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Estimados(as) Associados(as), 

 

Para cumprimentos do disposto na alínea b) do nº1 do artigo n.º 35º dos Estatutos da AMUT - 

Associação Mutualista de Gondomar, o Conselho de Administração tem a honra de submeter a vossa 

apreciação e votação o seu Programa de Ação e Orçamento para o Exercício de 2022, documento este 

que vem acompanhado pelo Parecer do Conselho Fiscal. 
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1- ENQUADRAMENTO 

 

A AMUT – Associação Mutualista de Gondomar - de inscrição facultativa, capital e número de 

associados ilimitado, como descrito nos Estatutos, apresenta o Programa de Ação e Orçamento para o 

ano 2022. 

Considerando os fins previstos no artigo 3º, o nosso 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, sendo o nosso 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 o Conselho de Administração pretende implementar ao longo do próximo ano 2022, 

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. 

 

2- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

O Conselho de Administração da AMUT concretizou, ao longo do ano de 2021, as principais ações e 

objetivos apresentados, apesar das limitações decorrentes das ressonâncias e intermitências 

provocados pela pandemia COVID-19. Neste contexto, mantivemos a qualidade habitual e demos 

continuidade às ações que nos caracterizam, com foco nas seguintes: garantimos o cumprimento dos 

prazos de pagamento das comparticipações de despesas de saúde, executamos o plano formativo da 

candidatura aprovada ao nível da formação certificada financiada, mantivemos os serviços das 

especialidades de saúde integrativa, promovemos novos protocolos, ajudas técnicas, suplementos e 

produtos naturais, fomentamos o empreendedorismo social e proporcionamos ações na natureza.  

A promoção de atividades diferenciadoras e inovadoras e de objetivos estruturais foi afetada pelas 

restrições provenientes das orientações de mitigação da pandemia, que ainda se fazem sentir. No 

entanto, conscientes da importância destas atividades para a diversificação das receitas e da 

sustentabilidade da nossa Associação, o Conselho de Administração propõe a prossecução dos 

seguintes objetivos estratégicos:  
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1. Garantir o cumprimento dos prazos de pagamento das comparticipações de despesas de 

saúde (até à última semana do mês seguinte à apresentação das despesas); 

2. Fomentar o crescimento de associados e clientes dos serviços e atividades; 

3. Reforçar a rede de protocolos e parcerias de colaboração com entidades públicas e privadas; 

4. Iniciar as obras de reabilitação do imóvel para a nova Sede da AMUT; 

5. Promover atividades inovadoras e diferenciadoras para prevenção da saúde; 

6. Garantir a qualidade e melhoria constante dos serviços prestados na Clínica AMUT’Saúde; 

7. Apresentar candidaturas a fundos comunitários e nacionais, prémios e outras formas de 

financiamento;  

8. Promover projetos inovadores de melhoria da saúde, bem-estar e bem-sentir dos associados 

e da comunidade local;  

9. Angariar mecenas e investidores sociais, para apoio aos projetos sociais;  

10. Elaborar o Plano Estratégico 2023-2026. 

 

3- OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Relativamente aos objetivos operacionais, para o ano de 2022, pretendemos:  

1. Garantir o cumprimento do estabelecido no Regulamento de Benefícios em vigor;  

2. Assegurar a atualização dos Estatutos e Regulamento de Benefícios de acordo com o Código 

das Associações Mutualistas; 

3. Promover metodologias inovadoras que permitam a transparência e eficiência na gestão dos 

recursos da AMUT - Accountability; 

4. Implementar o processo de desmaterialização documental, através da submissão das despesas 

pela Área Reservada do site da AMUT;  

5. Concretizar o plano de Formação Certificada Financiada, no âmbito da candidatura POISE-01-

3524-FSE-003085.  

6. Concretizar planos de Formação Contínua para os colaboradores, de forma a dar continuidade 

à qualidade, eficiência e eficácia ao nível do desempenho profissional; 

7. Promover inquéritos de satisfação regulares dos(as) associado(as) / clientes, como fonte de 

melhoria da atuação e promoção de novas atividades; 
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8. Implementar os projetos Arte.em.Mente, Maiores à Água – Hidroterapia Sénior e os banhos 

de floresta. 

 

4- BENEFÍCIOS DE SAÚDE 

A AMUT tem como principal objetivo estatutário a comparticipação das despesas de assistência 

médica e medicamentosa dos associados e subscritores inscritos, de acordo com o Regulamento de 

Benefícios em vigor. Este “seguro de saúde mutualista” é único, se considerarmos a excelente relação 

custo/benefícios, pelo que a sustentabilidade financeira da AMUT depende do uso racional e correto 

do elevado nível de benefícios. Salienta-se, também, que as comparticipações pagas pela AMUT 

referentes a medicamentos, que também sejam comparticipados pela ADSE/Segurança Social, só 

podem ser pagas com recurso exclusivo a receitas próprias, não se podendo utilizar para o efeito as 

transferências do Município de Gondomar. Por este motivo, é fundamental desenvolver atividades que 

tragam receitas próprias à AMUT, para poder dar continuidade ao pagamento das comparticipações 

dos medicamentos aos(às) nossos(as) associados(as). 

A Clínica AMUT’Saúde, enquanto projeto de disponibilização de Especialidades de Medicina 

Integrativa, continuará a prestar cuidados de saúde nas áreas de Medicina Geral e Familiar, 

Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Medicina Tradicional Chinesa, Osteopatia, Reiki, Orientação 

Vocacional e Terapia da Fala.  

A AMUT destaca-se pela qualidade e personalização dos serviços prestados, mantendo os horários de 

funcionamento e a tabela de preços, para responder a todas as necessidades das especialidades à 

disposição dos clientes. Por forma a maximizar a eficácia e eficiência dos custos de funcionamento da 

clínica, em prol da sustentabilidade financeira, a AMUT aposta na implementação de uma gestão 

partilhada com os especialistas que colaboram com a Clínica AMUT’Saúde.  

A Clínica AMUT´Saúde continua focada em manter os padrões de qualidade e segurança, apostando 

na inovação ao nível da oferta dos tratamentos. Em 2022, teremos Tratamentos Multidisciplinares, 

Aulas Terapêuticas, individuais ou de grupo, na área da Osteopatia.  
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Para potenciar a medicina preventiva, a loja AMUT’Natura continuará a disponibilizar produtos 

naturais, complementos e suplementos que permitam aos associados acederem a opções saudáveis 

para cuidar da sua saúde, a preços concorrenciais de mercado.  

 

5- ATIVIDADES DE NATUREZA SOCIAL E DE SOLIDARIEDADE 

No cumprimento dos fins secundários de solidariedade, apoio social, assistencial, de formação, e de 

promoção de atividades em benefício dos associados e familiares, a AMUT dará continuidade, ao longo 

do ano de 2022, às atividades promotoras da qualidade de vida e que estimulam a diversificação das 

receitas. 

5.1. Encontros de Sabedoria e Formação Profissional 

A oferta formativa dos “Encontros de Sabedoria”, uma marca registada da AMUT, abrange um vasto 

leque de ofertas nas áreas da Saúde e do Bem-Estar, com ações baseadas na partilha de conhecimentos 

e no convívio salutar entre os participantes.  

A pandemia e as restrições que dela advêm implicam reajustamentos regulares aos programas 

propostos. No entanto, continuaremos a promover ações semanais de Yôga, Relaxamento e 

Meditação, quer em modo presencial quer em formato online. Para complementar a programação, 

promoveremos Workshops Temáticos que darão continuidade aos clássicos AMUT’Chef, 

AMUT’Costura e AMUT’Dança, assim como ações sugeridas nos inquéritos de satisfação registadas 

pelos nossos formandos. 

Na área da formação profissional, seguiremos as seguintes linhas de orientação estratégica:  

Promoção de Formação Modular Financiada a diversos grupos profissionais e a formandos individuais, 

cujos destinatários são os empregados com habilitações iguais ou superiores ao 6º Ano de Escolaridade 

e desempregados (não DLD), com habilitações iguais ou superiores ao 12º Ano de Escolaridade; 

No âmbito da aprovação da Candidatura para Formação Modular Financiada, propomos realizar 

Formação Modular Certificada, na Tipologia 1.08 – Formação Modular para Empregados e 

Desempregados, com o objetivo de dar resposta às necessidades da qualificação da população ativa 

empregada, em risco de desemprego, e desempregada não DLD.  
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Os Protocolos de Colaboração com os diferentes Centros Qualifica do concelho de Gondomar 

permitem melhorar a qualificação e a empregabilidade de toda a comunidade elegível. A candidatura, 

cofinanciada pelo FSE, tem um investimento total aprovado de 183.892,38€, destinada à certificação 

de 792 formandos. Em 2022 iremos disponibilizar 1075 horas de formação, tentando responder às 

necessidades dos Associados(as) da AMUT, trabalhadores do Município de Gondomar e os seus 

familiares, aos trabalhadores(as) das Juntas e Uniões de Freguesias, aos colaboradores das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, Misericórdias e Fundações, aos trabalhadores de empresas do 

setor privado ou particulares que procurem a AMUT no sentido de enriquecerem o seu curriculum. 

Com base no desenvolvimento de setores de atividades ou áreas de qualificação considerados 

estratégicos, o Plano de Formação definido para aumentar os níveis de empregabilidade e qualificação 

será o seguinte:  
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No âmbito do espírito de colaboração e trabalho em rede, que é a imagem da AMUT, será dada 

continuidade à parceria com a Câmara de Gondomar nos projetos +Cuidar, Semana da Saúde, Mês do 

Coração e Feira da Formação e Emprego, entre outras que se revelem a nossa associação ser uma mais-

valia. 
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5.2. AMUT’Caminhando e Turismo Social 

Em 2022 prevemos retomar as atividades AMUT’Caminhando, com um plano caminhadas mensais e 

algumas atividades inovadoras. Sendo certo que o projetado para este ano ficará sujeito às possíveis 

regras e pareceres emitidos pela Direção Geral da Saúde, derivadas do contexto pandémico vigente. 

O nosso Plano de Caminhadas irá ser desenvolvido em diversas vertentes, nomeadamente: 

1. Caminhadas mensais em trilhos; 

2. Peregrinação Santiago; 

3. AMUT’Férias; 

4. AMUT’Porto de Histórias. 

 

Ao longo do ano de 2022 pretendemos iniciar caminhadas inclusivas destinadas a alargar a participação 

às pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente pessoas com deficiência e população sénior, por 

forma a garantir que todos possam imergir na natureza e vivenciar experiências enriquecedoras, 

melhorando assim a sua qualidade de vida e saúde. 

Também se dará início aos Banhos de Floresta - Shinrin-Yoku, atividade já anteriormente prevista, 

embora suspensa pelas restrições emitidas ao longo de 2021. Esta experiência sensorial nasceu no 

Japão, em meados dos anos 80, e baseia-se no contacto com a Natureza através dos sentidos (ouvir, 

olhar, sentir, tocar e provar). Durante estes “banhos”, os participantes encontram bem-estar e 

melhoram a sua saúde. Está cientificamente comprovado que esta experiência pode reduzir os níveis 

de stress, aumentar o fortalecimento do sistema imunitário e a melhoria da qualidade do sono e do 

aumento da capacidade de concentração. 

 

5.3. Gabinete de Inovação e Projetos  

O gabinete de Inovação e Projetos irá nascer no ano 2022, tendo como principal objetivo fomentar a 

inovação organizacional e promover a concretização de projetos que cumpram o propósito da AMUT, 

acompanhando ou mesmo antecipando tendências e que, simultaneamente, sirvam para a 

sustentabilidade da nossa associação, ao diversificar as suas fontes de financiamento. Neste âmbito, 

destacamos já algumas linhas de trabalho, nomeadamente: 
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1. Coordenar o planeamento estratégico da AMUT, através da facilitação de sessões de trabalho 

da equipa para análise interna, externa, estabelecimento de objetivos e prioridades 

estratégicas e suas formas de avaliação;  

2. Propor e elaborar novos projetos para candidatar a programas de financiamento que 

permitam assegurar fontes alternativas de receitas e garantir a concretização de projetos 

tendentes a cumprir o propósito da AMUT; 

3. Desenvolver e viabilizar o projeto “Arte.em.Mente”, um programa de intervenção 

biopsicossocial, com o intuito de nutrir a saúde mental de jovens e das suas famílias;  

4. Desenvolver e viabilizar o projeto “Maiores à Água - Hidroterapia Senior”, que recorre 

também a consultas e visitas domiciliares, de forma a melhorar a condição física e bem estar 

de todos os participantes, reduzir o isolamento dos idosos e dos seus cuidadores e aumentar 

a independência dos seniores nas atividades da vida diária (AVD ś);  

5. Desenvolver e viabilizar o programa de atividades para a Casa do Pousio; 

6. Prestar apoio jurídico aos vários departamentos da AMUT e aos empreendedores incubados; 

7. Acompanhar, promover e potenciar a AMUT´IESIM - Incubadora de Empreendedorismo e 

Inovação Social que manterá a sua atuação de apoio a projetos de inovação e 

empreendedorismo social. 

 

5.4. AMUT’Ajuda – Centro de Ajudas Técnicas  

O serviço AMUT’ Ajuda tem como objetivos dar resposta a associados e seus familiares diretos que, 

por motivos de perda de autonomia física – temporária ou permanente – necessitam da utilização de 

ajudas técnicas tendo em vista a melhoria da sua autonomia e/ou cuidados prestados pelos seus 

cuidadores na satisfação das atividades básicas e de vida diária, prevenir situações de dependência e 

promover a autonomia do indivíduo promovendo a cedência de produtos de apoio/ajudas técnicas.  

Ao longo do ano 2022 o serviço AMUT’ Ajuda terá os seguintes objetivos específicos: 

a) Proporcionar apoio a pessoas dependentes, cuja situação de saúde imponha utilização de ajudas 

técnicas, colmatando as dificuldades de mobilidade e autonomia, facultando a melhoria dos 

cuidados na dependência de terceiros; 

b) Adequar as ajudas técnicas às necessidades dos associados; 

c) Informar, avaliar e atribuir ajudas técnicas de acordo com as necessidades dos associados; 
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d) Capacitar os associados e famílias para os procedimentos de utilização dos equipamentos, 

prevenindo a sua institucionalização/internamento noutras respostas; 

e) Fomentar a participação e divulgação da comunidade e parceiros locais. 

 

 

6. NOTAS FINAIS 

O Conselho de Administração, com o presente Plano e Orçamento para o ano 2022, pretende 

prosseguir o propósito da AMUT – Associação Mutualista de Gondomar, procurando, no quadro 

económico e social em que nos encontramos envolvidos, proporcionar respostas inovadoras, eficazes 

e reais para a melhoria da saúde e da qualidade de vida dos associados, das suas famílias e da 

comunidade local.  

 

Gondomar, 21 dezembro de 2021 

 

O Conselho de Administração  

Ângela da Conceição Vieira Pereira 

Maria Antónia Pereira Ferreira 

Artur Manuel Silva Teixeira 

Maria do Sameiro dos Santos Moura 

 Rogério Lisandro Pereira Soares 
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ANEXOS    

Anexo I – Conta de Exploração Previsional para o Exercício 2022 

 

Nota 1 - Prestação de serviços 

Nesta rubrica estão consideradas as quotas anuais pagas pelos associados, as prestações de serviços relativas às atividades 

da AMUT, com especial ênfase na formação e terapeutas da Clínica AMUT’Saúde. 

Nota 2 - Subsídios, doações e legados à exploração 

Os subsídios à exploração inscritos no orçamento para 2022, são os seguintes: 

  - Município de Gondomar; 

  - Águas de Gondomar; 

  - Rede Ambiente; 

  - Fundos Comunitários e outros, nomeadamente a formação modular. 
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Nota 3 - Encargos com Pessoal 

Os encargos estimados com Pessoal para 2021 referem-se aos encargos de estrutura e eventuais atualizações salariais em 

função de renovações de contrato e/ou acréscimos de responsabilidade. Os encargos com pessoal correspondem aos 

montantes estimados a pagar ao pessoal afeto à AMUT acrescido dos encargos sociais (TSU). 

Nota 4 Outros Gastos e Perdas 

O acréscimo dos valores com Outros Gastos e Perdas têm em conta o crescimento dos valores da Formação Profissional 

fruto do expectável aumento de atividade nestas áreas e das comparticipações das despesas de saúde nas modalidades 

existentes.  

Nota 5 - Juros e rendimentos similares obtidos 

Este valor refere-se aos rendimentos das aplicações financeiras em posse da AMUT. 

  

Gondomar, 21 dezembro 2021,  

 

 

O Conselho de Administração  

Ângela da Conceição Vieira Pereira 

Maria Antónia Pereira Ferreira 

Artur Manuel Silva Teixeira 

Maria do Sameiro dos Santos Moura 

 Rogério Lisandro Pereira Soares 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

Nos termos da alínea c) do Artigo 50º do Estatutos da AMUT – Associação Mutualista de Gondomar 

(AMUT), aprovados em Assembleia Geral de 22 de janeiro de 2017, o Conselho Fiscal analisou o 

Programa de Ação e Orçamento do Exercício de 2022 e, retirou as seguintes conclusões: 

- Conforme decorre do mesmo, o Programa de Ação e Orçamento do Exercício de 2022, foi 

construído com base em princípios e valores mutualistas; 

- Da leitura do mesmo documento é possível observar que a estratégia do Conselho de 

Administração assenta na capacitação e fortalecimento da AMUT através da procura de fontes 

de financiamento alternativas, cada vez mais consistentes no impacto das contas da 

Associação; 

- Perante este novo cenário e conjuntura mundial de incerteza, fruto da pandemia de COVID19, 

o orçamento vai ao encontro das necessidades do Plano de Ação traçado pelo Conselho de 

Administração, não obstante, sujeito a alterações como o são todos os orçamentos, face à 

nova realidade pelas circunstâncias que se deixam antever.  

- Por último, o documento segue uma forma genericamente correta e de leitura acessível. 

Face ao anteriormente exposto o Orçamento apresentado revela-se exequível quanto às políticas 

apresentadas no Programa de Ação, mantendo, contudo, o mesmo rigor e equilíbrio apresentado em 

exercícios anteriores. 

Assim, o Conselho Fiscal pronuncia-se favoravelmente quanto à proposta de Programa de Ação e 

Orçamento para 2022 apresentada pelo Conselho de Administração da AMUT e que o mesmo seja 

posto à votação da Assembleia-Geral. 

Gondomar, 21 dezembro de 2021 

O CONSELHO FISCAL 
 

Maria de Fátima da Silva Ferreira 

António Albertino Martins Ferreira 

Armandino Pereira Soares 


