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CORPOS SOCIAIS TRIÉNIO 2018-2020 
 

 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

 

Presidente Associado nº0599 Vitor Guilherme Matos Filipe 

 

1º Secretário Associado nº 0892 Maria Manuela Jacinto Germano Miragaia 

2º Secretário Associado nº 1718 Maria Graça Corvelo Pacheco Semião  

Suplentes Associado nº 2144 Carla Cristina Rito Cunha 

Associado nº 2572 Lígia Maria Abreu Henriques Camacho 

 

 

DIREÇÃO 

 

 

Presidente Associado nº 2596 Nuno Miguel Antunes Gonçalves a) 

 

Vogais  Associado nº 0334 João Francisco Cabeças Grilo 
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  Associado nº 2365 Maria Margarida Cardoso Sousa Veloso 

Associado nº 2869 Telmo Gustavo Gonçalves R. Campos Costa 

 

Suplentes Associado nº 0538 Abílio Carlos Costa 

   Associado nº 4278 Virgílio Dantas Rodrigues 

 

 

CONSELHO FISCAL 

 

 

Presidente Associado nº 0149 Armindo Marques Matias b) 

 

Vogais  Associado nº 0328 José Manuel Martins  b) 

  Associado nº 2375 Nuno Miguel Borges Santos 

 

Suplentes Associado nº 1988 Paulo Duarte Ribeiro Farroco Fonte 

   Associado nº 2555 Verónica Cristina Ribeiro Chiquelho 

 

 
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. 
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I - INTRODUÇÃO 
 

 

Vem a Direção dos Serviços Sociais do Montepio (SSMG) apresentar, para apreciação e 

deliberação dos Delegados, o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2021, 

acompanhado do respetivo Parecer do Conselho Fiscal. 

 

Atendendo a que o ano de 2020 foi decisivamente afetado pela Pandemia do Covid19, e não 

obstante o grau de incerteza existente quanto ao regresso ao novo “normal”, para o próximo 

ano repetimos como prioridade os jovens e a saúde e bem-estar (social).  

 

Manteremos a aposta no desporto enquanto meio para a promoção da interação entre todos, 

tendente à melhoria do clima social e à instalação de uma verdadeira cultura mutualista, bem 

como a aposta na disponibilização de conteúdos digitais, seja das atividades, seja da informação 

individual de cada Associado, utilizando os diversos canais de divulgação adotados (agenda de 

atividades, newsletter, site internet, portal ssmg, redes sociais). 

 

A esse mesmo respeito, concluímos que as soluções à distância, mais recomendadas no 

contexto pandémico, vieram dar força à nova proposta informativa dos SSMG: mais próximos, 

mais acessíveis, mais digitais. Ainda, sobre esta temática, e depois de em 2019 termos lançado 

uma nova Imagem Institucional, reformulado o nosso website (www.ssmontepio.pt), atualizado 

a página no facebook e criado a página no Instagram,  já no corrente ano, adaptámos a nova 

imagem aos nossos comunicados e aos destaques do portal, tentando ser mais contemporâneos 

e apelativos na relação com todos os Stakeholders. 

 

Para os SSMG, um dos eventos primordiais é o Convívio Nacional. Infelizmente, por razões 

sanitárias, tivemos de adiar para 2021 o nosso Convívio Nacional, mantendo a opção de Tróia. 

No próximo ano já esperamos ter condições para, juntos, celebrarmos a vida com alegria, 

Associados e suas famílias.  

 

Por último, não podemos deixar de relembrar que todas as propostas apresentadas estão 

dependentes das prioridades estabelecidas pela nova equipa Diretiva que for eleita para gerir os 

destinos dos SSMG, e que iniciará funções já a partir de janeiro de 2021…afinal ainda este ano 

teremos eleições para os Órgãos Sociais assim como para os Delegados locais. 
 

II – SÍNTESE DO EXERCÍCIO EM CURSO 
 

 

Durante o ano de 2020, e até meados de março, tentámos cumprir com as diretrizes plasmadas 

no Plano de Atividades e Orçamento que havia sido aprovado em Conselho de Delegados. 

 

Inclusive, em janeiro de 2020, já depois de termos tido conhecimento da dotação orçamental de 

550.000€, por parte da CEMG, foi possível, pela primeira vez, ver aprovada a dotação 

orçamental de 80.000€ por parte da MGAM, o que nos permitiria ter o valor do orçamento inicial 

totalmente coberto, em consequência do acumulado da dotação das 2 entidades.  

 

Porém, com a chegada da Pandemia da Covid19, veio o confinamento total. Sem qualquer 

possibilidade de realização de atividades presenciais tivemos que nos reinventar. Um canal até à 

data pouco usado (online) ganhou primazia. Hoje já é possível afirmar que veio mesmo para 

ficar. Aproxima pessoas, não limita o acesso local às atividades, quer estejamos nas ilhas, no 

interior do país, ou em qualquer cidade. 

 

Mantivemos abertos os Refeitórios de Lisboa-Rua Castilho e Alfragide, em parceira com a Eurest 

e encerrámos os dois refeitórios (Lisboa-Rua Garret e Porto-Rua do Almada) que não estão 

inseridos em edifícios do Montepio. Reduzirmos ao mínimo o trabalho presencial das equipas 

http://www.ssmontepio.pt/
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administrativas. Os Refeitórios que se mantiveram abertos ajudaram a evitar deslocações aos 

colegas assegurando apoio alimentar àqueles que, por motivos vários, não se puderam confinar 

em casa. 

 

Findo o confinamento total, reabrimos os refeitórios e face às regras de saúde pública impostas 

e ao chamado risco operacional, reequacionámos as diversas atividades que habitualmente 

desenvolveríamos.  

 

Arquitetámos novos projetos, de que são exemplo a introdução da autorização de débito única e 

o lançamento da Loja virtual. Pretendeu-se diminuir a burocracia e o agilizar da relação e 

transparência com o Associado. 

 

Apesar das limitações impostas pela pandemia, apostámos nas atividades em família, bem como 

nas parcerias com entidades de renome, mitigando o risco de propagação do vírus. Das 

atividades realizadas, destacamos: 

 

Para os mais jovens: 

➢ Colónias de Férias de Verão (Pav. Conhecimento, Escola de Surf, Ágora – Porto, 

Youtuber, Happy Code); 

➢ Campos de Férias – Diverlanhoso e Herdade das Parchanas; 

➢ Dia da Criança em Lisboa (Jardim Zoológico) e Porto (Zoo Sto. Inácio); 

➢ Idas ao Badoca Park, Oceanário e Zoomarine; 

Para todos: 

➢ Experiências de Surf e Padel Surf no Porto e em Lisboa; 

➢ Karting em Matosinhos e Palmela; 

➢ Conversas sobre fotografia Online e Aulas de Guitarra Online; 

➢ Workshop “O Poder da nossa Imagem”; 

➢ Visita a diversas Exposições (Harry Potter, Yoko Ono, Porto Legends) 

 

Apoio Saúde/Associado – Reforçámos o sistema de Apoio aos Associados, particularmente, 

na fase de confinamento total. Tentámos o reforço da proximidade através do contato 

telefónico, especialmente entre os menos jovens. Em parceria com a Associação de Reformados 

e os Representantes para a Segurança e Saúde no Trabalho desenvolvemos o projeto “uma 

máscara para todos” onde entregámos um pacote de 5 máscaras cirúrgicas a cada Associado. 

Em complemento, celebrámos parcerias com farmácias e outras entidades com serviços de 

entrega ao domicílio, procurando prestar especial atenção às situações de isolamento.  

 

Apoio Escolar – Reforçámos as verbas nos diversos escalões, em contrapartida com o menor 

número de atividades realizadas ao longo do ano; 

 

Refeitórios – Face à forte redução da procura por força do confinamento decretado e das 

quotas presenciais aplicadas aos colaboradores, todos os refeitórios sob responsabilidade dos 

SSMG registaram uma forte redução no número de refeições servidas. Inclusive, em Alfragide e 

Lisboa – Rua Castilho, foi necessário renegociar as condições contratuais com a Eurest para se 

mantivessem abertos durante o confinamento total.  

 

Passeios – Apenas foi possível realizar uma visita ao Budha Eden no Bombarral. 

 

Desporto – Interrupção total das participações em provas na altura de confinamento total. 

Depois dessa altura, nota-se um muito lento regressar à participação em provas, apenas nos 

desportos individuais e ao ar livre. 

 

Cultura – Neste ano atípico e irrepetível, o setor da cultura quase esteve parado, tendo os 

diversos festivais de música de Verão reagendado os seus eventos para o ano de 2021. A 

legislação impõe a introdução do voucher em substituição do reembolso direto, medida essa que 

permitiu não prejudicar os Associados.  
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III – PLANO DE ATIVIDADES PARA 2021 
 

 

A exemplo dos objetivos preconizados para 2020, e sendo nossa convicção de que a situação do 

Covid19 estará controlada, para 2021 repetimos as nossas prioridades: reforço da coesão e a 

melhoria do clima social interno.  

 

Apesar de estarmos perante um novo ciclo, logo uma nova equipa, propomos continuar a dar 

ênfase à matriz jovem/social que desde sempre norteou os SSMG, todavia sugerindo especial 

atenção à interação, proximidade e interatividade com os diversos stakeholders através do 

reforço da aposta nos meios digitais e de comunicação à distância.  

 

Se possível e desde que não sejamos condicionados pelas medidas de saúde pública, criaremos 

novos eventos, tendo em atenção a vontade dos Associados. 

 

1 - SAÚDE E BEM ESTAR 
 

 

Esta área é um dos principais focos desta equipa e a breve trecho será mesmo a prioridade 

máxima dos SSMG. Não será só uma matriz assistencialista, de apoio social, mas também 

preventiva, com a aposta em propostas ligadas às massagens e/ou rastreios ligados a parceiros 

de reconhecido valor. 

Propomos promover atividades de animação sociocultural, lúdico-recreativas e ocupacionais que 

visem contribuir para um clima de relacionamento saudável entre os participantes e para a 

estimulação e manutenção das suas capacidades físicas e psíquicas. 

Na Saúde e Apoio ao Associado, na componente mais assistencialista, propomos manter os 

apoios técnicos, sociais e a ajuda à aquisição de materiais ortopédicos e medicamentos. Assim, 

pretendemos estar disponíveis para: 

➢ Apoio no desempenho das atividades da vida diária; 

➢ Acompanhamento social em deslocações para consultas médicas e de enfermagem; 

➢ Sessões de massagens terapêuticas; 

➢ Apoio na procura de serviço de apoio domiciliário ou lares; 

 

A matriz mais preventiva trabalhará as consultas de psicologia, osteopatia, massagens de 

recuperação, bem como manterá as já habituais recolha de sangue e medula óssea, em 

Lisboa e Porto, em parceria com o Instituto Português de Sangue e com a Atmosfera m. 

Pretende-se alargar a intervenção a outro tipo de rastreio de que são exemplo a tensão arterial 

e a diabetes, bem como ocular. 

Queremos, em parceria com a saúde e segurança no trabalho, celebrar alguns dias de relevo 

como o dia mundial do coração e da diabetes. Também se pode enquadrar nesta área a 

participação, em conjunto com a DGP, na organização da semana do Bem-Estar. 

Apoio Escolar 

Se a normalidade regressar ao nosso dia a dia, propomos regressar aos valores de apoio 

atribuídos em 2019, ou seja um ajuste de 5 euros em cada um dos escalões.  

 

Refeitório 
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O ano de 2020 revelou-se extremamente difícil na gestão do dia a dia dos refeitórios, A redução 

brutal da quantidade de refeições servidas levanta muitas incertezas no que respeita ao seu 

futuro. A maior probabilidade é a de que manteremos baixa procura, embora, esperamos, se 

verifique uma ligeira recuperação ao longo do ano.  

 

Apesar das previsões no que concerne à procura, daremos especial atenção ao factor nutrição, 

havendo sempre um prato à base de legumes ou alimentação vegetariana. 

 

Assim, propomos cuidados redobrados a: 

 

➢ Elaborar as ementas;  

➢ A alterar a dieta sempre que se verificar pertinente;  

➢ Sensibilizar para a importância de hábitos alimentares saudáveis;  

➢ Resolver não conformidades identificadas nas auditorias periódicas;  

➢ Criar as fichas técnicas;  

 

 

2 - PARA OS MAIS PEQUENOS 
 

 

Esta categoria foi das mais prejudicadas no ano 2020, devido à covid19. No próximo ano, se 

possível, organizaremos: 

 

1 - Acampamento de Verão: manteremos as duas semanas e procuraremos parcerias para 

outras localizações, tentando alargar a nossa área de influência.  

 

Na Páscoa, talvez na zona centro do país repetiremos os 4 dias radicais tal como se tem feito 

em Ribeira de Pena e nas Parchanas.  

 

2 - Viagem em Família na Páscoa, à Disney. No Verão, a Viagem Jovem incluirá uma 

componente de estudo e será à Irlanda. 

 

3 -As Colónias de Férias realizar-se-ão na Páscoa e Verão em Lisboa e Porto. No Porto 

recorreremos maioritariamente à parceria com a Ágora - Porto Lazer e em Lisboa serão os 

Serviços Sociais a fazer a sua própria organização. Ainda no Porto, no Verão, manteremos o 

objetivo das duas semanas organizadas pelos Serviços Sociais. Em Lisboa serão 8 semanas 

promovidas pelos SSMG.    

 

4 -Natal: manteremos a entrega das prendas e dos sacos de doces. Regressam os espetáculos 

de circo em Lisboa e no Porto e voltaremos a organizar festas em diversas cidades do país 

(Leiria, Castelo Branco, Faro, Funchal e Ponta Delgada). 

  

5 – Encontros Jovens – Dormindo com  os tubarões em Lisboa e Porto, visita ao badoka park, 

oceanário, sealife, celebrar o dia da criança, aulas de surf e padel em família, etc., ex-

acampantes. 

 

3 - LAZER NÃO TEM IDADE 
 

 

Proporemos atividades que têm como base o núcleo familiar e/ou respeitando o limite de 

ajuntamento de pessoas em vigor. Enquadram-se nestes pressupostos as caminhadas, 

coastering, surf, matraquilhos, hippotrip, karting, prova de vinhos, workshops de 

culinária/maquilhagem/costura, etc. 
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No que respeita ao Convívio Nacional repetimos a localização de Tróia. É um destino com uma 

área envolvente de interesse e cuja unidade hoteleira (Aqualuz) apresenta boas condições na 

relação preço/qualidade. 

 

 

 

4 - FÉRIAS E ESCAPADINHAS 
 

 

As nossas viagens e passeios estão enquadrados nesta categoria. Assim para o próximo ano 

tentaremos organizar: 

 

Passeios: 

 

 Fevereiro – Serra da Estrela 

 Abril – Matança do Porco 

 Maio – Buhda Eden 

 Julho – Cereja 

 Setembro – Passeio Douro/Vindimas 

 Novembro – Castanha 

 

Viagens: 

 S. Tomé e Príncipe 

 Singapura e Tailândia 

 

 

5 - ARTE E CULTURA 
 

 

Relativamente à Cultura, e apesar das limitações orçamentais continuaremos a estar atentos às 

diversas manifestações culturais nos diversos locais do país. 

 

Espetáculos 

Daremos seguimento à realização de trocas de bilhetes adquiridos para espetáculos agendados 

inicialmente para 2020, entretanto adiados para 2021 devido à pandemia de COVID 19, 

nomeadamente dos Festivais de Verão, e eventuais reembolsos (quando aceites pelos 

promotores). 

Retomaremos a promoção e divulgação de vários Espetáculos, em diversas localidades, com 

condições de acesso vantajosas para os nossos associados/beneficiários através de parcerias 

com os promotores, obtenção de descontos, comparticipações e possibilidade de pagamentos 

faseados. 

 

Biblioteca 

Prosseguiremos com o enriquecimento da nossa Biblioteca através da aquisição de novos livros 

de diversas categorias, bem como com a realização de sugestões de leitura, divulgação das 

publicações dos nossos associados, e empréstimo gratuito dos livros. 

 

Fotografia 

Continuaremos a realizar Concursos de Fotografia periódicos e a apostar na formação através da 

divulgação e comparticipação de Cursos e Workshops de Fotografia em parceria com outras 

entidades. 

 

Música 
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Tencionamos manter as Aulas de Guitarra Online e presenciais no Porto, com o professor Jorge 

Vasconcelos, e reiniciar aulas presenciais em Lisboa através de contratação de novo professor 

ou realização de nova parceria. 

 

Teatro 

Manteremos o apoio ao Grupo de Teatro do Algarve – “Os Pelicanos Marafados”, para eventual 

apresentação de peça na Festa de Natal em Faro e/ou noutras localidades. 

 

 

6 - AS NOSSAS EQUIPAS DESPORTIVAS 
 

 

Em função da pandemia que afetou todo o planeta, com incidência, significativa, no nosso país, 

no ano de 2020, não foi possível cumprir com as propostas elencadas no Plano de AGoncas63+ 

tividades e Orçamento anterior.  

 

No ano de 2021, muito provavelmente, manteremos alguns condicionamentos à atividade em 

grupo, onde se insere a atividade desportiva, contudo, é nossa esperança que seja possível dar 

corpo às propostas de apoio às modalidades desportivas. 

    

Running 

Entre Trail e estrada, propomos a manutenção dos apoios, às 4 provas mensais, que as nossas 

equipas de norte a sul do país, habitualmente, participam. O desafio face a 2019, uma vez que 

em 2020 não foi possível manter a regularidade das provas, será com a mesma verba chegar ao 

mesmo número de provas, considerando a, significativa, redução das provas patrocinadas pela 

MGAM. 

 

Basquetebol   

Apoios ajustados à modalidade que visam a participação de uma equipa de veteranos e alguns 

jovens (filhos de colegas), no campeonato do Inatel – Região de Lisboa. Tencionamos dar corpo 

ao rejuvenescimento da equipa, mantendo a competitividade de sempre. 

 

BTT 

As nossas equipas a norte, centro e sul estão consolidadas, participando, em média, em cerca 

de 6 provas anuais. O apoio proposto é ajustado à realidade existente.  

 

Futebol 11 

A renovação da nossa equipa vai dando os seus passos, a captação de novos elementos para a 

nossa equipa, filhos de colegas e trainees, deram um novo input motivacional, pernas e 

qualidade individual, com o natural reflexo nos resultados. Pretende-se a manutenção e 

participação de uma equipa em torneio empresarial na região de Lisboa. 

 

Futsal 

Caso a situação pandémica o permita, propomos o apoio à modalidade nas seguintes vertentes: 

• Comparticipação no aluguer de campos para treinos, com pedidos que vão desde 

Guimarães; Braga; Porto; Viseu; Coimbra; Castelo Branco; Lisboa e Évora; 

 

• Realização de torneio interno, promovendo desporto, competição e convívio entre colegas 

de todo o país; 

 

• Apoio a equipas, que em nome dos Serviços Sociais, participam em torneios 

empresariais, nomeadamente: interbancário no Porto; Torneio do SAMS Quadros através 

de equipas de Braga e Madeira; Liga Corporate em Lisboa. 
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Ginástica    

Pilates, ginástica de manutenção, Krav Maga ou defesa pessoal são modalidades de cartaz nos 

edifícios da Castilho e Garrett em Lisboa e Júlio Diniz, Porto. Outras propostas estão em analise 

para 2021, veremos se será possível, contudo é nosso entendimento, valorizar a prática 

desportiva nos nossos edifícios.  

 

 

 

Orientação  

A manutenção da proposta espelha o ajuste dos apoios existentes ao grupo que, há vários anos, 

participa e compete em nome dos SSMG nas várias provas que ocorrem um pouco por todo o 

país.  

 

Pesca 

Pretende-se a manutenção dos apoios à modalidade de pesca nas suas vertentes de surfcasting; 

Mar e Rio. O apoio proposto vai de encontro às necessidades atuais da modalidade. 

 

Tiro Desportivo 

Pretende-se dar continuidade ao apoio nesta, especifica, modalidade, enraizada no Porto e que 

se pretende estender para mais localidades. 

 

Outras Modalidades  

Rubrica, que para 2020 teria, em termos percentuais, o maior incremento orçamental. A 

proposta visava, dar corpo a novos interesses, em modalidades que vão surgindo. O golfe e o 

triatlo são uma realidade sendo que a maior aposta ocorreria no Padle onde, pretendíamos criar 

um torneio interno e reunir as várias duplas que praticam a modalidade um pouco por todo o 

país. Em 2021 propomos cumprir com os objetivos, não alcançados, devido ao Covid 19.  

 

Equipamentos Desportivos 

A proposta prevê a substituição de equipamentos que se revelem desajustados à 

representavidade das nossas cores. 

 

 

7 - PROTOCOLOS E PARCERIAS 
 

Pretende-se o reforço da proximidade através da celebração de protocolos/parcerias locais e 

outras de índole nacional, assim represente inegáveis vantagens para os 

Associados/Beneficiários. 

 

Seguir-se-á a aposta na melhoria da acessibilidade a conteúdos e informação das atividades e 

pessoas dos Associados através da melhoria e diversificação dos canais digitais adotados.   

 

 

8 - ADMINISTRATIVA 
 

 

Apesar da pandemia teremos de continuar a manter a boa saúde das nossas instalações e 

equipamentos. Assim nos Bens e Instalações, prevemos a necessidade de realizar algumas 

reparações, sempre que possível, em parceria com o MGAI. 

 

Nos Fornecimentos e Serviços de Terceiros a prioridade é o aproveitamento das sinergias 

Institucionais. 
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Nos Recursos Humanos prevemos manter as atuais 7 funcionárias dos Serviços Sociais: 2 

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

Lisboa e 2 no refeitório da R. Almada – Porto).  

 

Do quadro de pessoal constam, ainda, 5 funcionários do Montepio (3 na Rua Castilho - Lisboa, 1 

na Rua Júlio Dinis – Porto e 1 na Rua do Almada - Porto). 

 

No Conselho de Delegados regressaremos à realização de um Conselho de Delegados em 

Lisboa e outro no Porto.  

 

9 - FINANCEIRA 
 

A continua redução das taxas de juros, associadas às Aplicações Financeiras, implica um 

ligeiro ajuste, em baixa, em relação a 2020.  

 

Na rubrica, Outros Proveitos, estima-se uma redução, significativa, no Rapel referente a 

combustíveis (Repsol e Galp), fruto da menor utilização e consumo relacionados com 

combustíveis. Por contrapartida, estimamos, registar proveitos relacionados com a loja, já em 

pleno funcionamento, após abertura em 2020 que, todavia, não compensarão perda do rapel 

esperada 

.    

DOTAÇÃO MONTEPIO 

De forma a efetivarmos todas as propostas plasmadas neste documento, solicita-se a atribuição 

de 630.000€, a exemplo de 2020.  

 

QUOTIZAÇÕES 

O valor atual da quota é de 1,90€. Para 2021 propõe-se a manutenção da correlação entre o 

valor da quota e o aumento salarial, sendo expectável um ligeiro ajuste. 
 

 

10 - CONCLUSÕES 
 

 

Caros Delegados, 

 

A presente proposta é fruto da envolvente externa e também da Institucional. Embora 

previsivelmente existam muitas limitações, não nos deixaremos abater pelas dificuldades. Os 

SSMG não podem parar. 

 

A equipa diretiva que entrará em funções, estamos certos, conduzirá a nau dos SSMG a bom 

porto. 

 

É esse contexto que nos levou a sustentar uma proposta com diversas atividades, considerando 

que os malefícios da pandemia serão inferiores aos benefícios da realização das mesmas. 

   

O contexto adverso, embora não permitindo dar corpo a todos os nossos projetos, permitir-nos-

á manter a nossa matriz principal: a componente social e os mais pequenos. 

 

A realidade comunicacional, estamos certos, ajudará a dar corpo a uma maior e melhor 

divulgação, estando mais próxima de todos.   

 

Por último, porque este é o último documento apresentado pela equipa diretiva deste triénio 

2018-2020, não queremos deixar de agradecer a todos aqueles que connosco colaboraram e 

ajudaram a desenvolver o projeto de uns Serviços Sociais de todos para todos. 
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