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Vem a Direção dos Serviços Sociais do Montepio disponibilizar, para apreciação e deliberação, o 

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019, acompanhados do respetivo Parecer do 

Conselho Fiscal. 

 

Para o próximo ano e considerando que a envolvente Institucional não sofrerão alterações 

significativas, pretendemos dar continuidade à modernização e adequação dos meios de 

comunicação com os associados/beneficiários.  

 

Paralelamente, o enfoque na área social/jovem, com especial relevo naquilo que diz respeito aos 

nossos jovens e ao apoio social/associado. 

 

Estreitaremos laços com os Serviços/Departamentos das empresas do Grupo que connosco 

queiram interagir, nomeadamente, Fundação Montepio, Gabinete de Responsabilidade Social da 

MGAM, Direção de Comunicação da CEMG e da MGAM, Direção de Recursos Humanos, etc. 

 

Finalmente pretendemos ser um dos instrumentos principais do Grupo Montepio para reforço da 

coesão social interna através de propostas de atividades para todas as idades e todas as 

categorias. 

 

 

 

 

 

 

O ano de 2018 está a ser, uma vez mais, de aperto orçamental.  

 

A atribuição de uma dotação orçamental por parte do CAE da Caixa Económica Montepio Geral 

(CEMG), no montante de 550.000€, valor bastante inferior ao valor aprovado no Conselho de 

Delegados de novembro de 2017 (650.000€), implica um ajuste orçamental elevado 

prejudicando, naturalmente, todas as áreas de intervenção dos Serviços Sociais. 

 

Ainda assim, realizámos a grande maioria das atividades previstas, das quais destacamos: 

 

 Os mais jovens: 

 Colónias de Férias da Páscoa e Verão – Lisboa, Porto, Braga (mais de 825 inscrições); 

 Encontro Jovem da Páscoa em Ribeira de Pena – 39 participantes; 

 Acampamento Jovem – Vila Nova de Paiva – 16 participantes; 

 Acampamento Jovem – Algarve (contámos com mais de 220 jovens); 

 Dia da Criança no Portugal dos Pequenitos em Coimbra – 33 participantes; 

 Cursos Youtuber em parceira com Associação Mutualista - contaram com 15 inscritos; 

 Festas de Natal a serem realizadas (Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, 

Faro, Madeira, Açores). 

 

 Apoio na Saúde e ao Associado – Embora aumentasse o número de solicitações para este 

tipo de apoios, mantivemos a disponibilidade para analisar e agir na ajuda a novos 

pedidos de colaboração. Continuámos a manter o apoio a pedidos que vêm de trás e que 

se justifica a manutenção deste apoio. Manteve-se também o apoio através de subsídio a 

consultas de psicologia e massagens. 

 

 Recolha de Sangue – Em parceria com o Instituto Português de Sangue e a Atmosfera m, 

organizámos duas recolhas de sangue e medula em Lisboa e no Porto. 

 

 

II. SINTESE DO EXERCÍCIO EM CURSO 
 

III. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015 
 

I. INTRODUÇÃO 
 

III. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015 
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 Apoio Escolar – Neste ano que passou, tivemos em conta alterar o conceito na atribuição 

deste subsídio. Face à atribuição de manuais escolares, nas escolas oficiais, até ao 6º 

ano de escolaridade, questionou-se também a atribuição deste subsídio aos filhos de 

Associados com jovens a estudar até este ano. No entanto, face a diversas situações e 

para evitar discrepâncias e diferenciações entre Associados, mantivemos o subsídio nos 

moldes anteriores. 

 

 Refeitórios – Durante o ano de 2018 mantivemos a nossa vontade de manter as 

características de qualidade dos nossos refeitórios. Devido à transferência dos 

empregados que exerciam as suas funções em Algés, para outros edifícios do Montepio, 

encerrámos o refeitório existente neste edifício. Com a centralização de colaboradores na 

Rua do Ouro e Alfragide, aumentou-se o número de refeições servidas nestes refeitórios. 

Quanto à Rua Castilho, local onde deve haver uma maior concentração de trabalhadores, 

ainda não foi este ano que se conseguiu abrir um novo refeitório.  

 

 Passeios: 

 Serra da Estrela que contou com 93 participantes; 

 Levada na Madeira; 

 Caminhada nos Açores na Ilha de S. Miguel(36 participantes) e na Ilha Terceira; 

 Caminhada no Trilho dos Grifos em Vila Velha de Ródão; 

 Fim-de-semana na Foz do Arelho em que participaram 50 pessoas; 

 Passeio no Aqueduto em Lisboa (33 participantes) 

 Festa da Castanha no Marvão. 

 

 

 Viagens: 

 Viagem ao Sri Lanka (43 pessoas) e à Roménia/Bulgária (20 pessoas). 

 

 Convívio Nacional – Este ano no Pestana Alvor, no fim-de-semana do 5 de outubro. 

Tivemos mais de 660 participantes. 

 

 Acampamento de Família no Parque de Lazer em julho, que contou com a presença de 25 

pessoas. 

 

 Festivais de Música – Sempre com muita adesão, nomeadamente do público mais jovem. 

Este ano o mais procurado foi o Rock in Rio com mais de 300 bilhetes pedidos. 

 

 No desporto verifica-se uma adesão equiparada ao ano anterior, principalmente, nas 

modalidades mais procuradas.    

 

 
 

  
Para o próximo ano, pretendemos manter os princípios estratégicos aplicados por esta equipa 

em anos anteriores, alinhados com as linhas de orientação estratégica do Grupo Montepio. 

 

A nossa preocupação será sempre a melhoria do clima social e o reforço da coesão interna. 

 
 

 
 
Em 2019, pretendemos continuar a manter o Apoio Social aos Associados dos Serviços Sociais 

do Montepio, nos mesmos moldes dos últimos anos.  

 

1 - SOCIAL/JOVEM 

III. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2019 
 

III. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015 
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A Área Social dos Serviços Sociais do Montepio no âmbito das suas atribuições, competências e 

na prossecução dos seus objetivos, vai continuar a desenvolver apoios e iniciativas que vão de 

encontro às necessidades apresentadas pelos seus Associados e Beneficiários. 

A área de saúde propõe-se manter os apoios, nas mesmas condições de 2018. Vamos continuar 

disponíveis para situações de doença e necessidades básicas. Estaremos também presentes nos 

diversos locais onde os Associados de nós precisem. Faz falta um entrosamento diferente com 

outras áreas da Instituição. As solicitações são muitas e diversificadas e requerem cada vez 

mais dedicação e empenho de todos nós. Com a nova lei de protecção de dados torna-se mais 

complicado entender situações de carências de poder de compra de medicamentos, mas temos 

conseguido arranjar respostas em tempo adequado. Propomos manter apoios em consultas de 

saúde mental e massagens terapêuticas, bem como na aquisição de medicamentos ou material 

ortopédico. Manteremos o acompanhamento próximo para aqueles que estejam mais isolados, 

com problemas de saúde, ou somente de solidão. 

Na rubrica de apoio ao Associado propomos enquadrar situações de apoio que sejam 

propostas por grupos de Associados, que possam melhorar a sua qualidade de vida. Vamos 

continuar atentos e disponíveis para novas necessidades que nos forem propostas.  

Propomos, ainda, manter a Recolha de Sangue e Medula Óssea, em Lisboa e Porto, 

continuando a nossa parceria com o Instituto de Sangue e com a Atmosfera m, prestando um 

serviço em termos de Responsabilidade Social à comunidade. 

No apoio escolar e embora esteja previsto o fornecimento de manuais escolares até ao 12º 

ano de escolaridade, vamos manter este subsídio. Existem diversas incertezas e muitas dúvidas, 

mas uma convicção que este apoio é muito importante para os Associados. Sabemos também 

que embora os manuais sejam gratuitos, aumentou significativamente as sebentas, que acabam 

por trazer novos custos aos estudantes. 

No que respeita aos nossos Refeitórios, para o ano de 2019, pretendemos: 

Refeitório da Rua Garrett (Lisboa) – Com o aumento de refeições fornecidas a Associados, é 

importante modernizar o espaço. Há áreas nas instalações que necessitam de alguns 

melhoramentos. Já era um propósito em 2018, que não se concretizou devido a não ter havido 

a entrega de subsídio em tempo útil. Vamos manter questões de higiene e segurança como 

prioridade. Queremos manter nas ementas diárias os legumes e vegetais e continuar a insistir 

em pratos mais saudáveis.   

Refeitório da Rua do Almada (Porto) – O refeitório no Porto vai continuar a manter as 

características por que é conhecido: comida caseira. Embora num edifício a precisar de obras as 

instalações estão cuidadas e respeitam as regras de higiene e segurança. Vamos continuar a 

manter uma empresa externa a auditar o que se consome e como se confeciona os alimentos. 

Refeitório de Alfragide – Este refeitório vai continuar entregue a uma empresa de confecção 

de alimentos. Será renegociado o contrato de prestação de serviços. Neste momento é a Eurest 

que trata da alimentação, sendo também auditada em relação a higiene e segurança.  

Na Rua Castilho e no Edifício da Bolsa em Lisboa, vamos em 2019 continuar a tentar encontrar 

soluções adequadas, embora estejamos dependentes de decisões da Administração da Caixa 

Económica do Montepio. Para a Rua Castilho já está entregue um projecto.  

 
Relativamente à Área Jovem, manteremos a espinha dorsal dos últimos anos. Propomos a 

realização de colónias de férias em Lisboa, Porto e Braga, na Páscoa e no Verão. A Parceria com 

a Diverlanhoso, com o Zoo de Lisboa e a Porto Lazer tem-se revelado um sucesso, situação que 

pretendemos preservar, assim como as semanas organizadas por nós em Lisboa e no Porto. A 

dotação orçamental desta rubrica foi diminuída, porém, pretende-se fazer mais com menos.  
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Na rubrica Acampamentos, reforçaremos a aposta em novas localizações (Vila Nova de Paiva) 

procurando as parcerias locais (autarquias, comércio local, empresas e coletividades). 

Naturalmente, não descuraremos a realização das tradicionais semanas de Verão no Parque de 

Lazer em Odelouca – Silves, sempre muito procuradas. 

 

Nos Encontros Jovens enquadramos a Páscoa em Ribeira de Pena e outras atividades, 

algumas delas em parceria com a MGAM (curso Youtuber, o Dormindo com os Tubarões) e a 

viagem à Eurodisney. 

 

A Viagem Jovem voltará a ter a temática de Estudo e será às Ilhas Britânicas. 

 

No que respeita ao Natal, procuraremos manter a espinha dorsal dos últimos anos ou seja: 

Circo em Lisboa e Porto, festas em diversos locais (Madeira, Açores, Algarve, Beira Interior, 

Coimbra e Leiria). Entregaremos prendas às nossas crianças e os já tradicionais doces de Natal. 

O valor orçamentado regista a diminuição de crianças que têm direito a prenda prevendo-se 

cerca de 2100. 

 

 
 

 

Esta área vai ajudar os Serviços Sociais a reforçar os laços entre Associados de forma 

descontraída e em contexto de lazer. Propomos atividades dos 8 aos 80 sempre adequadas à 

região e localização onde se encontram os nossos Associados. 

 

A diminuição do valor previsto como subsídio, implica a adaptação do nosso orçamento a esta 

realidade. A àrea de lazer e tempos livres é das que mais tem que se adaptar a estas 

condicionantes. Pretendemos realizar passeios que são tradição nos Serviços Sociais, como seja 

o passeio à Serra da Estrela, mas também outros de um dia, que impliquem menos custos e 

menos subsidiação 

 

Relativamente aos Passeios propomo-nos organizar os seguintes: 

 

 Fevereiro – Serra da Estrela 

 Maio – Açores - festas 

 Junho – Levadas Madeira, Cereja no Fundão 

 Julho – Caminhada Açores 

 Setembro – Vindimas 

 Novembro – Castanha 

 

As Viagens que propomos realizar são: 

 

 Junho – Rússia e Helsínquia 

 Outubro – Cruzeiro no Mediterrâneo 

 

Dando continuidade ao sucedido em 2018, reforçaremos a aposta na diversidade de outras 

atividades recreativas, nomeadamente, que promovam a interação e o convívio, como sejam 

caminhadas, karting, rafting e/ou rally papper. 

 

O Convívio Nacional decorrerá no fim de semana do 10 de junho, no Hotel Golf Mar no 

Vimeiro. 

 

Relativamente à Cultura, na rubrica Espetáculos pretendemos manter a divulgação de 

parcerias, a obtenção de descontos e a comparticipação de espetáculos de diversos géneros 

(música, teatro, festivais, bailado, ópera, circo, etc), em várias localidades (Lisboa, Porto, Faro, 

Castelo Branco, Guimarães, Funchal, Ponta Delgada, etc), tentando ir ao encontro dos gostos 

dos nossos associados e beneficiários. 

 

2 -LAZER E TEMPOS LIVRES 
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Na Biblioteca prosseguiremos com o enriquecimento do portfólio através da aquisição de livros 

recentes de diferentes estilos (ficção, romance, policial, fantástico, histórico, prático, etc), a 

efetuar as sugestões de leitura periódicas, a divulgação das obras da autoria dos nossos 

associados, e a disponibilizar o empréstimo gratuito dos livros com envio por correio interno 

para todo o país para os vários locais de trabalho. 

 

Continuaremos a realizar Concursos de Fotografia periódicos, e a apoiar a aquisição e 

desenvolvimento de conhecimentos nesta área cultural através da divulgação e comparticipação 

de vários cursos e workshops em parceria com outras entidades. 

 

Por outro lado, na Música pretendemos manter as aulas de viola dedilhada em Lisboa, através 

da renovação da parceria com a Fundação INATEL, bem como as aulas de guitarra no Porto, 

com a Prof.ª Carol Mello. 

 

Por último, no Teatro tencionamos continuar a apoiar o Grupo de Teatro do Algarve – “Os 

Pelicanos Marafados” para apresentação de peça na Festa de Natal em Faro e/ou noutras 

localidades. 

 

Nas Exposições daremos continuidade à lógica dos anos anteriores, ou seja, manteremos a 

regularidade das mesmas em Lisboa e no Porto.  

 

 

 

 
 
 

Para 2019 propõe-se seguir a linha de consolidação impregnada no ano de 2018. 
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No Running propõe-se um ajuste orçamental a rondar os 14%, reflexo da redução do custo 

com as inscrições em provas patrocinadas pela Associação Mutualista Montepio às quais damos 

preferência na participação das nossas equipas. Manteremos os apoios às diversas provas de 

estradas e trails que ocorrem pelo país ao rácio de 4 provas por mês no norte, centro e sul.  

 

A equipa de Basquetebol mantém a sua participação no campeonato da Inatel – Região de 

Lisboa. Os apoios existentes estão ajustados à realidade pelo que se propõe a sua manutenção.  

 

3 - DESPORTO 
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O BTT tem vindo a crescer em número de participantes fora dos centros urbanos em especial na 

zona centro. Propomos uma ligeira redução orçamental em correspondência com as 

necessidades detetadas. 

 

A equipa de Futebol 11 manterá a participação em torneio empresarial na zona de Lisboa. Os 

custos de inscrição e participação estão equilibrados pelo que se preserva o valor orçamentado.  

 

A rúbrica de Futsal representa cerca de 32% do orçamento total disponível para a área do 

Desporto. O valor justifica-se pelo elevado número de associados/beneficiários que dele 

usufruem dividido em 3 subáreas:  

 - Participação em nome dos Serviços Sociais de equipas em torneios 

empresariais/interbancários: Lisboa; Alentejo; 2 equipas no Porto; 

 - Torneio Interno de Futsal que tem contado com equipas do norte, centro, sul e ilhas; 

 - Apoio à prática da modalidade com a comparticipação no aluguer de instalações. 

 

Na Ginástica continuaremos à procura de soluções que permitam os colegas praticarem 

atividade física. Manteremos as opções existentes, nomeadamente: Ginástica de Manutenção; 

Pilates; Yoga e Krav Maga. O aumento do número de participantes nas variadas modalidades, 

permite-nos aumentar as receitas pelo que o valor proposto para 2019 sofre uma redução face 

ao período homologo.  

 

Tanto a Pesca como a Orientação são modalidades consolidadas, quer em número de 

participantes, como nos excelentes resultados. Os apoios estão ajustados pelo que se propõe a 

sua manutenção. 

 

O Tiro, modalidade criada em 2017 tem vindo fazer o seu trajeto de consolidação a que se 

pretende dar continuidade. 

 

A rúbrica de Outras Modalidades vê reforçada a verba orçamentada com vista ao contínuo 

apoio de modalidades que sejam do interesse dos nossos Associados. Modalidades como Padle; 

Golfe; Triatlo; Laser Run são já uma realidade. 

 

Ao nível de Equipamentos prevemos a necessidade de substituir os equipamentos de futebol 

11, Basquetebol e coletes para o torneio interno de futsal o que se reflete no incremento do 

valor proposto.  

 

 
 

 
As parcerias/protocolos são talvez a maior arma de que dispomos para acrescentar 

benefícios aos nossos Associados e Beneficiários. 

 

A comunicação é fundamental para manter a ligação entre Associados e os Serviços Sociais. 

Nesse sentido e acompanhando as necessidades identificadas anteriormente, reforçaremos a 

interatividade com a criação de um Portal do Associado. 

 

Daremos continuidade ao “refresh” dos nossos sites, nomeadamente da Internet. A já 

tradicional folha de atividades e a newsletter institucional serão o nosso meio de informação 

mais frequente. 

 

Por último atualizaremos com frequência a nossa página de Facebook e mantemos a intenção de 

alargar a rede de wifi ao refeitório de Alfragide.  

 

 

 

 

 

 

 

4 - COMUNICAÇÃO E IMAGEM 



 

Plano de Atividades ano 2019 Página 9 

 

 

 
   

     
 

 

Nos Fornecimentos e Serviços de Externos continuaremos a ajustar o valor à nova realidade 

orçamental. 

 

Nos Recursos Humanos manteremos os 8 funcionários dos Serviços Sociais: 3 administrativos, 

colocados em Lisboa e 5 cozinheiras (3 colocadas no refeitório da R. Garrett - Lisboa e 2 no 

refeitório da R. Almada – Porto). Não pensamos que a verba orçamentada deva ser alterada. 

 

Do quadro de pessoal fazem parte, ainda, 4 funcionários cedidos pelo Montepio (2 na Rua 

Castilho - Lisboa, 1 na Rua Júlio Dinis – Porto e 1 na Rua do Almada - Porto). Prevemos a 

substituição de um dos elementos da Rua Castilho por força de uma saída para a reforma. 

 

No Conselho de Delegados e mantendo-se a realização de um Conselho de Delegados em 

Lisboa e outro no Porto não prevemos qualquer variação orçamental. 

 

 
 
 
 

A calendarização referente ao pagamento do subsídio à exploração trimestralmente, permitir-

nos-á a contínua e adequada gestão dos valores aplicados com naturais reflexos nos 

rendimentos. Pese a redução das taxas de juro, estamos em crer que conseguiremos um ligeiro 

aumento nos ganhos por essa via. 

 

A rúbrica Outros Proveitos reflete o aumento da utilização dos nossos cartões GALP e REPSOL 

que já se verificou em 2018 por um valor superior ao previsto sendo expectável o crescimento 

dos proveitos por essa via.  

 

DOTAÇÃO DO MONTEPIO 
 

Por forma a conseguirmos realizar as ações identificadas no Plano de Atividades, é necessário a 

atribuição de um subsídio anual no montante de 615.000€. 

 

QUOTIZAÇÕES 

 
O valor da quota aumentou, em 2018, na proporção do aumento salarial para 1,88€. Propõe-se 

manutenção da correlação.   

 

 
 
 

Caros Delegados, 

 

O passado recente e o nosso contexto Institucional impuseram-nos limitações. Foram anos em 

que nos associámos à política de racionalização de custos.   

 

Tal como em 2018, propomos continuar a procurar chegar a mais pessoas e locais. Novas 

atividades, novos rumos e novos caminhos. Diversificar a oferta, ainda que dentro de uma 

lógica de poupança e racionalidade na gestão dos recursos. Embora com critérios cada vez mais 

apertados, consideramos ter condições para dar continuidade ao projeto de uns Serviços Sociais 

mais sociais… para todos.  

 

5 - ADMINISTRATIVA 

7 - CONCLUSÕES 

6 - FINANCEIRA 
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IV. ORÇAMENTO PARA 2019 
 

III. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015 
 



Ano 2018 Ano 2019 Variação

orçamento orçamento

ÁREA SOCIAL 292 300,00 271 500,00 -20 800,00

Apoio saúde/Associado 17 500 17 500 0,00

Apoio Escolar 45 000 40 000 -5 000,00

Atividades Sociais Diversas 2 000 2 000 0,00

Colonias ferias 75 000 70 000 -5 000,00

Acampamento/ Colonias Fechadas 35 000 30 000 -5 000,00

Festa Natal 97 500 94 500 -3 000,00

Viagem Jovem (Formação Inglês) 5 000 5 000 0,00

Atividades Jovens Diversas 5 000 5 000 0,00

Refeitórios 10 300 7 500 -2 800,00

ÁREA  LAZER E TEMPOS LIVRES 84 500 76 000 -8 500,00

Espectáculos 4 000 4 000 0,00

Exposições 1 000 1 000 0,00

Biblioteca 1 500 1 500 0,00

Fotografia 1 500 1 000 -500,00

Escola de Música e Teatro 1 500 1 000 -500,00

Viagens 0 0 0,00

Convívio Nacional 67 500 60 000 -7 500,00

Passeios 5 000 5 000 0,00

Outras Atividades 2 500 2 500 0,00

ÁREA COMUNICAÇÃO E IMAGEM 11 000 10 000 -1 000,00

 Telecomunicações Móveis 0,00

 Site Internet/Intranet 10 000 9 000 -1 000,00

 Newsletter Mensal e Conteúdos Digitais/Imagem Corp. 1 000 1 000 0,00

ÁREA DESPORTO 71 000 68 500 -2 500,00

Running 18 000 15 000 -3 000,00

Basquetebol 4 000 4 000 0,00

BTT/Cicloturismo 3 000 2 500 -500,00

Futebol 11 6 250 6 250 0,00

Futsal 22 000 22 500 500,00

Ginastica 5 700 5 100 -600,00

Orientação 4 000 4 000 0,00

Pesca 4 500 4 500 0,00

Tiro 650 650 0,00

Outras Modalidades 1 900 2 000 100,00

Equipamentos Desportivos 1 000 2 000 1 000,00

ÁREA ADMINISTRATIVA 199 500 199 500 0,00

Recursos Humanos 155 000 155 000 0,00

Bens e Instalações - Conservação e Reparação 7 500 7 500 0,00

Conselho Delegados 12 500 12 500 0,00

Outros Forn.  Serv.  Terceiros 15 000 15 000 0,00

Amortizaçoes 7 500 7 500 0,00

Outros Custos 2 000 2 000 0,00

TOTAL DE CUSTOS 658 300 625 500 -32 800

ÁREA FINANCEIRA 8 300 10 500 2 200

Rendimento Aplicações Financeiras 6 500 7 000 500

Outros Proveitos 1 800 3 500 1 700

TOTAL DE RECEITAS 8 300 10 500 2 200

Subsidio à exploração 650 000 615 000 -35 000

RESULTADO 0 0 0

Controlo 0

Quotas 90 000 90 000 0

Reservas/Quotizações 90 000 90 000 0

CONTROLO

ORÇAMENTO 2019

DESCRIÇÃO
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