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1. Introdução 
O Programa de Ação e o Orçamento são documentos parciais que se integram num contexto global mais alargado da vida 
das instituições, expressos nos respetivos programas de orientação e apresentados aos interessados no momento em que 
estes congregam esforços para a sua concretização. Um e outro são documentos, pela sua natureza, marcados por uma 
componente acentuada de contingência e, por isso, estão direta e proporcionalmente ligados ao tempo da sua abrangência e 
à mutação das circunstâncias da sua aplicação. 
 
O Programa de Ação e Orçamento, porque dispõem para o futuro, nunca podem ser documentos de previsão perfeita, mas 
são um conjunto de intenções que, baseado em precedentes históricos e comportamentos que se anteveem homogêneos, 
procura antecipar o seu desenvolvimento futuro. 
 
Será, pois, esta a nossa maior preocupação para o ano de 2022 e, independentemente da forma ou tempo em que os 
acontecimentos ou iniciativas surgirem, elas terão sempre como epicentro da sua existência e razão de ser da Associação 
de Socorros Mútuos de São Bento das Peras de Rio Tinto. 

2. Enquadramento 
A Associação de Socorros Mútuos de São Bento das Peras de Rio Tinto, adiante designada por Associação de São Bento, é 
uma Instituição Particular de Solidariedade Social que, através da quotização dos seus associados, prossegue no interesse 
destes e das suas famílias fins de previdência e de auxílio recíproco, nas três seguintes modalidades: subsídio de funeral, 
assistência médica e de enfermagem e solidariedade social. 
 
Estas atividades estão presentemente enquadradas pelos novos Estatutos da Associação São Bento, concretamente nos artºs 
2º - 5º dos Estatutos que foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária de 18 de junho de 2021. 
 
A Associação de São Bento pode, ainda, assegurar a realização de outros fins ou modalidades previstas na Lei, quando a 
situação o permitir, mediante deliberação da Assembleia-geral, sob proposta fundamentada do Conselho de Administração. 

3. Objetivos Estratégicos do Conselho de Administração 
Os objetivos estratégicos para o mandato 2022-2025 são os seguintes: 

 Assegurar o funcionamento regular da Associação de São Bento, como determinam o Código das Associações 
Mutualistas, os Estatutos e o Regulamento dos Benefícios e restante legislação conexa; 

 Continuar a melhoria do Controlo de Gestão da Associação de São Bento; 
 Contribuir para uma vida associativa efetivamente participada pelos nossos Associados; 
 Promover uma maior comunicação aos nossos Associados e comunidade em geral dos benefícios e dos serviços 

disponibilizados pela Associação; 
 Proporcionar aos nossos Associados maiores benefícios e novas valências; 
 Inverter a diminuição de número de Associados que se tem verificado de forma significativa nos últimos anos nas 

Associações Mutualistas em geral, e na nossa Associação em particular. 

4. Ações Previstas para 2022 

4.1 Património 
 Prosseguir na manutenção e valorização do património imobiliário da Associação. 

4.2 Sistemas de Informação 
 Gerir, atualizar e potenciar o sistema de controlo de cobranças já implementado, procedendo a uma 

manutenção/renovação do equipamento informático. 
 Atualizar permanentemente a base de dados de Associados, complementando diversas informações úteis e 

essenciais ao bom funcionamento da nossa Associação, sempre no estrito cumprimento do Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD). 
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 Continuar a estabilização do funcionamento administrativo e financeiro, aproveitando o mais possível as 
potencialidades do sistema já implementado, com reporte eficiente e eficaz da informação mais importante. 

 Dar continuidade à atualização do modelo de gestão assente em processos e evidências no sentido de assegurar a 
transparência e a prestação de contas bem como garantir a qualificação e a sustentabilidade dos serviços e 
valências da Associação. 

4.3 Marketing /Comunicação com Associados 
 Dinamizar a nossa página na internet, permitindo a atualização da informação com maior regularidade por parte 

dos nossos serviços, o que não tem acontecido nos últimos tempos. 
 Potenciar a utilização das redes sociais (Facebook) tornando-o um veículo de comunicação com os nossos 

associados. 
 Divulgar as atividades da Associação através da imprensa local para poder transmitir aos Associados os 

benefícios de que podem usufruir. 
 Dinamizar a elaboração de newsletters e flyers para distribuir aos nossos associados, com recurso aos cobradores. 
 Abertura de novos canais de comunicação com ao Associados, como SMS ou e-mail 

4.4 Associados 
 Continuar a desenvolver as ações que potenciem o aumento do número de associados ativos. 
 Estabelecer parcerias formais e informais com entidades públicas e entidades privadas idóneas em diferentes áreas 

de atividade no sentido de aumentar e melhorar os benefícios para os associados, incrementar a capacidade das 
atuais valências e desenvolver novas valências que permitam fidelizar os associados ativos e cativar novos 
associados. 

 Continuar a disponibilizar as diversas formas de pagamento das quotas aos nossos associados, como o pagamento 
aos cobradores, na secretaria, e por multibanco. 

4.5 Assistência Médica e de Enfermagem 
 Assegurar a melhoria contínua dos serviços médicos existentes no Edifício da Rua da Boavista, 414, em Rio 

Tinto, no âmbito do protocolo de cooperação estabelecido em 2017 com a Liga das Associações Mutualista do 
Porto. 

 Consolidar a realização das consultas de Medicina Geral e Familiar, Estomatologia, Psiquiatria, Nutrição e 
Podologia já em funcionamento no novo Espaço Saúde e disponibilizar novas valências médicas sempre em 
parceria com a Liga das Associações Mutualistas do Porto. 

 Dar continuidade ao serviço de Médico ao Domicílio e desenvolver o serviço de Enfermagem ao Domicílio 
 Efetuar rastreios clínicos ao longo do ano 

4.6 Formação Profissional 
 Continuar a promover ações de Formação Profissional dos Funcionários e dos Cobradores, de acordo com a lei 

vigente e de acordo com as necessidades formativas dos nossos colaboradores e da própria Associação. 

4.7 Rede Social 
 A Associação de São Bento integra a Rede Social do Concelho de Gondomar e é seu objetivo iniciar a 

participação nas atividades de dinamização social planeadas pela referida Rede de forma a poder proporcionar 
novos benefícios para os seus associados, bem como, captar novos associados, para que tenham acesso aos 
benefícios concedidos pela Associação. 

4.8 Movimento Mutualista 

4.8.1 Mutuália – Federação Mutualista 
 A Associação de São Bento é uma das Associações Fundadoras da Mutuália - Federação Mutualista que tem por 

objetivos desenvolver ações de proteção social nas áreas da segurança social, da saúde, da ação social e da 
promoção da qualidade de vida. 

4.8.2 Liga das Associações Mutualistas do Porto 
 A Associação de São Bento é uma das Associações Fundadoras da Centenária Instituição da Liga das Associações 

Mutualistas do Porto, que tem por objetivo a prestação de cuidados de saúde. 
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 Sendo a Associação de São Bento, uma das Associações Mutualistas Societárias da Liga, o Conselho de 
Administração vai continuar em conjunto com a Liga das Associações Mutualistas do Porto, de forma a poder 
oferecer novos serviços e novos benefícios aos Associados. 

4.8.3 União das Mutualidades Portuguesas 
 A União das Mutualidades Portuguesas, constituída em 1984, é uma associação mutualista de grau superior, que 

congrega as associações mutualistas nacionais, com o objetivo de as promover e representar junto das entidades 
públicas, privadas e sociais, definindo as orientações estratégicas e as linhas gerais de direção do Movimento 
Mutualista, no âmbito das suas finalidades estatutárias, como também, se assume como parceira no Pacto de 
Cooperação para a Solidariedade Social, participando em representações nacionais e internacionais. 

 De acordo com o disposto no art.º 11º do Decreto-lei n.º 72/90, de 3 de março, a União das Mutualidades 
Portuguesas, é uma mutualidade de grau superior, que nos termos do art.º 3º dos seus Estatutos tem por finalidade 
essencial: 

o Promover a defesa, desenvolvimento, cultura e práticas da solidariedade mutualista; 
o Assegurar a organização e representação do Movimento Mutualista. 

 Na qualidade de associada da UMP, este Conselho de Administração pretende participar em eventos organizados 
pela mesma, no sentido de aprofundar o conhecimento real do movimento mutualista possibilitado pela partilha 
de experiências com as restantes congéneres. 

5. Orçamento para o ano de 2022 
No cumprimento da Lei e dos nossos Estatutos, mais concretamente de acordo com o disposto na alínea g) do artigo 48.º, o 
Conselho de Administração tem por funções elaborar o Programa de Ação e o Orçamento para o ano seguinte, neste caso 
para 2022. 
E recorda-se que, nos termos do disposto na alínea b) do número 1.º do artigo 36.º, o nosso Estatuto consagra a seguinte 
obrigação: “A Assembleia Geral reúne em sessão ordinária até 31 de dezembro de cada ano, para discussão e votação do 
programa de ação e orçamento para o ano seguinte” elaborado pelo Conselho de Administração, “o qual deve ser 
acompanhado pelo respetivo parecer do Conselho Fiscal”. 
Devido ao facto de ter havido eleições para os Órgãos Associativos da Associação em dezembro de 2021, para o 
quadriénio 2022-2025, o Programa de Ação e Orçamento para 2022, não pode ser apresentado antes. 

5.1 Contexto Geral 

5.1.1 A Economia Portuguesa em 2021 e Perspetivas da Economia Portuguesa para 2022 
Segundo notícia o Banco de Portugal a economia portuguesa cresceu 4,8 % em 2021e prevê-se um crescimento de 5,8 % 
em 2022. Tal crescimento deve-se ao facto de em 2020, termos registado uma queda histórica de -8,4%. Segundo a mesma 
fonte esta trajetória de crescimento é suportada pela manutenção de condições financeiras favoráveis e pela aplicação de 
fundos da União Europeia. 

5.2 Projeções Financeiras 2022 
As projeções efetuadas para o orçamento de 2022 têm por base os elementos contabilísticos do exercício de 2020, bem 
como as contas até dezembro de 2021, mas ainda não encerradas, recolhidas junto da área administrativa-financeira e 
refletem o Programa de Ação definido pelo Conselho de Administração. 

5.2.1  Rendimentos e Ganhos 
O total de rendimentos previstos para 2022 é de 1.247.041, distribuído pelas seguintes rubricas: 

 
 

5.2.1.1 Quotizações e joias de inscrição 

Como é habitual, os principais rendimentos da Associação de São Bento são as quotizações dos seus associados.  
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Prevê-se um valor de joias de inscrição de 1.200 € com a angariação de novos associados. 

5.2.1.1.1 Subsídio de funeral 
O número de Associados ativos nesta modalidade em Dez-2021 é de 39.081 
Prevê-se angariação de Associados na modalidade de Subsídio de Funeral de 1,5% sobre o número de associados em Dez-
2021, i.e., 468 Associados. 
A quota em 2022 para a modalidade de Subsídio de Funeral é de 2,50 €. 
Consideram-se proveitos relativos a quotizações nesta modalidade de 1.172.430 €, estimando-se a cobrança de 486.972 
quotas de Subsídio de Funeral. 

5.2.1.1.2 Assistência médica e de enfermagem 
Com a alteração dos Estatutos e do Regulamento de Benefícios ocorrida em 2012, foram criadas novas modalidades. Uma 
dessas modalidades é a Assistência Médica e de Enfermagem. 
O número de Associados ativos nesta modalidade em Dez-2021 é de 72. 
Prevê-se angariação de Associados na modalidade de Assistência Médica e de Enfermagem de 5 associados. 
A quota em 2022 para a modalidade de Assistência Médica e de Enfermagem é de 2 €. 
Consideram-se proveitos relativos a quotizações nesta modalidade de 1.728 €, estimando-se a cobrança de 864 quotas de 
Assistência Médica e de Enfermagem. 

5.2.1.1.3 Solidariedade associativa 
Outra das modalidades criadas é a Solidariedade Associativa. 
A quota em 2022 para a modalidade de Solidariedade Associativa é de 2 €. 
O número de Associados ativos nesta modalidade em Dez-2021 é de 137. 
Prevê-se em 2022 angariação de 20 Associados na modalidade de Solidariedade Associativa. 
Consideram-se proveitos relativos a quotizações nesta modalidade de 3.288 € estimando-se a cobrança de 1.644 quotas de 
Solidariedade Associativa. 

5.2.1.2 Proveitos e ganhos financeiros 

Considerou-se uma taxa de juro média de 0,2% sobre depósitos bancários médios estimados no valor de 5.450.000 € e de 
1,5% sobre aplicações financeiras médias estimadas em 1.970.000 €, prevendo-se proveitos financeiros no valor de 40.450 
€. Mais, considera-se que os rendimentos de imóveis são de 16.945 € e o rendimento do Clinica de 11.000 € 

5.2.2 Gastos e perdas 
O total de Gastos previstos para 2022 é de 1.032.721 €, distribuído pelas seguintes rubricas: 
 

 

5.2.2.1 Fornecimentos e serviços externos 

Os Fornecimentos e Serviços Externos foram calculados em função da média que as rubricas foram atingindo nos 
exercícios de 2020 e 2021, mas ainda não encerradas, adicionando o orçamento das atividades previstas pelo Conselho de 
Administração para 2022. 
Os fornecimentos e serviços externos previstos para 2022 são detalhados em diversas rubricas como se pode ver no mapa 
seguinte: 
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Relativamente à rubrica com valores mais relevantes dos Fornecimentos e Serviços Externos do Orçamento para 2022, 
Honorários, dizem respeito na sua maior parte às remunerações variáveis dos 14 cobradores, sob regime de trabalho 
independente, e totalizam 162 460 € 

5.2.2.2 Gastos com pessoal 

À data, a Associação de São Bento tem 5 funcionários administrativos e a técnica oficial de contas nos seus quadros. 
Tem, ainda, 2 cobradores contratados como trabalhadores dependentes que têm o seu rendimento variável, em função da 
cobrança do respetivo distrito. 
O total anual com encargos inclui também uma verba para seguros de acidentes no trabalho, que se prevê que se 
mantenham em 2022. 
Com o presente orçamento, o Conselho de Administração expressamente propõe à Assembleia a autorização para a 
atribuição aos titulares efetivos dos Órgãos Associativos de senhas de presença no montante de 60,00 € a cada titular, 
apenas nas reuniões ordinárias realizadas e em que participem, definidas pelos Estatutos. 
Assim, segundo os Estatutos, o Conselho de Administração tem de reunir ordinariamente uma vez por mês, o Conselho 
Fiscal tem de reunir ordinariamente uma vez por trimestre e a Assembleia-geral reúne ordinariamente para o Programa de 
Ação e Orçamento (no mês de dezembro), para a prestação de contas (no mês de março de cada ano) e para as 
Assembleias-Gerais Eleitorais (no mês de dezembro de 4 em 4 anos). 
Desta forma, as senhas de presença são atribuídas aos órgãos sociais para as reuniões definidas no parágrafo anterior, e 
para as reuniões agendadas para além das anteriormente mencionadas não são atribuídas senhas de presença. 
 

 
 

5.2.2.3 Outros gastos e perdas 

Os restantes Gastos e Perdas foram calculados em função da média que as rubricas foram atingindo no exercício de 2020 e 
2021, ainda não encerradas, adicionando o orçamento das atividades previstas pelo Conselho de Administração para 2022. 
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Das principais rubricas de Outros Gastos e Perdas, destaca-se a rubrica de “Custos com apoios financeiros concedidos a 
associados ou utentes”, onde são contabilizados os Subsídios de Funeral por morte dos associados e familiares. 
Para efeitos orçamentais, consideramos que a previsão do número de subsídios de funeral a processar em 2022 é calculada 
segundo a evolução registada no exercício de 2020 e 2021. 
 

 
 

 
Serão contabilizados na rubrica de “Outros Gastos e Perdas - Quotizações” as quotizações que a Associação de São Bento 
suporta na União das Mutualidades Portuguesas (UMP) e na Mutuália – Federação Mutualista, estimando-se um valor de 
1.800 €. 
Estimando-se, um custo global de 17.147 €, correspondente a prestações pecuniárias de cuidados de saúde com os nossos 
associados. 
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5.2.2.4 Provisões específicas 

As responsabilidades (futuras) assumidas pela Associação perante os seus Associados designadas Reservas Matemáticas 
de cada modalidade de benefícios são reconhecidas, por força do disposto no CAM e nos Estatutos, na conta de Fundos 
Patrimoniais, mais concretamente na subconta de Fundos Permanentes da Modalidade de Subsídio de Funeral. 

5.2.2.5 Amortizações 

As amortizações técnicas anuais afetas aos investimentos planeados foram estabelecidas de acordo com as taxas que 
constam da tabela seguinte e que correspondem às taxas fiscalmente aceites. 

 

5.2.2.6 Encargos financeiros de funcionamento 

Prevêem-se encargos financeiros correspondentes a despesas com serviços bancários, requisição de cheques e outras 
comissões bancárias, no valor de 5.500 €. 

5.2.2.7 Impostos 

Consideram-se como impostos indiretos o IVA de 23% que incide sobre as comissões das cobranças efetuadas pelos 
trabalhadores independentes de acordo com as cobranças estimadas para cada distrito. 

6. Demonstração de resultados (SNC) por natureza – Orçado 2022 

 
 

 
 
 
Rio Tinto, 10 de março de 2022 
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O Conselho de Administração 
 

Presidente  NUNO FILIPE MARTINS OLIVEIRA  (Associado 124856)___________________________________________ 
 

 

Vogal   ANTONIO FILIPE SILVA TEIXEIRA (Associado 152136) ______________________________________________ 
 

 

Vogal   LUIS VITOR MORETE POLONIA (Associado 115022) _________________________________________________ 
 

 

Vogal RICARDO AUGUSTO CRUZ COUTO (Associado 129655) _______________________________________________ 
 

 

Vogal CARLOS MOREIRA CASAL (Associado 54638) ________________________________________________________ 


