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Estimados(as) Associados(as), 

 

Para cumprimento 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 à V/ 

apreciação e votação o Programa de Ação e Orçamento para o Exercício de 2023, documento este 

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 2023. 

Considerando os fins previstos no artigo 3º, o objetivo principal tem como finalidade conceder 

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

respetivos familiares, ao passo que o objetivo secundário tem com finalidade/pretensão 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 deseja implementar ao longo do próximo ano 2023, 

atentos aos objetivos estatutários da Associaçãoe à relevância de alcançá-los, como forma de 

garantir o crescimento sustentável, seguro e inovador. 

 

2- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

A promoção de atividades diferenciadoras, inovadoras e objetivos estruturais diversificados 

potenciam as receitas e a sustentabilidade da Associação, pelo que o Conselho de Administração 

propõe a prossecução dos seguintes objetivos estratégicos:  

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. Iniciar as obras de reabilitação do imóvel para a criação da resposta social de promoção 

da saúde mental chamada Casa do Pousio, onde se irá alojar a nova Sede da AMUT; 
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4. Apresentar candidaturas a fundos comunitários, bem como a apoios nacionais e 

internacionais, prémios e outras formas de financiamento para garantir a 

sustentabilidade da associação;  

5. Reforçar a rede de protocolos e parcerias de colaboração com entidades públicas e 

privadas; 

6. Promover atividades inovadoras e diferenciadoras para a prevenção da doença e 

promoção da saúde; 

7. Garantir a qualidade e melhoria constante dos serviços prestados na Clínica AMUT’ 

Saúde; 

8. Promover parcerias para potenciar e permitir a concretização da missão e propósito da 

AMUT;  

9. Promover o trabalho em rede nacional e internacional; 

10.  Elaborar o Plano Estratégico para 2023-2026. 

 

3- OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Relativamente aos objetivos operacionais, para o ano de 2023, pretende-se:  

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

2. Promover os procedimentos  necessários para a atualização dos Estatutos e Regulamento 

de Benefícios, à luz do Código das Associações Mutualistas; 

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

dos recursos da AMUT; 

4. Atualizar e melhorar o programa de gestão 3H2M; 

5. Criar metodologias para garantir a cobrança de quotas, em atraso, aos Associados; 

6. Implementar o processo de desmaterialização documental do arquivo, através da 

digitalização das despesas apresentadas pelos associados;  
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7. Concretizar o plano de Formação Certificada Financiada, no âmbito da candidatura 

POISE-01-3524-FSE-003085.  

8. Apresentar nova candidatura para a Formação Certificada Financiada; 

9. Concretizar a oferta formativa na área do Certificado de Competências Pedagógicas 

(CCP);  

10. Promover um plano de formação contínua para os colaboradores, de forma a dar 

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

11.  Implementar um programa de promoção da saúde e bem-estar bio-psico-social dos 

colaboradores; 

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

de melhoria da atuação e promoção de novas atividades; 

 

4- CLÍNICA AMUT’ 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/benefício, pelo que a sustentabilidade financeira da Associação 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 cumprimento das comparticipações dos medicamentos aos(às) nossos(as) 

associados(as). 
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A Clínica AMUT’ Saúde, através de um formato de gestão partilhada com os profissionais de 

saúde, continuará a disponibilizar Especialidades de Medicina Integrativa nas áreas de 

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

Vocacional, Naturopatia e Terapia da Fala.  

A AMUT destaca-se pela qualidade e personalização dos serviços prestados, alargando os 

horários de funcionamento e atualizando a tabela de preços, conforme indicação dos 

especialistas. Desta forma, para continuar a responder às necessidades dos clientes e, 

simultaneamente, manter a eficácia e eficiência dos serviços e dos custos de funcionamento da 

clínica, em prol da sustentabilidade financeira, a AMUT continuará a apostar numa gestão 

partilhada com os especialistas que colaboram com a Clínica AMUT’ Saúde, no sentido de 

melhorar a performance financeira e contrariando os resultados negativos que se verificaram 

desde a sua inauguração. Assim, os prestadores de serviços tornaram-se parceiros, gerindo o 

próprio consultório individualmente e em parceria com a AMUT. Ao nível da divulgação, 

voltaremos a estar presentes em eventos que promovam o nosso conceito de saúde holística. 

  

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 2023, 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.  
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Em 2023 regressaremos à dinâmica que se verificava antes da pandemia, dando continuidade às 

ações semanais de Yôga, Relaxamento e Meditação e retomando as sessões semanais de Pilates. 

Para complementar a programação, promoveremos Workshops Temáticos que darão 

continuidade aos clássicos AMUT’ Chef e AMUT’ Costura, bem como, workshops mensais com os 

especialistas de Saúde das diferentes áreas da Clínica AMUT´ Saúde, no sentido de promover e 

informar sobre os benefícios da prevenção e tratamento das diferentes patologias, para se 

potencializar a taxa de ocupação dos gabinetes da Clínica AMUT´ Saúde. Serão, ainda, propostas 

ações inovadoras e promotoras de encontros e partilha de saberes, bem como, promovidas 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. No âmbito da concretização da Candidatura para Formação Modular Financiada, 

propomos concluir a Formação Modular Certificada, na Tipologia 1.08 – Formação Modular para 

Empregados e Desempregados.  

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, incluindo 

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

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

de Solidariedade Social, Misericórdias, Fundações e trabalhadores de empresas do setor privado 

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

Em 2023, a AMUT concluirá o Plano de Formação Modular (Financiada) para Empregad@s e 

Desempregad@s - POISE-01-3524-FSE-003085 -, com 1.625 horas de formação. A concretização 

desta candidatura teve início em 2021, ano em que foram dadas 550 horas de formação 

presencial, para empregad@s e desempregad@s Não DLD (Desempregados de Longa Duração), 

em várias áreas de formação concretizadas em horário laboral (150 horas) e em horário pós-
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laboral, (400 horas). No final do ano 2022, teremos concretizado 950 horas de formação. Em 

2023, concluiremos o nosso projeto com 125 horas de formação, em horário pós-laboral para 

empregad@s. 

Ao longo destes 2 anos, a implementação deste plano de formação permitiu-nos estar mais 

próximo da comunidade e, para 2023, apostaremos na apresentação de candidaturas a novos 

avisos já englobadas no Portugal 2030, para potenciar a sustentabilidade da Associação e 

contribuir para as necessidades de melhoria da qualificação da população ativa e desempregada. 

No que concerne ao propósito da AMUT e no âmbito do espírito colaborativo e de trabalho em 

rede será dada continuidade à parceria com a Câmara Municipal de Gondomar nos Projetos + 

Cuidar, Maio - mês do Coração, Campanha Onda Rosa e Feira da Formação e Emprego, entre 

outras, que se revelem ser uma mais-valia e enquadrar-se dentro da missão da Associação. 

 

5.2. AMUT’CAMINHANDO E TURISMO SOCIAL 

No ano 2023, o AMUT’ Caminhando manterá a sua génese, promovendo a saúde biopsicossocial 

daqueles que nos acompanham, através do Plano de Turismo Social, que contemplará 

Caminhadas mensais em trilhos de natureza, AMUT’ Férias e AMUT’ Porto com História, 

promovendo a visita a lugares diversificados, de Norte a Sul do país, bem como, território 

espanhol. O programa de 2023 foi, carinhosamente, formatado e contemplando as escolhas, 

concebidas pelos AMUT’eiros através de inquérito enviado por correio eletrónico, dos três 

trilhos, um programa AMUT’ Férias e do Caminho de Santiago, mais votados.  

Com vista a tornar, cada vez mais inclusivas, as atividades do AMUT’Caminhando, será proposto, 

sempre que possível, um programa alternativo para quem está limitado, por motivos de saúde 

ou de mobilidade reduzida, realizar a caminhada, mas que pretenda conviver e partilhar a onda 

de alegria AMUT’eira. Com o mesmo objetivo, continuar-se-á a desenvolver esforços no sentido 
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de adquirir os apoios necessários para a concretização do projeto Caminhando sobre Rodas. Um 

projeto que visa criar bicicletas adaptadas, para transporte de pessoas com mobilidade reduzida, 

promovendo de forma inclusiva a participação de tod@s no AMUT’ Caminhando. 

Prevê-se, ainda, a realização de um programa regular de Banhos de Floresta ou shinrin-yoku, 

atividade inovadora, lançada no ano 2022, que promove a saúde, sobretudo mental, através de 

experiências de imersão na natureza com recurso a todos os sentidos.  

 

5.3. GABINETE DE INOVAÇÃO E PROJETOS  

O gabinete de Inovação e Projetos tem como principal objetivo fomentar a inovação organizacional 

e promover a concretização de projetos que cumpram o propósito da AMUT, acompanhando ou 

mesmo antecipando tendências que, simultaneamente, sirvam para a sustentabilidade da 

Associação, ao diversificar as suas fontes de financiamento. Neste âmbito, destacamos alguns 

objetivos: 

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 a candidatura a programas de financiamento que 

permitam assegurar fontes alternativas de receitas e garantir a concretização dos 

mesmos; 

3. Desenvolver o projeto “Maiores à Água - Hidroterapia Sénior”, de forma a melhorar a 

condição física e bem-estar de todos os participantes, promovendo para a redução do 

isolamento dos Maiores Acompanhados e seus cuidadores, contribuindo para a autonomia 

no desempenho das atividades da vida diária;  
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4. Prestar apoio jurídico aos vários departamentos da AMUT e aos empreendedores 

incubados; 

5. 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 da vida diária, prevenindo 

situações de dependência e promovendo a autonomia do indivíduo através da cedência de 

produtos de apoio/ajudas técnicas.  

Ao longo do ano 2023, o serviço AMUT’ Ajuda terá os seguintes objetivos específicos: 

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

de ajudas técnicas, colmatando as dificuldades de mobilidade, promovendo a autonomia e 

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; 

d) Capacitar e sensibilizar os associados e famílias para os procedimentos de utilização dos 

equipamentos, prevenindo a sua institucionalização/internamento noutras respostas; 

 



   

13 

  

5.5. AMUT’NATURA  

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. Nesse sentido, todos 

os produtos serão vendidos com referência ao PVP, nunca inferiores ao valor de aquisição e que 

para os associados será aplicado um desconto de 5%. As margens de venda serão sempre 

compreendidas entre os 20% e 40%, pois terá de ser respeitada a margem proposta pelos 

fornecedores. Todos os meses será divulgado o produto do mês, o qual será publicitado nas 

Redes Sociais e na Newsletter, podendo ser aplicado o desconto, dependendo da época ou da 

data de validade, bem como, campanhas promocionais aplicadas a épocas sazonais (épocas 

festivas, estações do ano, entre outras. 

 

6- A CASA DO POUSIO 

Segundo o Relatório Health at a Glance (2018), da OCDE, quase um quinto da população 

portuguesa sofre de doença mental, sendo a depressão e a ansiedade os problemas referidos 

como mais comuns. Nos últimos anos, as doenças e as perturbações mentais tornaram-se mesmo 

na principal causa de incapacidade e numa das principais causas de morbilidade das sociedades. 

É certo que “uma boa saúde mental é uma condição essencial que permite aos indivíduos levar 

uma vida sã e produtiva. Estima-se que uma pessoa sobre duas confrontar-se-á com distúrbios 

psíquicos ao longo da sua vida. Os distúrbios mentais têm consequências importantes na vida 

das pessoas que delas sofrem e contribuem para resultados educativos medíocres, taxas de 

desemprego mais elevadas e um estado de saúde física menos bom.” (…) “Na ausência de 

assistência ou de tratamentos eficazes, os problemas de saúde mental podem ter repercussões 

catastróficas na vida das pessoas que delas sofrem, e podem até mesmo levá-las ao suicídio.” 

(Health at a Glance (2019), OCDE) 
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Apesar dos esforços realizados em Portugal para melhorar os cuidados de saúde mental, ainda 

são muitos os desafios, nomeadamente: o estigma e desconhecimento face às doenças mentais, 

a baixa prioridade das políticas públicas que se reflete em orçamentos também baixos, a falta de 

serviços de saúde mental integrados nas comunidades, a quase inexistência de uma aposta 

preventiva, a importância fulcral de criar e implementar programas de intervenção terapêutica 

não farmacológica, conforme preconizado por Miguel Xavier, Diretor do Plano Nacional de Saúde 

Mental da DGS e a necessidade de reforçar a evidência científica e investigação na saúde mental. 

Outra questão a não descurar é a ausência de respostas para as famílias que vivem com uma 

pessoa com doença mental e que, a maioria das vezes, não sabe como lidar com estas doenças, 

não conseguindo auxiliar na recuperação dos seus familiares e, frequentemente, até 

prejudicando os processos terapêuticos. 

A escassez de respostas públicas leva a um peso brutal nos orçamentos das famílias que se 

deparam com esta tipologia de doenças.   

Finalmente, importa salientar que na última década o consumo de antidepressivos em Portugal 

quase duplicou e, desde 2000, mais do que triplicou. A pandemia COVID-19 veio agravar o 

número de pessoas que sofrem de doenças mentais, tendo-se verificado que, só nos três 

primeiros meses da pandemia, em Portugal, o consumo de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos 

vendidas nas farmácias ultrapassou as 5 milhões de embalagens, somando-se a estes números 

800 mil antidepressivos. Isabel Trindade, Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, 

(in DN, 2020/10/01), alertou para o facto de Portugal ser o segundo país da Europa com a taxa 

de casos de depressão mais elevada, tendo sido diagnosticados 400 mil portugueses com esta 

doença. O que considerava, já naquela data, representar um impacto da pandemia. 

O Conselho de Administração, ciente deste grave problema social entendeu ser de grande relevo 

criar um projeto que pudesse criar uma resposta para os associados, as suas famílias e para a 

comunidade que sofrem com doença mental e os seus efeitos diretos e indiretos. Assim, 
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apresentou, ao Município de Gondomar esta estratégia de intervenção, tendo este inserido na 

Estratégia Local de Habitação a intervenção de e reabilitação da Casa do Pousio, onde poderão 

ser alojadas as pessoas com doença mental que irão ser acompanhadas pelo projeto que se vai 

iniciar no ano 2023, ainda nas atuais instalações da AMUT. 

A proposta do Conselho de Administração da AMUT é a de concretizar na Casa do Pousio um 

projeto destinado ao desenvolvimento de Programas Terapêuticos Biopsicossociais, Integrados 

e Integradores, promovendo e cultivando a saúde mental e a inclusão em contexto familiar e 

comunitário. 

Pretende-se intervir numa rede alargada, nomeadamente em estreita articulação e 

complementariedade com a Equipa Local de Saúde Mental de Gondomar (ELSMG) do Centro 

Hospitalar da Universidade do Porto, bem como com diversas outras entidades públicas e 

privadas com intervenção direta e/ou indireta na área da saúde mental, entre as quais se 

destacam o Município de Gondomar, a Sociedade Portuguesa de Arte Terapia, a Ordem dos 

Psicólogos Portugueses, a Universidade Católica do Porto, o Forest Therapy Hub, outras IPSS’s. 

A Casa do Pousio contará com gabinetes técnicos, uma receção, uma cozinha partilhada, uma sala 

polivalente e seis quartos para alojar por períodos de média e curta duração as pessoas que 

estarão a ser acompanhadas no âmbito do programa terapêutico e que necessitem de alojamento 

temporário para garantir uma eficácia maior da intervenção biopsicossocial. 

No início do ano 2023 será lançado o concurso público para a empreitada, sendo que se prevê o 

início das obras até ao final do primeiro trimestre desse ano. Para o financiamento das obras 

está a ser apresentada uma candidatura ao PRR e pretende-se apresentar, durante o ano 2023, 

candidaturas a outros programas para garantir o apetrechamento e funcionamento. 
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7- NOTAS FINAIS 

O Conselho de Administração, com o presente Plano e Orçamento para o ano 2023, 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, 14 dezembro de 2022 

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 2023 
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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 2023, são os seguintes: Município de Gondomar; Águas de Gondomar; 

Rede Ambiente; Fundos Comunitários e outros, nomeadamente a formação modular. 

 

Nota 3 - Encargos com Recursos Humanos: 

Os encargos estimados com os colaboradores para 2023 referem-se aos encargos de estrutura e eventuais atualizações salariais 

em função de acréscimos de responsabilidade. Os encargos com colaboradores correspondem aos montantes estimados a pagar, 

acrescido dos encargos sociais (TSU). 

 

Nota 4 - Outros Gastos e Perdas: 

Os valores com Outros Gastos e Perdas têm em conta o decréscimo dos valores da Formação Profissional, fruto da conclusão da 

candidatura em vigor e do aumento das comparticipações das despesas de saúde nas modalidades existentes, face ao 

crescimento dos associados inscritos.  

 

Nota 5 - Juros e rendimentos similares obtidos: 

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

  

Gondomar, 14 dezembro 2022,  

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 dos 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 2023 e, retirou as seguintes conclusões: 

 Conforme decorre do mesmo, este documento foi construído com base nos princípios e valores 

mutualistas; 

 A presente proposta do Conselho de Administração processou-se em conformidade com os 

estatutos e a apresentação do orçamento configura-se de acordo com o preceituado para ESNL 

(Entidades do Setor Não Lucrativo). 

 Verifica-se também que o presente documento em análise programa da ação e orçamento foi 

elaborado numa linha de continuidade dos programas de ação apresentados e aprovados em anos 

anteriores; 

 O documento segue uma forma genericamente correta e de leitura acessível; 

 Depois de analisado Programa de Ação e Orçamento do Exercício de 2023 podemos constatar que 

o orçamento se apresenta equilibrado; 

 No entanto, este equilíbrio pode ser condicionado pelo investimento a realizar na denominada 

Casa do Pousio; 

 Acresce o facto que a recente a instabilidade e imprevisibilidade da economia global e, em 

particular atenção para a instabilidade da inflação poderá ter um impacto significativo na gestão 

da Associação. 

Assim o Conselho Fiscal é de parecer que a Assembleia Geral aprove o Programa de Ação e Orçamento para o 

ano de 2023, na certeza de que o mesmo será um exercício difícil, exigente e que apelará a uma gestão 

quotidiana ponderada e cautelosa. 

 
Gondomar, 14 dezembro de 2022 

 
O CONSELHO FISCAL 

 
Maria de Fátima da Silva Ferreira 

António Albertino Martins Ferreira 

Armandino Pereira Soares 


