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a) De acordo com o Artº 35º dos Estatutos, o Presidente é eleito pelos membros da 

Direcção, sendo os restantes Vogais. 
b) Nomeado pelo Conselho de Administração do MG/CEMG, nos termos do Artº 42º dos 

Estatutos. 

 

 
 

 

 

 

 

Em seguimento ao estabelecido nos Estatutos vem a Direção dos Serviços Sociais do 

Montepio (SSMG) apresentar o Relatório e Contas referente a 2019. 

 

Do ano transacto, destacamos, apesar das limitações orçamentais, a contínua aposta 

no social/jovens, mantendo os apoios à cultura, desporto e afins, procurando o 

máximo de adesão de Associados/Beneficiários. 

 

Foi também no ano passado que surgiu uma nova Imagem Institucional. 

Modernizámos o logótipo, o portalssmg (www.portalssmg.pt) entrou em 

funcionamento, o site da internet (www.ssmontepio.pt) ganhou nova roupagem e a 

página do Facebook também foi atualizada. Na sequência da nova Imagem 

Institucional apareceu a página dos SSMG na rede social Instagram. 

 

Ao longo do ano assistimos à crescente disponibilização de informação das Atividades 

e dos elementos dos Associados no portalssmg, em consequência do reforço da 

informatização dos processos no registo e tratamento das inscrições/pedidos de apoio 

apresentados. 

 

Já no final do ano (16 dezembro) foi inaugurado o Refeitório do Edíficio da Rua 

Castilho em Lisboa. 

 

Por último, em 2019, a Comissão de Revisão de Estatutos deu continuidade aos 

trabalhos que havia começado em 2018. 

 

 

Relativamente a esta temática foi possível registar uma evolução positiva, 

principalmente no ultimo trimestre, muito por força do processo do Natal. 

 

Sobre a repartição do universo por situação profissional temos: 

 

   

Situação Profissional Associados Beneficiários Total 

Colaborador Ativo 3396 6045 9441 

Reformado 876 474 1350 

Pensionista 18 18 36 

Total 4290 6537 10827 

 

 

No que respeita à sua distribuição por empresa, verificou-se a entrada de Associados 

do BEM, assim como uma duplicação de Associados com origem na Lusitania. A 

situação global é a seguinte: 

 

 

http://www.ssmontepio.pt/
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Empresa Associados Beneficiários Peso 
(%) 

Banco Montepio 3818 5627 89,00% 

Lusitania 26 65 0,61% 

Montepio Crédito 78 174 1,82% 

MG ATIVOS 14 31 0,33% 

MGAI 22 26 0,51% 

Montepio Valor 27 57 0,63% 

MGAM 240 445 5,59% 

Bolsimo 9 12 0,21% 

Futuro 27 50 0,63% 

Serviços Sociais 9 18 0,21% 

Montepio Residências Saúde 2 0 0,05% 

Montepio Residências Estudantes  3 5 0,07% 

Banco BEM 15 27 0,35% 

Total 4290 6537 100,00% 

 

Durante o ano de 2019 mantivemos a nossa colaboração com todos aqueles que 

tendo dificuldades ligadas à área de saúde, nos procuraram solicitando algum tipo de 

apoio, fosse ele para aquisição de equipamento ortopédico, ou mesmo apoio social. 

 

Continuámos a comparticipar a aquisição de medicamentos e consultas de Psicologia, 

intervindo, ainda, em situações de doença do foro oncológico e/ou degenerativo. 

 

A rubrica de “Massagens” foi reforçada, marcando presença em Lisboa (Rua Castilho), 

Alfragide e Porto (Rua Júlio Dinis), registando a adesão de muitos Associados (576 

sessões). 

 

Entrando em outras áreas, disponibilizámos, no final de 2019, um gabinete de 

manicure. Este gabinete está em atividade no Porto, nas nossas instalações da Júlio 

Dinis. 

 

Realçamos no exercício deste ano a parceria com o novo assistente social, 

colaborador do Banco Montepio, que nos trouxe mais conhecimento no apoio aos 

colegas enfermos e como funcionam as diversas instituições ligadas ao ramo de 

saúde. 

 

Em parceria com o instituto Português de Sangue e a Atmosfera m, organizámos 

quatro recolhas de sangue, duas em Lisboa e duas no Porto, continuando a ser uma 

atividade no âmbito da responsabilidade social que consideramos muito importante. 

 

 

O valor utilizado nesta área foi de 6.510.37€. Esta verba ficou abaixo do valor 

orçamentado devido ao nosso acompanhamento dos associados não se refletir em 
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custos financeiros, além de termos contado com maior intervenção do assistente 

social. Graças aos seus conhecimentos/contatos, conseguimos reduzir custos com a 

aquisição de material ortopédico.  

 

 

 
 

No  registámos um decréscimo nos valores solicitados. A subsidiação 

dos livros escolares por parte do Estado, em escolas públicas foi uma das razões para 

esta diminuição, tendo o valor utilizado ficado em 33.490.79€, quando o valor 

orçamentado havia sido 40.000.00€. 

 

Manteve-se o apoio do 1º ao 12º ano de escolaridade tendo sido abrangidos 1.456 

Associados, assim distribuídos: 

 

 

 

 
 

 

Na rubrica  tínhamos um valor orçamentado de 

2.000.00€. Foi-nos proposto apoiar atividades de gestores comerciais, que se 

realizaram em Setúbal, em Bragança, na Madeira e na Ilha do Faial - Açores. O valor 

utilizado nesta rubrica foi de 1.910.56€. 
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Os refeitórios geridos pelos Serviços Sociais do Montepio mantiveram durante o ano 

de 2019 os princípios de gestão dos últimos anos. Uma opção por ementas 

equilibradas, controle dos alimentos adquiridos tentando evitar os desperdícios, 

mantendo o custo da refeição a suportar pelo associado/beneficiário. Salientamos 

também a diversidade da ementa, não repetindo pratos mensalmente. 

 

Durante o ano de 2019 tivemos a responsabilidade de 4 refeitórios:  

 Rua Garrett, em Lisboa; 

 Rua Castilho, em Lisboa; 

 Alfragide; 

 Rua do Almada no Porto.  

 

O refeitório de Alfragide continua entregue à empresa Eurest, que gere a confecção 

e fornecimento das refeições, tendo funcionários próprios. 

 

A gestão dos refeitórios de Lisboa (Rua Garrett) e Porto (Rua do Almada) continuou 

em 2019 a ser efetuada diretamente por nós, sendo todos os colaboradores 

funcionários dos Serviços Sociais. 

 

No dia 16 de Dezembro foi inaugurado o nosso mais recente Refeitório sito na Rua 

Castilho (Lisboa). Este refeitório veio proporcionar aos 600 colaboradores deste 

edifício, refeições a um preço acessível, evitando o elevado custo de restaurantes nas 

redondezas, bem como o usufruto de um espaço aprazível. A empresa selecionada 

para o fornecimento de refeições foi a Eurest. 

 

Juntamos mapas com informação das refeições servidas mensalmente, nos 

refeitórios dos Serviços Sociais de Lisboa a Porto: 
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Mantivemos as auditorias alimentares nos nossos refeitórios. A Sagies passou a ser 

a empresa responsável pela realização destas auditorias. Em todos os refeitórios 

existem Certificados de Qualidade e cumprimos os rigorosos critérios da legislação 

em vigor no que concerne à qualidade e segurança dos produtos e serviços. 

 

Também a Eurest possui Certificados Alimentares nos seus espaços e cumpre a 

legislação de Higiene e Segurança Alimentar. 

 

Conseguimos em 2019 uma nova renegociação do contrato com a Eurest, passando 

a não ter custos com as refeições fornecidas e comprometendo-se esta empresa, não 

só a manter os preços, mas também a praticar os mesmos valores para o refeitório 

da Rua Castilho. 

 

A rigorosa gestão dos refeitórios sob responsabilidade direta dos Serviços Sociais, 

associados à eliminação da maioria de custos com os refeitórios concessionados à 

empresa Eurest, permitiu a manutenção de resultados positivos nesta rubrica. 

 

 

 

A forte aposta nas atividades dos mais jovens faz parte do ADN dos Serviços Sociais 

desde a sua fundação. Fator diferenciador de outros Serviços Sociais, têm sido as 

politícas ligadas aos jovens, desde há algum tempo, motivo para contato e partilha 

de experiências. 

 

No que respeita às , o nosso apoio continuou centrado em Lisboa 

e Porto conforme mapa seguinte: 

 
Inscritos Lisboa – 

Páscoa 
Lisboa 
Verão 

Porto – 
Lazer 

Páscoa 

Porto – 
Lazer 
Verão 

Porto - 
SSMG 

ATL 
Zoo 

Monitores  
Auxiliares 

Recrutados 

Monitores 
Auxiliares 

Candidaturas 

2019 72 500 5 69 35 n.d. 101 129 

2018 77 527 4 164 22 30 104 106 

2017 54 494 5 138 17 24 nd 115 
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Na Páscoa, em Lisboa voltámos a ter muita adesão. Por outro lado no Porto a procura 

manteve-se estável. 

 

No verão, em Lisboa registámos muita procura, ainda que ligeiramente inferior a 

2018. 

 

No Porto, na semana organizada pelos SSMG crescemos para 35 participantes. 

Todavia, a parceria com a Porto Lazer registou muito menos inscrições atendendo a 

que o prazo para inscrição foi muito reduzido e antecipado, tendo os SSMG concorrido 

pelas vagas com os filhos dos funcionários da Câmara Municipal do Porto.  

 

No âmbito das colónias de férias organizadas pelos SSMG recrutámos 46 Monitores 

e 55 Auxiliares, de entre 56 candidaturas de monitores e 73 de auxiliares. 

 

A exemplo de anos anteriores renovámos a parceria com a Diverlanhoso para os 

campos de férias do Verão (3 inscrições).  

 

Por outro lado, considerando o facto do desconto estabelecido no protocolo 

estabelecido entre o Zoo de Lisboa e a MGAM ser superior ao negociado pelos SSMG, 

deixámos de publicitar as respetivas colónias de férias. 

 

Face à dinâmica das atividades e à procura registada o valor utilizado foi 70.207,58€, 

ligeiramente superior ao orçamento inicial de 70.000,00€. 

 

Nas , realizámos para os nossos teenagers, tal como no 

ano anterior, os dias radicais em Ribeira de Pena, por altura das férias da Páscoa. 

Iniciativa cheia de emoção, contou com 31 jovens oriundos, principalmente, de 

Lisboa e Porto.  Mais a Sul, na Herdade das Parchanas, tivemos mais 16 jovens a 

aproveitarem as infraestruturas existentes e contatando com a natureza. 

 

Também para os nossos jovens tivemos as parcerias com o Oceanário de Lisboa e 

Sealife do Porto, para o programa “dormindo com os tubarões”. Esta iniciativa contou 

com o total de 26 jovens. 

 

No Porto realizámos ainda uma aula de Surf em Família que contou com 14 

participantes.   

 

Ainda enquadrada nesta rubrica tivemos a viagem à Eurodisney-Paris, realizado na 

Páscoa e que contou com 48 participantes oriundos de Lisboa, Porto e Covilhã. 

 

Apesar das atividades propostas o valor utilizado 2.836,21€ foi bastante inferior ao 

orçamento aprovado de 5.000,00€. 

 

Chegados ao Verão tivemos, outras propostas como a  a qual voltou 

a ter a componente de estudo da língua inglesa. Desta vez, a Universidade escolhida 

foi a de Kingston, situada na região de Londres, tendo o valor utilizado nesta rubrica 

sido inferior em 692,63€ ao orçamento inicial.  

 

Ainda na época do calor, para encerrar o Verão tivemos, já no final de agosto/ 

princípio de setembro o tão procurado . As caraterísticas 

únicas do Monteparque, assim como a equipa de animação ser “da casa” concorrem 

para fomentar as amizades entre participantes oriundos de todo o país mantendo 

apreciáveis níveis de crescimento ano após ano. No ano passado atingimos o 
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acumulado de 241 participantes bem superior ao anterior de 219 participantes, 

registado no ano de 2018. 

 

Nesta mesma rubrica, temos o Acampamento de Família, realizado em julho e que 

teve a participação de um grupo de cerca de 30 pessoas. Grupo unido tem vindo 

paulatinamente a crescer e a registar a adesão de novos participantes. 

 

Ainda assim, face a uma criteriosa e rigorosa gestão orçamental, os valores desta 

rubrica registaram um custo (13.695,87€) bastante inferior ao orçamentado.  

 

Por último, a terminar o ano tivemos o . Distribuímos mais de 2100 prendas e 

realizámos os já habituais Circos de Natal em Lisboa e Porto. Também organizámos 

festas em Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Faro, S. Miguel – Açores e Funchal – 

Madeira. No total foram mais de 7.500 participantes e 2.500 mochilas de doces 

oferecidas em parceria com a MGAM. Este apoio permitiu a poupança de 7.508,11€ 

em relação ao orçamento inicial. 

 

Foram dinamizadas diversas atividades, nomeadamente: 

 

 Workshops de Maquilhagem (Porto) – 39 participantes; 

 Hippotrip (Lisboa) – 37 participantes; 

 Prova de Vinhos (Lisboa) – 24 participantes; 

 Torneio de Matraquilhos (Lisboa) – 15 participantes; 

 Coastering (Sesimbra) – 16 participantes; 

 Workshops de Culinária (Lisboa e Porto) – 15 participantes; 

 Aula de Danças de Salão (Porto) – 11 participantes. 

Atividade de grande adesão, voltámos ao Hotel Golf Mar, no Vimeiro. Ocupámos a 

quase totalidade das instalações da respetiva unidade hoteleira, permitindo satisfazer 

aqueles que apreciam as mais valias daquela unidade hoteleira (refeições), assim 

como das redondezas (espaço verde e aprazível). O desvio negativo registado 

6.013,15€ resultou do investimento realizado nas atividades disponibilizadas aos 

Associados. 

 

 

Em 2019 propusemos manter duas viagens e alguns passeios que fossem do agrado 

dos Associados. Face à contenção e controle dos custos, mantivemos os pressupostos 

do ano anterior. As viagens teriam de ter algum resultado positivo e os passeios não 

poderiam ultrapassar os valores orçamentados. 

Quanto às viagens apresentam um resultado positivo no valor de 1.049.08€, 

resultante de acertos entre o valor de custo pago à agência e o recebido pelos 

participantes externos, não Associados dos Serviços Sociais. As viagens realizadas 

em 2019 foram a: 

 Rússia – 55 participantes 

 Cruzeiro na Mediterrâneo – 40 participantes 
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Durante o ano de 2019 efetuaram-se os seguintes passeios: 

 

 Serra da Estrela – 42 participantes 

 Passeio Peninsula de Setúbal – 46 participantes 

 Aqueduto das Águas Livres em Lisboa– 43 participantes 

 Passeio da Cereja – 70 participantes 

 

A não realização do Passeio da Castanha ao Marvão fez com que o valor utilizado 

desta rubrica fosse de 4.246.13€, sendo o orçamento de 5.000,0€. 

 

 

Procedemos à divulgação e comparticipação de 38 espetáculos, para os quais foram 

pedidos 1.532 bilhetes, repartidos da seguinte forma: 

 

 
 

Nesta rúbrica registou-se um desvio orçamental desfavorável de 5.149,00€, uma vez 

que grande parte do custo referente à aquisição de bilhetes para o NOS Alive 2020 

foi contabilizado em 2019 e a receita respetiva apenas será contabilizada em 2020. 

 

Adquirimos 96 livros novos para a Biblioteca, de diversos géneros (ficção, romance, 

policial, fantástico, história, etc.). Efetuamos sugestões de leitura mensais, tendo-se 

registado durante o ano a requisição de 721 livros, o que corresponde a um 

crescimento de aproximadamente 42% comparativamente ao ano anterior. 
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Foram realizados 3 Concursos de Fotografia, que contaram com a participação de 21 

associados/beneficiários e a submissão de 61 fotos à apreciação do júri.  

 

Promovemos a realização de 4 Cursos/Workshops de Fotografia (Iniciação, Avançado, 

Fotografia Mobile e Fotografia de Rua), em parceria com a Academia Olhares, em 

que participaram 15 associados/beneficiários. 

 

Em Lisboa, tivemos 1 participante no curso de viola dedilhada realizado pela 

Fundação INATEL.  

 

No Porto, nas nossas instalações no Edifício Les Palaces, foram retomadas as aulas 

de guitarra em fevereiro de 2019, com um novo professor (Jorge Vasconcelos), que 

conta com a participação de 5 associados. 

 

Mantivemos o apoio ao Grupo de Teatro do Algarve (“Os Pelicanos Marafados”) que 

apresentou uma peça original na Festa de Natal em Faro. 

 

Na rubrica das exposições, para além das já habituais inaugurações/mostras de 

quadros/fotografias na nossa sede em Lisboa (Rua Garrett) e nas instalações do Porto 

(Rua do Almada), começámos também a promover a visita regular a algumas 

externas (Joana Vasconcelos em Serralves - Porto; Corpo Humano na Alfândega do 

Porto; Harry Potter em Lisboa, National Geografic no Algarve). 

 

Visitas a Exposições: 

Joana Vasconcelos – Porto – 32 Bilhetes 

Corpo Humano – Porto – 57 Bilhetes 

Henri Cartier Bresson – Porto – 12 Bilhetes 

Photoark – Vilamoura – 22 Bilhetes 

Harry Potter – Lisboa – 50 Bilhetes 

Pop Art – Lisboa – 10 bilhetes 

 

Exposições patentes em Lisboa – Rua Garret: 

Ricardo Lourenço – Pintura e Pedras 

Fotografia – Vencedores dos Concursos de Fotografia dos últimos anos 

 

Exposição patente no Porto – Rua do Almada: 

Porto – Concorrentes do Norte ao 1º Concurso de Fotografia 2019 

 

 

No ano de 2019, conscientes da relevância que a pratica desportiva tem no 

desenvolvimento pessoal e profissional de cada individuo, e do elevado número de 

associados/beneficiários que beneficiam, mantivemos os apoios às várias 

modalidades históricas, não deixando de apoiar e dar atenção às novas tendências 

que vão surgindo. 

 

Do ponto de vista orçamental, a área, fruto de uma análise criteriosa aos custos 

inerentes ao seu funcionamento, cumpriu, situando-se no intervalo de valores 

aprovados.  
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Foram muitas e nas mais diversas distâncias e tipos (Estrada e Trail) as provas onde 

as camisolas dos Serviços Sociais do Montepio estiveram presentes no ano de 2019. 

Esta modalidade é, talvez, a modalidade que mais associados e beneficiários 

movimenta, um pouco por todo o país, a uma média de 4 provas mensais.  

 

 

Participamos no campeonato do Inatel – série de Lisboa, tendo a equipa sido apurada 

para a segunda fase da competição, terminando a mesma em quinto lugar. Pelo 

segundo ano consecutivo, marcamos presença no Torneio Nacional de Veteranos da 

Associação de Basquetebol de São Miguel. 

 

 

As nossas camisolas de BTT, percorreram centenas de quilómetros, nas 24 provas 

onde estivemos presentes no ano de 2019. Com participantes de norte a sul do país, 

e igual diversificação geográfica de provas, em estrada ou terra, as nossas cores 

estiveram bem presentes.  

 

 

O ano de 2019 agregou duas épocas desportivas, o final da época 2018/19 e o inicio 

da 2019/20. Duas épocas, completamente opostas, nos objetivos desportivos e em 

número de atletas. 2018/19 ficou marcada pela dificuldade em ter número suficiente 

de jogadores em cada jogo do torneio empresarial gerido pela Sideline, com 

consequências naturais na classificação. Na época desportiva de 2019/20, 

reforçamos os nossos quadros competitivos com alguns beneficiários, que pela sua 

juventude e assiduidade, contribuíram para o catapultar dos resultados, somos 

primeiros classificados do torneio, mantendo-se o espirito de amizade e 

companheirismo que sempre marcou a secção.      

 

 

Na região de Lisboa tivemos uma equipa a participar num torneio de cariz empresarial 

– Liga empresarial, ao que se somou a participação de duas equipas do Porto e uma 

de Guimarães em torneios interbancários. 

Mantivemos as comparticipações referentes aos alugueres de pavilhão para a pratica 

da modalidade. 
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Foi realizado mais um torneio interno de futsal, que se iniciou em março tendo 

terminado em novembro com a vitória da equipa dos LOBOS. O torneio, nas suas 

mais variadas fases, passou pelas cidades de Guimarães; Lisboa; Évora; Amora, 

sendo que a fase final ocorreu na cidade de Castelo Branco. Estiveram presentes 12 

equipas oriundas das mais diversas latitudes, nomeadamente: Guimarães; Porto; 

Viseu; Lisboa; Évora; Algarve; São Miguel e Madeira.  

 

No ano de 2019, tivemos 10 pescadores em forte atividade, participando nos torneios 

interbancários das várias modalidades: Surfcasting; Rio e Mar. 

   

 

Foi possível comparticipar a presença de vários atletas em diversas provas, de 

relevância, um pouco por todo o país. Contámos com cerca de 11 atletas, núcleo que 

se mantém em atividade há vários anos.  

 

 

Rubrica que contempla pratica desportiva, nas nossas instalações, com 

características de proximidade e objetivos mais individualizados: 

 Ginástica de Manutenção: às terças e quintas, ao final do dia na Rua Garrett, 

o grupo de 5 elementos, procura combater o sedentarismo num ambiente 

descontraído e de convívio; 

 Pilates: Postura e organização corporal têm lugar às segundas e quartas-feiras 

na Rua Castilho em Lisboa e às terças e quintas-feiras na Rua Júlio Diniz no 

Porto; 

 Krav Maga: A arte de defesa pessoal originária de Israel é presença assídua 

às segundas-feiras na rua Júlio Dinis no Porto e às terças e quintas-feiras na 

Rua Castilho em Lisboa.  

 Yoga: Meditação, introspeção, movimento, às terças e quintas-feiras na Rua 

Júlio Dinis no Porto; 

 

Incorpora modalidades que pela sua dimensão ou participação irregular, não justifica 

orçamentação especifica, mas que são alvo de comparticipação e apoio adequado à 

referida modalidade. Destacamos: 

 Padel: O ano de 2019 foi o ano de lançamento desta modalidade que se 

encontra em crescimento no nosso país. Para além do apoio ao aluguer de 

campos, apoiamos a participação de duas duplas de colegas, em vários 

torneios em Lisboa e Évora. Na cidade do Porto foi organizado um Workshop 

da modalidade que permitiu um primeiro contacto dos Associados com a 

modalidade.    

 Triatlo: Modalidade que junta 3 vertentes (Natação, Corrida e ciclismo/BTT). 

Contamos com três atletas que participam ocasionalmente em provas com o 

nosso apoio, defendendo as nossas cores; 

 

No segundo ano da modalidade contamos com três atletas, todos da cidade do Porto. 

Em destaque mantêm-se o Associado Pedro Azevedo cujas participações regulares, 

nas várias provas existentes e de âmbito Nacional, resultam usualmente em lugar de 

pódio.  
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Dando sequência à modernização e adequação necessárias, em 2019 substituímos 

os equipamentos de Futebol 11 e Futsal.  

 

Área que sofreu grandes alterações por força da nova imagem instiucional, em 2019 

atualizámos o novo logótipo, reformulámos o site da Internet, ajustámos a imagem 

do portal ssmg e da página do Facebook e, por último, criámos uma página no 

Instagram. 

 

A procura de disponibilização da informação dos serviços sociais através de diversos 

canais, melhora a proximidade com o Associado/Beneficiário. 

 

Lançámos uma agenda de atividades em substituição da folha de atividades e 

modernizámos a newsletter mensal. 

 

Cada vez mais os SSMG estão à distância de um click. Hoje, cada Associado, sabe 

exatamente quais as carateristicas das atividades, mas também qual a informação 

que temos na nossa base de dados. Melhorámos a transparência. 

 

Por outro lado, demos continuidade à sistemática atualização/reformulação dos 

protocolos/celebrados com terceiros.  

 

No âmbito das parcerias merece especial destaque o Zoo de Lisboa que teve a 

colocação de 165 bilhetes a preços mais favoráveis.

 

O ano passado foi de alterações nesta rubrica. Reformou-se um colaborador, saiu 

outra colaboradora, ambos cedidos pela CEMG, tendo sido substituídos por outros 

dois elementos também cedidos pela CEMG.  

 
 

 

No que concerne às nossas instalações, o valor dos custos com a sua manutenção foi 

insignificante (60.74€). A razão desta quase eliminação de custos, prende-se com o 

grande contributo do MGAI, que nos realizou todas as obras necessárias, fossem elas 
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referentes a pequenos arranjos ou de maior envergadura, como sejam a pintura da 

cozinha do refeitório. 

 

A exemplo dos anos anteriores foram realizados 2 Conselhos de Delegados.  O de 

Março em Lisboa e contou com 51 participantes e o de Novembro no Porto que 

registou a participação de 41 Delegados. 

 

O valor utilizado foi ligeiramente inferior ao orçamento aprovado (12.318<12.500). 

 

O valor apurado (12.343,01) resulta da separação efectuada, tendo sido retirado 

desta conta o valor referente às viaturas (7.115,51). 

 

 

A rubrica referente a proveitos e ganhos registou um crescimento face ao período 

homologo na ordem dos 22,71%, alavancada pela conta de outros proveitos:  

 

 Rendimentos de Aplicações Financeiros: Face às reduzidas taxas de juro (taxa 

média dos depósitos ronda os 0,30% líquidos), a componente de juros 

obtidos, registou um decréscimo significativo; 

 

 Outros Proveitos: Esta rúbrica permitiu o equilíbrio das receitas, resulta do 

rapel Galp e Repsol, tendo o seu resultado sido fortemente influenciado pela 

devolução de uma fatura referente ao Convívio Nacional de 2018. 

O plano de atividades para o ano de 2019, aprovado em Conselho de Delegados, 

estimava um subsídio à exploração de 615.000€, que seria distribuído 

trimestralmente em função da realização das atividades propostas. 

 

O valor atribuído pelo CAE da CEMG foi de 550.000€ registando-se uma diferença de 

65.000€ face ao valor orçamentado.  

 

O total de quotização recebida foi de 94.617,84€  

 

O resultado do exercício para o ano em apreço foi de 9.197,04€ considerando o 

recebimento dos valores referentes ao último trimestre, a liquidar após o fecho e 

aprovação das contas de 2019, em apreço. 

 

Analisando a evolução do resultado liquido do exercício, constata-se o equilíbrio dos 

vários exercícios: 

 

 2016 2017 2018 2019 

Resultado Liquido 

Exercício 
€11.262,53 (€11.052,27) €10.206,51 €9.197,04  

 

Face à redução do valor atribuído, em relação à proposta aprovada em Conselho de 

Delegados para o ano de 2019, o rigor incutido na gestão corrente, permitiu conter 

o resultado num patamar inferior ao orçamentado, sempre com o pressuposto na 
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manutenção dos grandes investimentos/atividades, na qualidade e quantidade 

habituais, chegamos ao resultado apresentado, dentro dos parâmetros pré-definidos 

e de razoabilidade orçamental.  

 

Estrutura de custos por área de Atividade: 

 

 
 

Olhando para o conjunto de áreas de intervenção, destacamos, positivamente a 

grande aposta nas iniciativas com os nossos jovens. 

 

Verifica-se que a rúbrica Administrativa, que serve de suporte a toda a atividade dos 

Serviços Sociais, consome uma fatia importante da nossa estrutura de custos, sendo 

de realçar a redução em cerca de 5% face ao exercício anterior.   

 

Considerando os resultados apurados propomos a aprovação do Relatório e Contas 

pelo Conselho de Delegados, devendo os mesmos ser transferidos para a rubrica 

resultados transitados.  

 

 
Continuidade, critério e rigor na gestão dos fundos. Estas são certamente as palavras 

mais ajustadas e que resumem o ano anterior para os SSMG. 

 

Limitados pelo contexto interno e externo, a nossa atividade é influenciada pelo 

sucesso dos últimos anos (mais participações), pelas limitações à dotação 

orçamental, e pelo aumento dos custos externos, nomeadamente, hotelaria e 

restauração. 

 

Porque este é um projeto de todos para todos, não podemos deixar de agradecer aos 

inúmeros contributos dos Delegados/Associados, seja no Natal, Desporto e/ou 

cultura. 

Aos restantes parceiros internos e externos o nosso agradecimento por nos 

ajudarem, cada dia, a fazer uns SSMG mais e melhor. 
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