboral,
partilhando momentos de convívio com colegas de outros setores que frequentemente desconhecem.
As caminhadas promovem a saúde ao prevenir e lutar contra o sedentarismo excessivo e o isolamento.
No ano de 2020, o programa AMUT’Caminhando foi suspenso em Março, ficando toda a programação
interrompida devido à pandemia COVID-19. Até ao mês de Março, iniciamos o Caminho Português de
Santiago, ao longo de 4 dias, com um total de 90 peregrinos, e ainda o “Trilho do Vento” onde visitamos
a “Casa dos Flinstones”, em Fafe.

)
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2.3.2. AMUT’Saber

Encontros de Sabedoria
Os Encontros de Sabedoria são uma marca registada AMUT, que nasceu fruto da vontade de criar um
espaço de partilha de conhecimentos e de disponibilizar aos nossos associados e à comunidade uma
forma inovadora de ver a formação e a aprendizagem. Os Encontros de Sabedoria estruturam-se em
três áreas: a área da Saúde, Bem-Estar e Desenvolvimento Pessoal, que valoriza a nossa visão de “Saúde
e Qualidade de Vida para Todos”; a formação Técnico-Profissional, para valorização curricular de
carácter mais formal e atualização de conhecimentos técnicos, com atribuição de certificado
profissional, e, para darmos resposta à partilha e convívio de saberes, concretizámos diversos
Workshops, Palestras e Tertúlias, com ações informais e propedêuticas à criação de cursos
estruturados e mais aprofundados.
Em 2020, o ano em que fomos afetados pelo COVID-19, iniciamos com ações presenciais de Pilates (7
turmas), Yoga e AMUT´Dança – Corpo em Movimento, ações que se adaptaram para sessões online,
devido às restrições da pandemia. Lançamos Workshops e Palestras, com temáticas específicas ou de
caracter experimental, que à semelhança das ações habituais, foram interrompidas, a partir de Março
de 2020. Foram concretizadas 7 sessões, num total de 19 horas de partilha e convívio de saberes:
Biodanza; AMUT’Lavores – Manualidades; Yoga do Riso; Caminho das Pedras; Solstício Geracional.
Workshop / Palestra

Data de Início

Data de Fim

Carga Horária

Biodanza

25/01/2020

25/01/2020

3 Horas

AMUT’Lavores - Manualidades

25/01/2020

25/01/2020

4 Horas

Yoga do Riso

25/01/2020

25/01/2020

3 Horas

Solstício Geracional

08/02/2020

29/02/2020

3 Horas

Biodanza

22/02/2020

22/02/2020

3 Horas

Caminho das Pedras

22/02/2020

22/02/2020

3 Horas
19 Horas

Tabela 6: Encontros de Sabedoria – Workshops e Palestras

)
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Ao nível das atividades regulares com periodicidade semanal foram concretizadas as ações de
AMUT´Dança em Movimento, Pilates e Yoga.

Atividade

Sessões

Participantes
Associados

Participantes

Carga

Não

Horária

Associados

AMUT’Dança (presencial)

9

7

6

13,5 Horas

Pilates (presencial)

58

40

77

58 Horas

Yoga (presencial)

9

2

22

9 Horas

AMUT’Dança (online)

8

9

6

12 Horas

Pilates (online)

108

59

127

108 Horas

Yoga (online)

28

9

46

28 Horas

Total

220

126

284

228,5 Horas

Tabela 7: Encontros de Sabedoria – Atividades Semanais

Apesar das restrições à normal concretização das ações planificadas, com muitas sessões a serem
suspensas, o total de participantes nos Encontros de Sabedoria fixou-se em 410 formandos.
Relativamente aos Cursos Certificados dos Encontros de Sabedoria, realizamos 29 horas de formação
em Inglês - Comunicação, até Março, adaptando, posteriormente para sessões online:
Curso

Data de Início

Data de Fim

Carga Horária

Língua Inglesa – Comunicação (Presencial)

Janeiro 2020

Março 2020

29 Horas

Abril 2020

Dezembro 2020

62 Horas

Língua Inglesa – Comunicação (Online e

)
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Cursos IEFP:
Em 2020, continuamos a nossa parceria com o IEFP para a cedência de espaços e serviços,
disponibilizando 2 salas de formação totalmente equipadas para as áreas da Informática, Gestão e
Liderança, dando continuidade ao contrato com a referência 20193231410, para 2 400 horas de
formação. Ao longo de 2020 foram concretizadas as ações, num total de 1050 horas, discriminadas no
quadro seguinte:
Curso

Data de Início

Data de Fim

Carga Horária

Coaching e Liderança

15/01/2020

23/04/2020

200 Horas

Informática Iniciação

13/02/2020

05/06/2020

75 Horas

Técnico de Informática - Sistemas

02/03/2020

24/09/2020

300 Horas

Literacia Digital

17/09/2020

25/09/2020

25 Horas

Informática Iniciação

23/07/2020

18/08/2020

75 Horas

Informática Iniciação

06/10/2020

05/11/2020

75 Horas

Técnico de Informática - Sistemas

17/09/2020

29/10/2020

100 Horas

Técnico de Informática - Sistemas

03/11/2020

24/11/2020

50 Horas

Técnico de Informática - Sistemas

25/11/2020

18/12/2020

50 Horas

Técnico de Informática - Sistemas

21/12/2020

11/05/2021

100 Horas

Total

1050 Horas

Ao nível da Formação Certificada Financiada, em 2020, vimos aprovada uma candidatura de Formação
Modular Certificada, na Tipologia 1.08 – Formação Modular para Empregados e Desempregados, no
valor de € 183.892,58, financiada a 100% pelo POISE - Portugal 2020. Este financiamento corresponde
a 1 625 horas de formação destinadas para 792 participantes, a realizar em 2021 e 2022.

)
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AMUT’ Biblioteca
O projeto AMUT´Biblioteca é um serviço social, destinado a estimular o gosto pela leitura e
proporcionar aos nossos associados, utentes da Clínica AMUT'Saúde, formandos AMUT'Saber ou
caminheiros AMUT'Caminhando, o acesso a obras de referência nas seguintes áreas: Saúde e Bemestar, Desenvolvimento Pessoal e Filosofia, Religião e Espiritualidades, Economia Social e Educação,
Artes, Geografia e Viagens, História e Biografias, Literatura Portuguesa e Universal.
Apesar de as restrições impostas em 2020 terem limitado a nossa ação, em Setembro de 2020
promovemos a apresentação do livro "O Fogo do Coração", de Peter Bampton, com a presença do
próprio autor, numa sessão que decorreu presencialmente com limitação de 10 participantes, tendo,
os restantes, participado via online. Ao nível do espólio em construção, aumentamos o número de
referências bibliográficas para 781 exemplares, destinados a todos os nossos associados e ainda 51
leitores que participam nas nossas atividades, apesar das restrições que não nos permitiram ir além
dos 88 livros emprestados.

2.3.3. AMUT’IESIM
A AMUT´IESIM é uma incubadora especializada em projetos de inovação e empreendedorismo social,
focados na melhoria da qualidade de vida dos seniores, adultos dependentes e seus cuidadores.
Esta iniciativa, nascida em 2019, fruto da aprovação de uma candidatura ao POISE – Portugal Inovação
Social, é financiada pelo FSE e tem o Município de Gondomar como parceiro e investidor social. O
apoio prestado aos empreendedores inclui, para além do apoio técnico e acompanhamento a
disponibilização de um espaço em sala de trabalho partilhada, acesso a conhecimento, através de
ações de capacitação e partilha de rede de contactos e networking.
Durante 2020, fomos confrontados com a necessidade de adaptar as atividades no sentido de serem

alterações em termos de natureza e datas de realização das mesmas.
A edição do Jogo OASIS teve de ser adiada e os seus conteúdos reformulados no sentido de
proporcionar o conhecimento e experiência da metodologia do Jogo e, simultaneamente, contribuir
para os desafios prementes da população idosa, nomeadamente o maior isolamento e vulnerabilidade
)
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num contexto de restrições. Assim nasceu a iniciativa Afeto ao Cubo, cuja proposta foi criar uma caixacubo com materiais que estimulassem a criatividade, esperança e sanidade dos seniores. Contou com
treze participantes e teve um alcance de doze seniores. Relativamente à ação “capacitar para inovar”,
contam-se cerca de quarenta e sete pessoas capacitadas nas áreas de empreendedorismo, inovação e
transformação social e 3 programas de formação inovadores testados.
Também devido à pandemia, a Ação de Formação Internacional para Mentores de Empreendedorismo,
da qual fomos parceiros da União de Freguesias de Gondomar (S.Cosme), Valbom e Jovim realizou-se
com um número menor de participantes (seis no total) do que aquilo que estava previsto.
Após a realização da Ação de Formação de Curta Duração "Introdução ao Empreendedorismo e
Inovação Social", em parceria com o Centro de Formação Júlio Resende, houve necessidade de adiar
as ações subsequentes previstas, em quatro instituições educativas do município. De notar, a
realização duma formação à distância sobre Empreendedorismo Social Jovem, em parceria com o
Geoclube. Esta contou com dezassete participantes e dela resultou a incubação dum projeto
intergeracional na IESIM.
Neste seguimento, também o Concurso de Ideias@Maiores foi adiado, de forma a beneficiar da
energia criativa das ações de capacitação entretanto desenvolvidas e na expetativa que das mesmas
nascessem novas ideias e projetos. Relativamente ao acompanhamento dos projetos incubados, e
tendo em conta o número dos mesmos, as suas diferentes necessidades e fases de desenvolvimento,
optou-se por manter a lógica de tutoria personalizada e maioritariamente à distância. Em termos de
projetos incubados, ficaram formalizados, no final de 2020, seis relações de colaboração mas existem
outros dois mais que estão a ser acompanhados informalmente.
A nível de financiamento, a AMUT’IESIM obteve 6 465€ do nosso Investidor Social e 33 948,82€ de
reembolsos provenientes do POISE.
Entre as atividades de comunicação, realçamos o evento de inauguração oficial da incubadora, a
20/02/2020, com a presença de 75 pessoas e a participação nalguns eventos com o objetivo

)
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2.4.Resultados económicos de aplicação de Resultados Líquidos de 2020
No ano 2020 as demonstrações financeiras da AMUT foram elaboradas de acordo com o Sistema de
Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo (SNC-ESNL), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, na redação dada pela republicação pelo Decreto-Lei n.º
98/2015, de 2 de junho.

A Associação Mutualista de Gondomar – AMUT, em 2020, apresentou um Resultado Líquido negativo
de € 51.882,75

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsidios, doações e legados à exploração

Valor Real
31/12/2020

Desvio
2019 vs 2020

325.656,19 €
520.915,56 €

255.351,71 €
443.846,39 €

-70.304,48 €
-77.069,17 €

CMVMC
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o pessoal
Aumentos/reduções de justo valor

-3.895,11 €
-234.575,24 €
-234.285,90 €
2.668,00 €

-1.836,46 €
-151.250,60 €
-228.867,32 €
4.015,20 €

-2.058,65 €
-83.324,64 €
-5.418,58 €
1.347,20 €

Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

12.590,76 €
-383.460,20 €

7.369,52 €
-372.393,97 €

-5.221,24 €
-11.066,23 €

5.614,06 €

-43.765,53 €

-49.379,59 €

Gastos de depreciação e de amortização

-15.702,65 €

-23.914,23 €

8.211,58 €

Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos)

-10.088,59 €

-67.679,76 €

-57.591,17 €

14.203,76 €
0,00 €

16.216,16 €
-4,53 €

2.012,40 €
4,53 €

4.115,17 €

-51.468,13 €

-55.583,30 €

-648,80 €

-414,62 €

-234,18 €

3.466,37 €

-51.882,75 €

-55.349,12 €

Resultado antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de imposto
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado Liquido do período

)
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2.5.

Conclusão

O Conselho de Administração da AMUT propõe à Assembleia Geral a seguinte aplicação dos resultados:
Modalidade Assistência Medicamentosa – resultado positivo € 68.022,65
 Fundo Próprio da Modalidade Assistência Medicamentosa (80%) € 54.418,12
 Fundo Reserva Geral (20%) € 13.604,53
Modalidade Assistência Médica e Enfermagem – resultado negativo € 148.334,42
 Fundo Próprio da Modalidade Assistência Médica e Enfermagem (100%) - € 148.334,42
Atividades – resultado negativo € 7.791,10
 Fundo Próprio da Modalidade Assistência Medicamentosa (25%) € 1.947,78
 Fundo Próprio da Modalidade Assistência Médica e Enfermagem (25%) € 1.947,78
 Fundo Reserva Geral (25%) € 1.947,77
 Fundo Administração (25%) € 1.947,77
Fundo de Administração – resultado positivo € 36.220,12
 Fundo de Administração (100%) € 36.220,12

Gondomar, 01 de Junho de 2020,

O Conselho de Administração
Presidente - Ângela Pereira
Vogal – Antónia Ferreira

Vogal – Sameiro Moura
Vogal – Rogério Lisandro
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3 – BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2020
BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020
31/12/2020

31/12/2019

Rubricas
ATIVO:
Ativo não corrente:
Ativos Fixos Tangiveis
Investimentos Financeiros

Ativo corrente:
Inventários
Créditos a receber
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo

403.371,98
54.325,60

398.567,60
53.699,60

457.697,58

452.267,20

4.517,46
55,55
3.709,20
2.004,40

3.631,29
104,87
5.681,03
1.200,90

35.417,66
431.001,49
234.971,36

87.245,22
400.462,55
301.192,38

711.677,12

799.518,24

1.169.374,70

1.251.785,44

1.140.428,02

1.169.123,41

(51.882,75)

3.466,37

1.088.545,27

1.172.589,78

-

-

1.404,34
5.957,13
35.437,41
38.030,55

3.595,50
9.622,50
26.416,06
39.561,60

80.829,43

79.195,66

80.829,43

79.195,66

1.169.374,70

1.251.785,44

FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos
Resultado líquido do período
Total dos Fundos Patrimoniais
PASSIVO:
Passivo não corrente:

Passivo corrente:
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outras passivos correntes

Total do Passivo

Gondomar, 01 de Junho de 2020, O Conselho de Administração
Presidente - Ângela Pereira
Vogal – Antónia Ferreira
Vogal – Artur Teixeira
Vogal – Sameiro Moura
Vogal – Rogério Lisandro

Contabilista Certificado
Odete Lopes,
C.C. 13608
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
AMUT - Associação Mutualista de Gondomar
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
(Montantes expressos em Euros)
2020

2019

255.351,71
443.846,39
(1.836,46)
(151.250,60)
(228.867,32)
4.015,20
7.369,52
(372.393,97)

325.656,19
520.915,56
(3.895,11)
(234.575,24)
(234.285,90)
2.668,00
12.590,76
(383.460,20)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

(43.765,53)

5.614,06

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

(23.914,23)

(15.702,65)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

(67.679,76)

(10.088,59)

16.216,16
(4,53)

14.203,76
-

(51.468,13)

4.115,17

(414,62)

(648,80)

(51.882,75)

3.466,37

Rendimentos e Gastos
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos
Outros gastos

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Contabilista Certificado
Odete Lopes,
C.C. 13608
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Presidente - Ângela Pereira
Vogal – Antónia Ferreira
Vogal – Artur Teixeira
Vogal – Sameiro Moura
Vogal – Rogério Lisandro
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2020
Fundos patrimoniais
Descrição

POSIÇÃO NO INICIO DE 2019

notas

Outras
Reserv
Ajust.
variações nos
as Res. Transitados
ativos
fundos
Fundos
financeiros
patrimoniais

Fundos

1.165.544,72 €

Resultado liquido
do periodo

0,00 €

3.578,69 €

Total dos
Fundos
Patrimoniais

Total

1.169.123,41 €

1.169.123,41 €

3.578,69 €

ALTERAÇÕES NO PERIODO
P rimeiro ado pção de no vo referencial co ntabilistico
A lteraçõ es de po liticas co ntabilisticas
Diferenças de co nversão de demo nstraçõ es financeiras
Realização do excedente de revalo rização de activo s fixo s tangiveis e intangiveis

Excedentes revalo rização de activo s fixo s tangiveis e intangiveis e respectivas variaçõ es
A justamento s po r impo sto s diferido s
Outras alteraçõ es reco nhecidas no s Fundo s P atrimo niais

3.578,69 €
3.578,69 € -

-3.578,69 €
€

0,00 €

-

€

-3.578,69 €

0,00 €

0,00 €

RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO
3.466,37 €

-112,32 €

RESULTADO INTEGRAL

3.466,37 €

3.466,37 €

3.466,37 €

3.466,37 €

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES
Fundos
Subsidios, doações e legados
Outras operações

POSIÇÃO NO FIM DE 2019

POSIÇÃO NO INICIO DE 2020

0,00 €
0,00 €

0,00 €

1.169.123,41 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

1.169.123,41 €

3.466,37 €

1.172.589,78 €

1.172.589,78 €

3.466,37 €

1.172.589,78 €

1.172.589,78 €

-3.466,37 €

-32.161,76 €

-3.466,37 €

-32.161,76 €

51.882,75 € -

51.882,75 €

-55.349,12 €

-84.044,51 €

ALTERAÇÕES NO PERIODO
Outras alteraçõ es reco nhecidas no s Fundo s P atrimo niais

-28.695,39 €
-28.695,39 € -

€

0,00 €

-

€

RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO

-

RESULTADO INTEGRAL
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES
Fundos

POSIÇÃO NO FIM DE 2018

0,00 €

0,00 €
0,00 €

1.140.428,02 € 0,00 €

0,00 €

- 51.882,75 €

-84.044,51 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

-51.882,75 €

1.088.545,27 €

1.088.545,27 €

Contabilista Certificado
Odete Lopes,
C.C. 13608

)

Relatório e Contas 2020

Gondomar, 01 de Junho de 2020, O Conselho de Administração
Presidente - Ângela Pereira
Vogal – Antónia Ferreira
Vogal – Artur Teixeira
Vogal – Sameiro Moura
Vogal – Rogério Lisandro

-32.161,76 €
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NO PERÍODO FINDO EM 31/12/2020
PERIODOS
dez/20

RUBRICAS
Fluxos de caixa das actividades operacionais
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis
Investimentos financeiros
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Investimentos financeiros
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de fundos e de outros instrumentos fundos
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

Gondomar, 01 de Junho de 2020, O Conselho de Administração
Presidente - Ângela Pereira
Vogal – Antónia Ferreira
Vogal – Artur Teixeira
Vogal – Sameiro Moura
Vogal – Rogério Lisandro

26.718,61

2.126,24
14.089,92
(10.502,45)

4,53
28.695,39
(28.699,92)
(66.221,02)
301.192,38
234.971,36

Contabilista Certificado
Odete Lopes,
C.C. 13608
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Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

263.460,74
156.485,29
229.480,74
(122.505,29)
(72,19)
95.414,45
(27.018,65)
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DEMONSTRAÇÃO POR FUNÇÕES NO PERÍODO FINDO EM 31/12/2020
Modalidade
RUBRICAS

NOTAS

Vendas e serviços prestados

10

Custo das vendas e dos serviços prestados

Outros rendimentos
Gastos administrativos
Outros gastos

10+12
16+18.5+18.7
18.6

Resultado Operacional
Gastos de Financiamento (liquidos)

10

Resultado antes impostos
Imposto sobre o rendimento do período

44.449,82 € 268.701,77 €
160.212,40 €
3.997,80 €

14

PERIODOS

Administração

3,17%
8.106,98 €

2020

10,33%
10,00%
25.544,17 €

255.351,71 €
403.253,87 €

221.689,21 €

12.306,94 €

-

€

124.796,56 € -

4.199,96 €

25.544,17 € -

115.157,90 €
141.787,98 €
3.103,63 €

29.118,80 €
32.437,10 €
259,68 €

42.651,07 €
32.790,33 €
818,22 €

147.902,16 €
455.629,54 €
367.227,81 €
8.179,33 €

154.530,27 € -

7.777,95 €

34.586,69 € -

67.679,76 €

8.183,55 €

6.353,17 €

-

1.674,91 €

16.211,63 €

202,65 €

148.177,10 € 157,33 €

68.022,65 € -

80%
80%
20%
100%

Fundo
Atividades

60.041,75 € -

68.225,31 € -

Resultado Líquido do período

Aplicação resultados
Fundo Próprio da Mod. Assit medicamentosa
Fundo Próprio da Mod. Assist. médica e enfermagem
Fundo Reserva Geral
Fundo Administração

169.257,72 €

18.5

Resultado Bruto

Modalidade

Assistência
Assistência Médica
Medicamentosa
e Enfermagem
50,48%
39,19%
48,88%
37,94%
124.807,91 €
96.892,65 €

54.418,12 €
13.604,53 €

68.022,65 € -

€

7.777,95 €
13,16 €

36.261,59 € 41,48 €

51.468,13 €
414,62 €

148.334,42 € -

7.791,10 €

36.220,12 € -

148.334,42 € -

1.947,78 €
1.947,78 €
1.947,77 €
1.947,77 €

36.220,12 €

148.334,42 € -

7.791,10 €

36.220,12 € -

-

51.882,75 €

52.470,34 €
150.282,20 €
11.656,76 €
34.272,35 €
51.882,75 €

Adotou-se como critério de imputação de rendimentos e encargos, com exceção dos inerentes aos
associados, as taxas obtidas do peso dos rendimentos de cada modalidade, no cômputo geral desses
rendimentos.

)
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A aplicação de resultados das modalidades será feita no caso de resultado positivo de 80% para o fundo
próprio da modalidade e 20% para fundo de reserva geral, no caso de resultado negativo 100% para o
fundo próprio da modalidade.
O resultado positivo das atividades desenvolvidas pela AMUT será distribuído em iguais partes (25%)
por cada fundo.
O resultado do fundo de administração será integralmente levado ao fundo de administração.
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4- ANEXO
Nos termos da Portaria nº 220/2015 de 24 de Julho, as divulgações a efetuar pelas ESNL em anexo às
Demonstrações Financeiras, correspondem às publicadas no anexo nº 11 da referida Portaria.

1 – Identificação da Entidade
A AMUT – Associação Mutualista de Gondomar, com Sede na Rua 5 de Outubro nº 135, em Gondomar,
pessoa coletiva n.º 501 634 851,
A AMUT é de inscrição facultativa, tem capital e número de associados ilimitado e duração indefinida.
A AMUT rege-se pelos diplomas legais aplicáveis e pelos seus Estatutos.
A AMUT tem como fins fundamentais, conceder Benefícios Sociais e de Saúde, visando a melhoria da
qualidade de vida dos seus associados e respetivos familiares e como finalidade secundária fomentar
e apoiar atividades de natureza social e de solidariedade.

2 – Referencial contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras
Em 2020 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com o Sistema de Normalização
Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo (SNC-ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º
158/2009 de 13 de Julho, com a redação dada pela republicação no Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de
Junho, as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demostrações Financeiras, os Modelos
de Demostrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro
das entidades do sector não lucrativo (NCRF-ESNL).
A adoção do SNC-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, respeitando-se o estabelecido no parágrafo
5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL da NCRF-ESNL, tendo sido preparado o Balanço de Abertura
de 01 de Janeiro de 2012, aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As Demonstrações

vigor em 2011, foram alteradas de modo a que exista comparabilidade entre as Demonstrações
Financeiras de 2011 e 2012.
Em razão desta alteração não resultou qualquer ajustamento.

)
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3 – Principais políticas contabilísticas
3.1 - Bases de Apresentação
Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:
a) Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações e a partir dos registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo
com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.
b) Pressuposto da periodização económica (acréscimo)
A AMUT reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente
do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao
período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em “Devedores por acréscimos
de rendimento”; por sua vez as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou
liquidados são reconhecidas em “Credores por acréscimos de gastos”.
c) Pressuposto da comparabilidade
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2017
são comparáveis com os utilizados na preparação das demostrações financeiras em 31 de
Dezembro de 2016.
d) Pressuposto da materialidade e agregação
A AMUT não definiu qualquer critério de materialidade para efeitos de apresentação das
demostrações financeiras. As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são
agregadas a outros itens das demostrações financeiras. Os ativos e passivos, os rendimentos e
gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e demostração de

por qualquer rendimento e vice-versa.
As demostrações financeiras foram apresentadas em euro como moeda de representação.

)
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resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto

AMUT - Associação Mutualista de Gondomar
Rua 5 de Outubro, nº 135
4420-086 GONDOMAR

29

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que
existiam nessa data, foram refletidos nas próprias demonstrações financeiras.

3.2. Outras políticas contabilísticas
3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis
Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações
acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos
diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição
necessárias para operarem da forma pretendida.
As depreciações foram calculadas, pelo método das quotas constantes, em conformidade com o
período de vida útil estimado para cada grupo de bens, sendo aplicadas anualmente em regime de
duodécimos a partir do momento em que os bens se encontram prontos para uso.

3.2.2 Bens do património histórico e cultural
Não existem “Bens do património histórico e cultural” registados.

3.2.3 Ativos Intangíveis
À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de
aquisição, deduzido das amortizações acumuladas.
As amortizações foram calculadas, pelo método das quotas constantes, aplicadas anualmente em
regime de duodécimos a partir da data da entrada em funcionamentos, utilizando as taxas económicas
mais apropriadas, que permitam a reintegração total do bem, durante a vida útil estimada. Não é

3.2.4 Instrumentos Financeiros
Caixa e Depósitos Bancários

)
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A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui o montante disponível em 31.12.2017 em caixa e em
depósitos bancários à ordem e a prazo que podem ser imediatamente mobilizáveis sem risco
significativo de flutuações de valor.

Clientes e outras contas a receber
As contas de “Clientes” e as “Outras contas a receber” são registadas pelo seu valor nominal e
apresentadas em Balanço deduzidas de eventuais perdas por Imparidade, reconhecidas na rubrica
“Imparidade de dívidas a receber (perdas/ reversões)”, refletindo assim o valor realizável líquido.

Fornecedores e outras contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo valor nominal dado que não
vencem juros.

Empréstimos e outras contas a pagar não correntes
Os empréstimos e as contas não correntes são registados no passivo pelo custo.

Subsídios
Os subsídios são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o
subsídio venha a ser recebido e de que a AMUT cumpre todos os requisitos para o receber.
Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo
que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são ocorrem, independentemente do
momento de recebimento do subsídio.

3.2.5 Fundos Patrimoniais
A rubrica “Fundos Patrimoniais” é constituída pelos “Excedentes Técnicos” que incluem os Fundos
Disponíveis, Fundo de Reserva Geral e o Fundo de Solidariedade Social, e pelos Resultados Transitados

estatutárias da AMUT.
3.2.6 Estado e Outros Entes Públicos

)
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Encontram-se refletidas as contribuições obrigatórias a liquidar à Segurança Social e as retenções na
fonte de IRS a entregar ao Estado, verbas resultantes do processamento de salários e do pagamento
de honorários referentes ao mês de Dezembro de 2017.

3.3. Principais pressupostos relativos ao futuro
As demonstrações financeiras estão elaboradas pressupondo a continuidade da AMUT.

3.4. Principais fontes de incerteza das estimativas:
A presente nota faz referência aos principais pressupostos em relação ao futuro adotados na
elaboração das demonstrações financeiras anexas, que possam implicar um risco significativo de
ajustamentos materiais à valorização de ativos e passivos do próximo período financeiro.
Como não foram tidos na elaboração das presentes demonstrações financeiras outros pressupostos
que não o da continuidade, não foram identificadas fontes de incerteza com impacto significativo nos
ativos e passivos escriturados.

4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 – Ativos Fixos Tangíveis
Os critérios de mensuração e os métodos de depreciação e vidas uteis usadas encontram-se referidos
no ponto 3.2.1.
No quadro seguinte encontram-se refletidas as quantias escrituradas brutas, depreciações, aquisições,

)
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Ativo Bruto
Saldo em
1/01/2019
Terrenos e Recursos Naturais

Aumentos e
Reavaliações

Correcções
e Transf.

Saldo em
31/12/2019

Aumentos e
Reavaliações

Correcções e
Transf.

Saldo em
31/12/2020

-

75.000,00

75.000,00

75.000,00

Edifícios e outras construções

50.645,66

233.749,23

284.394,89

284.394,89

Equipamento básico

17.391,70

2.598,68

19.990,38

3.303,57

23.293,95

Equipamento de transporte

15.000,00

-

15.000,00

20.600,00

35.600,00

Equipamento administrativo

45.084,24

13.023,01

58.107,25

4.532,84

62.640,09

-

2.183,78

2.183,78

-

7.529,66

12.497,11

7.529,66

12.497,11

282,20

-

12.779,31

135.651,26

339.051,81

7.529,66

467.173,41

28.718,61

-

495.892,02

Outros activos fixos tangíveis
Ativos fixos tangíveis em curso

2.183,78

Depreciações Acumuladas
Saldo em
1/01/2019

Aumentos

Correcções
e Transf.

Saldo em
31/12/2019

Bens Património Histórico e Cultural
Edifícios e outras construções
Equipamento básico

Correcções e
Transf.

Aumentos

Saldo em
31/12/2020

3.512,28

5.536,39

7.094,05

3.057,23

Equipamento de transporte

15.000,00

Equipamento administrativo

27.237,42

52.843,75

-

9.108,08

6.383,09

15.491,17

10.151,28

3.505,76

13.657,04

15.000,00

5.150,00

20.150,00

6.799,72

34.037,14

8.562,99

42.600,13

309,31

309,31

312,39

621,70

68.605,81

23.914,23

Outros ativos fixos tangíveis

(59,41)

15.702,65

(59,41)

-

92.520,04

6 – Ativos Fixos Intangíveis
Os critérios de mensuração e os métodos de amortização e vida útil adotados encontram-se
referidos no ponto 3.2.3.
A reconciliação dos movimentos ocorridos em 2020 e 2019 encontra-se refletida no seguinte quadro:
Ativo Bruto
Saldo em
31/12/2019
Programas de computador

Abates e
Alienações

Aumentos

723,24

-

723,24

-

Saldo em
31/12/2020
723,24
-

723,24

Saldo em
31/12/2019
Programas de computador

Abates e
Alienações

Aumentos

Saldo em
31/12/2020

723,24
723,24

723,24
-

-

723,24

)
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7 – Locações
A AMUT não detém quaisquer ativos adquiridos com recurso à locação financeira.
8– Custos de empréstimos obtidos
A AMUT não contraiu qualquer financiamento pelo que não contempla esta rubrica.
9 – Inventários
Em 31/12/2020 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

Inventários
Inventário
em
01/01/2019
Mercadorias

Compras

Inventário
em
31/12/2019

Compras

Inventário
em
31/12/2020

1.610,06

5.916,34

3.631,29

2.722,63

4.517,46

1.610,06

5.916,34

3.631,29

2.722,63

4.517,46

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

3.895,11

1.836,46

10 – Rédito
A AMUT reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios:
Prestação de serviços – Esta rúbrica diz respeito às quotizações dos Associados e aos Serviços
Secundários reconhecidos na demonstração dos resultados, como sejam as atividades de
formação e as atividades desportivas;
Juros - são reconhecidos utilizando o método do juro efetivo;
Subsídios à Exploração- respeitam aos subsídios atribuídos à AMUT pela Câmara Municipal de
Gondomar e por outros Organismos e Entidades públicas e privadas, como sejam as Águas de

reconhecidos segundo o regime de acréscimo de acordo com a substância do acordo relevante;
Para os períodos de 2020 e 2019 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

)
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Rédito

31/12/2020

31/12/2019

2.851,50 €

5.450,74 €

Prestação de Serviços

252.500,21 €

320.205,45 €

Subsídios

443.846,39 €

520.915,56 €

Ganhos por aumentos justo valor

4.413,63 €

2.668,00 €

Outros rendimentos e ganhos

7.369,52 €

12.590,76 €

16.216,16 €

14.203,76 €

727.197,41 €

876.034,27 €

Vendas

Juros, dividendos e outros rendim.

11 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou implícita)
resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma
saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são
revistas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.
As provisões para custos de reestruturação são reconhecidas sempre que exista um plano formal e
detalhado de reestruturação e que o mesmo tenha sido comunicado às partes envolvidas.
Os passivos contingentes são definidos pela Entidade como: (i) obrigações possíveis que surjam de
acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um
ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o controlo da empresa; ou (ii)
obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque
não é provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessário para
liquidar a obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.
Os ativos contingentes são possíveis ativos que surgem de acontecimentos passados e cuja existência
somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros incertos não
totalmente sob o controlo da Entidade. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas
demonstrações financeiras da entidade mas são objeto de divulgação quando é provável a existência

A AMUT, por ausência de factos ou pressupostos geradores, não reconhece nas suas demonstrações
financeiras provisões, passivos ou ativos contingentes.

)
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12 – Subsídios
Quanto à rubrica de subsídios verifica-se que, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a AMUT
apresentava os seguintes saldos:

Subsídios

31/12/2020

31/12/2019

Subsídios do Estado e Outras Ent. Públicas
Câmara Municipal Gondomar
IEFP
POISE
Subsídios de Outras Entidades
Águas de Gondomar

376.481,60 €

379.359,42 €

6.531,40 €

1.860,14 €

29.118,80 €

107.442,71 €

-

€

€

-

31.714,59 €

32.253,29 €

443.846,39 €

520.915,56 €

O valor do subsídio do POISE refere-se ao:
Programa de Parcerias para o Impacto [AMUT'IESIM - Incubadora de Empreendedorismo Social da
Idade Maior] n.º POISE-03-4639-FSE-000340.
Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego [1.08 – Formação Modular para Empregados e
Desempregados] n.º POISE-01-3524-FSE-003085.

13 – Efeitos de alterações em taxas de câmbio
Não aplicável.

14 – Impostos sobre o Rendimento
A AMUT, no ano de 2017, foi reconhecida como IPSS e pessoa coletiva de utilidade pública, ficando
assim abrangida pelo nº 1 alínea b) do artigo 10º do CIRC, quanto à isenção de IRC.

15 – Instrumentos financeiros
As bases de mensuração e as políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos

decompostas as respetivas contas.

16 – Benefícios dos empregados

)
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Os titulares dos Órgãos Associativos, exercem as suas funções em regime de voluntariado, não
auferindo qualquer remuneração.
Os gastos com pessoal que a AMUT incorreu em 2019 e 2020 foram os seguintes:

31/12/2019
Remunerações dos Orgãos Associativos
Remunerações do pessoal
Encargos sobre remunerações
Seguro de acidentes de trabalho
Gastos de ação social

-

31/12/2019
€

-

€

186.362,45 €

193.730,47 €

32.964,83 €

36.073,03 €

1.500,41 €

91,10 €

28,00 €

860,00 €

7.686,13 €

2.753,88 €

325,50 €

777,42 €

228.867,32 €

234.285,90 €

Outros gastos com o pessoal
Formação
HSS no trabalho

17 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais
A Entidade não apresenta dívidas ao Estado nem à Segurança Social em situação de mora.

18 – Outras informações
De forma a permitir melhor compreensão das Demonstrações Financeiras, são divulgadas as seguintes
informações.

18.1 Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, apresentava-se com os seguintes saldos nos períodos
indicados:

31/12/2020
1.417,96 €

2.315,28 €

Depósitos à ordem

133.553,40 €

198.877,10 €

Depósitos a prazo

100.000,00 €

100.000,00 €

234.971,36 €

301.192,38 €

)
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18.2 Ativos financeiros detidos para negociação
A rubrica de ativos financeiros detidos para negociação, apresentava-se com os seguintes saldos nos
períodos indicados:

31/12/2020

31/12/2019

Ativos financeiros
Fundos Mistos

401.030,93 €

386.203,05 €

401.030,93 €

386.203,05 €

18.4 Investimentos Financeiros
A rubrica de “Investimentos Financeiros está decomposta, nos períodos de 2019 e 2020, da seguinte
forma:

31/12/2020
Outros investimentos financeiros
Aplicações bancárias
Fundo compensação do trabalho

-

31/12/2019
€

-

€

49.926,00 €

49.926,00 €

4.399,60 €

3.773,60 €

54.325,60 €

53.699,60 €

18.5 Fornecimentos e serviços externos

)
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Fornecimentos Serviços Externos

31/12/2020

31/12/2019

Serviços especializados
Trabalhos especializados
Publicidade

37.731,43 €

16.218,33 €

1.750,86 €

1.645,32 €

€

110,70 €

36.804,34 €

63.245,02 €

Conservação e reparação

1.803,65 €

3.519,60 €

Outros (comissões bancárias, TPA)

3.132,41 €

3.499,43 €

3.931,83 €

3.555,67 €

Vigilância e Segurança
Honorários

-

Materiais
Ferramentas e utensilios
Livros e documentação técnica
Material escritório

118,00 €

33,00 €

2.055,92 €

2.905,03 €

2.606,98 €

3.521,87 €

12.569,30 €

56.613,80 €

Eletricidade

4.157,31 €

4.031,98 €

Combustiveis

1.274,97 €

2.310,93 €

Água

1.046,97 €

995,02 €

1.004,67 €

34.952,21 €

Rendas

13.200,00 €

13.869,14 €

Comunicação

11.870,25 €

7.569,11 €

3.163,68 €

3.039,36 €

15,00 €

985,05 €

Artigos para oferta
Outros (atividades/projetos)
Energia e fluidos

Deslocações e estadas (atividades)
Serviços diversos

Seguros
Contencioso e notariado
Despesas representação
Limpeza, higiene e conforto
Outros serviços

-

€

13.013,03 €

-

€

11.591,67 €

€

363,00 €

151.250,60 €

234.575,24 €

-

18.6 Outros gastos e perdas

)
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A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se estruturada em 2020 e 2019 da seguinte forma:
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31/12/2019

31/12/2020
Impostos
Descontos de pronto pagamento concedidos
Perdas em inventários (quebras)

5.077,05 €
3,25 €
340,39 €

3.509,88 €
-

€

179,71 €

8,34 €

-

€

€

-

€

26,07 €

-

€

Quotizações

696,00 €

1.300,00 €

Donativos

713,89 €

-

Bolsas Estudo

750,00 €
€

- €
- €
6.885,96 €

169.257,72 €

171.234,38 €

Ambulatório

75.451,04 €

82.863,00 €

Estomatologia

41.948,64 €

41.074,83 €

Proteses e Ortoteses

77.955,67 €

76.412,44 €

Gastos e perdas nos restantes inv
Custos c/apoios finan.conced.(apoio social escolar)

-

Outros gastos e perdas
Correções de exercicios anteriores

Formação Certificada - Formandos

-

€

Prestações a associados das mutualidades
Assistência medicamentosa
Assistência Médica e Enfermagem

Outros custos inerentes

165,91 €
372.393,97 €

-

€

383.460,20 €

18.7 Outros rendimentos e ganhos
A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” nos períodos de 2020 e 2019 apresentava-se de acordo
com o mapa seguinte:

31/12/2020
Rendimentos Suplementares
Descontos de pronto pagamento obtidos
Outros

31/12/2019

6.836,40 €

12.179,50 €

47,66 €

198,31 €

485,46 €

212,95 €

7.369,52 €

12.590,76 €

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras do exercício de 2020.

)

Relatório e Contas 2020

18.8 Acontecimentos após data de Balanço
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Mapas anexos
Orçamento vs valores reais
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsidios, doações e legados à exploração

Valor Real
31/12/2020

Desvio

251.300,00
387.200,00

255.351,71 €
443.846,39 €

4.051,71 €
56.646,39 €

CMVMC
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o pessoal
Aumentos/reduções de justo valor

-3.400,00
-182.700,00
-165.900,00
0,00

-1.836,46 €
-151.250,60 €
-228.867,32 €
4.015,20 €

-1.563,54 €
-31.449,40 €
62.967,32 €
-4.015,20 €

Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

9.000,00
-280.200,00

7.369,52 €
-372.393,97 €

-1.630,48 €
92.193,97 €

Resultado antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos

15.300,00 €

-43.765,53 €

-59.065,53 €

Gastos de depreciação e de amortização

-6.200,00 €

-23.914,23 €

17.714,23 €

9.100,00 €

-67.679,76 €

-41.351,30 €

2.900,00 €
-5.000,00 €

16.216,16 €
-4,53 €

13.316,16 €
4.995,47 €

7.000,00 €

-51.468,13 €

-58.468,13 €

0,00 €

-414,62 €

414,62 €

7.000,00 €

-51.882,75 €

-58.882,75 €

Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de imposto
Imposto sobre o rendimento do período

)

Resultado Liquido do período
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2020
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Valores de 2020 e 2019 e respetivos desvios

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsidios, doações e legados à exploração

Valor Real
31/12/2020

Desvio
2019 vs 2020

325.656,19 €
520.915,56 €

255.351,71 €
443.846,39 €

-70.304,48 €
-77.069,17 €

CMVMC
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o pessoal
Aumentos/reduções de justo valor

-3.895,11 €
-234.575,24 €
-234.285,90 €
2.668,00 €

-1.836,46 €
-151.250,60 €
-228.867,32 €
4.015,20 €

-2.058,65 €
-83.324,64 €
-5.418,58 €
1.347,20 €

Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

12.590,76 €
-383.460,20 €

7.369,52 €
-372.393,97 €

-5.221,24 €
-11.066,23 €

5.614,06 €

-43.765,53 €

-49.379,59 €

Gastos de depreciação e de amortização

-15.702,65 €

-23.914,23 €

8.211,58 €

Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos)

-10.088,59 €

-67.679,76 €

-57.591,17 €

14.203,76 €
0,00 €

16.216,16 €
-4,53 €

2.012,40 €
4,53 €

4.115,17 €

-51.468,13 €

-55.583,30 €

-648,80 €

-414,62 €

-234,18 €

3.466,37 €

-51.882,75 €

-55.349,12 €

Resultado antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de imposto
Imposto sobre o rendimento do período

)

Resultado Liquido do período
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Valor Real
31/12/2019
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
No cumprimento dos Estatutos da AMUT – Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara
Municipal de Gondomar, o Conselho Fiscal vem emitir parecer sobre o exercício de 2020, apresentado
pelo Conselho de Administração.
De maior destaque em 2020 notamos a capacidade de manter atividade e portas abertas aos
associados, dentro das limitações impostas pela pandemia do coronavírus, bem como a tentativa de a
AMUT adaptar-se às novas circunstâncias, adotando o teletrabalho, o ensino à distância e a criação de
eventos online, por forma a continuar deixar a sua marca perante os associados.
Avaliadas as contas, salientamos o compreensível resultado negativo do exercício, que nos pareceu
ainda assim controlado, tendo em atenção a situação anormal que se viveu no ano de 2020 e da qual
resultou uma diminuição significativa de atividades presenciais que habitualmente trazem algumas
receitas necessárias para as despesas fixas gerais da Associação.
Face ao exposto, o Conselho Fiscal dá parecer favorável ao Relatório e Contas do Exercício de 2020 da
AMUT - Associação Mutualista de Gondomar, propondo a sua aprovação.

Gondomar, 01 de Junho de 2020,

O Conselho Fiscal

Presidente - Maria de Fátima da Silva Ferreira

Vogal – António Albertino Martins Ferreira

)
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Vogal – Armandino Pereira Soares
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