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Em conformidade com os Estatutos em vigor vem a Direção dos Serviços Sociais do 

Montepio (SSMG) apresentar o Relatório e Contas referente a 2021. 

 

Do ano passado, destacamos, apesar das limitações sanitárias, a aposta no canal 

online e nas atividades ao ar livre assim como a manutenção de alguns apoios à 

cultura, desporto e afins, procurando, dentro das limitações, o máximo de adesão de 

Associados/Beneficiários. 

 

Ao longo do ano procurámos manter os apoios sociais ativos, nomeadamente, o 

funcionamento da totalidade dos Refeitórios, como também reforçámos os valores 

do apoio escolar. 

 

No final do ano e devido à nova variante pandémica (ómicron), não nos foi possível 

realizar as tão desejadas Festas de Natal, mantendo-se apenas a entrega dos 

presentes de Natal e o saco de doces. 

A dinâmica relativa aos Associados, depende, quase na sua totalidade da evolução 

dos recursos humanos das empresas do Grupo Montepio, principalmente, do Banco 

Montepio. 

 

Assim, em face do progressivo emagrecimento dos recursos humanos do Banco 

Montepio, naturalmente verificou-se uma diminuição do número de Associados ao 

longo do ano transacto. 

 

Assim, a 28 de fevereiro tínhamos a seguinte proporção por situação profissional:  

 

Situação Profissional Associados Beneficiários Total 

Colaborador Ativo 3.046 5.762 8.808 

Reformado 996 703 1.699 

Pensionista 17 20 37 

Total 4.059 6.485 10.544 

 

No que respeita à sua repartição por empresa, ficámos com a seguinte distribuição:  

 

Empresa Associados Beneficiários 
Peso 
(%) 

Banco Montepio 3.604 5.685 88,79% 

Lusitania 30 82 0,74% 

Montepio Crédito 78 178 1,92% 

MG ATIVOS 16 29 0,39% 

MGAI 27 26 0,67% 

Montepio Valor 25 57 0,62% 
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MGAM 206 305 5,08% 

Bolsimo 13 14 0,32% 

Futuro 28 51 0,69% 

Serviços Sociais 9 20 0,22% 

Montepio Residências Saúde 4 6 0,10% 

Montepio Residências Estudantes  3 5 0,07% 

Banco BEM 16 27 0,39% 

Total 4.059 6.485 100,00% 

 

 

Sendo esta área, do , uma prioridade máxima e um dos 

principais focos desta equipa, a nível preventivo, apostámos nas massagens ligadas 

ao bem estar.  

A nível assistencialista, de apoio social, intervimos através da aquisição de 

equipamentos e medicamentos, comparticipação de consultas de psicologia, sessões 

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

Continuamos a trabalhar em parceria com o Assistente Social do Banco Montepio que 

face à sua experiencia e conhecimentos, permitiu a criação de pontes que auxiliaram 

alguns Associados/Beneficiários, nomeadamente nos pedidos de apoio às Instituições 

ligadas ao ramo da saúde . 

Através do canal digital dos SSMG no ZOOM e em parceria com a Associação de 

Reformados, realizámos uma formação para Cuidadores Informais, com uma 

abordagem teórica e prática sobre a temática. 

No que respeita às Massagens/Consultas, no segundo semestre houve um aumento 

da procura dos Terapautas associados à Osteopatia e Fisioterapia. No último 

trimestre, os SSMG reforçaram, em Lisboa, a equipa de Técnicos no âmbito das 

Massagens Terapêuticas e de Relaxamento, enquanto que no Porto, iniciámos um 

processo de reforço, mas ainda sem sucesso. 

Apesar dos constrangimentos provocados pela Pandemia, apelámos à dádiva de 

sangue em parceria com Instituto Português do Sangue e Transplantação. 

Do valor orçamentado para esta rubrica de 16.000€, foi realizado o montante de 

4.317€ (27%), dos quais 38% em Consultas (Osteopatia e Massagens) e 62% em 

Apoio Social. 
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Pese embora o confinamento e o teletrabalho, recorreram às consultas de Osteopatia 

e Massagens, em Lisboa e Porto, 45 Associados/Beneficiários. 

No , depois de uma análise ao universo de Beneficiários dos nossos 

Associados, e estando atentos à diferença no custo dos livros do 2º ciclo, 

comparativamente com o 1º ciclo, transitámos os 5º e 6º anos de escolaridade para 

o 2º escalão, possibilitando uma maior contribuição aos Associados com filhos nesses 

anos letivos uma vez que o peso das disciplinas é maior. Pese embora se mantenha 

a subsidiação dos livros por parte do Estado em escolas públicas, prosseguimos com 

este apoio em função das necessidades existentes (livros de apoio ao estudo, de 

atividades e livros de leitura do Plano Nacional de Leitura para o ano em causa). 

Concedemos o apoio a 803 Associados, correspondente a um total de 1.067 

Beneficiários, no valor global de 31.359,93€ (cerca de 78% do valor orçamentado 

de 40.000,00€).  

 

Importa referir que apesar do valor global utilizado ser inferior aos anos anteriores o 

valor médio de apoio por Associado é superior, perfazendo 39,05€.  

 

O montante da rubrica , no valor de 2.000,00€ não foi 

utilizado.  

APOIO SOCIAL

62%

CONSULTAS

38%

Apoio à Saúde/Associado

Ano 
Apoios 

Concedidos

N.º de 

Associados

Valores 

Gastos
%

Valor 

médio (€) 

2019 1456 1053 33 490,79  83,73% 31,81      

2020 1226 908 33 745,65  84,36% 37,16      

2021 1067 803 31 359,93  78,40% 39,05      

Anos 

escolares

Beneficiários 

Apoiados
Valor

 1º AO 4º  256 5 038,72

5º AO 9º 503 14 723,89

10º AO 12º 308 11 597,32

Σ 1 067 31 359,93



                    
 

7 

 

 

Tal como referido anteriormente, optámos por manter sempre abertos os nossos 

refeitórios, mesmo quando no início do ano nos deparámos com um confinamento 

geral. Nessa altura, as nossas instalações foram quase a única solução para quem 

não podia ficar em teletrabalho. 

 

Ultrapassadas estas limitações, procurámos sempre melhorar a oferta, embora com 

alguns constrangimentos, face à reduzida procura em consonância com as 

recomendações de trabalho à distância.  

 

Assim, ao longo de 2021 mantivemos a responsabilidade sobre 4 refeitórios: 

 

• Rua Garrett, em Lisboa; 

• Rua Castilho, em Lisboa; 

• Alfragide; 

• Rua do Almada, no Porto.  

 

Relativamente aos refeitórios de Alfragide e da Castilho, os mesmos continuam 

entregues à empresa Eurest, que gere a confecção e fornecimento das refeições, 

apresentando funcionários próprios. Em consequência da escassa procura tivemos de 

passar a pagar à Eurest um subsidio mensal, por forma a mantermos os mesmos 

abertos.  

 

Por outro lado, a gestão dos refeitórios de Lisboa (Rua Garrett) e Porto (Rua do 

Almada) continuou a ser efetuada diretamente por nós, sendo que todos os 

colaboradores são funcionários dos Serviços Sociais. 

 

Para melhor se perceber a evolução da procura registada, juntamos mapa com 

informação das refeições servidas mensalmente: 

 Garrett Alfragide Porto Castilho 

Janeiro 429 500 202 324 

Fevereiro 622 413 213 288 

Março 933 595 341 430 

Abril 899 976 257 462 

Maio 956 601 290 442 

Junho 715 599 247 364 

Julho 698 650 268 385 

Agosto 600 606 251 427 

Setembro 890 930 337 720 

Outubro 935 1025 352 876 

Novembro 1017 1573 393 908 

Dezembro 857 987 296 621 

Total 9.551 9.455 3.447 6.247 
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A aposta nas atividades dos mais jovens sempre fez parte do ADN dos Serviços 

Sociais. Em 2021, por força das limitações sanitárias, ao longo do 1º semestre fomos 

organizando atividades, apenas no formato online. Disso são exemplo: 

 

Atividade Participantes 

Atelier “O Mundo das Máscaras” 18 

Atelier “Animais à Solta” 16 

Atelier “Meias Divertidas” 4 

Aula Ioga Kids  7 

Atelier “A cozinha é um laboratório” 6 

 

As primeira atividades presenciais foram realizadas quando da celebração do dia 

mundial da criança, em junho:  

 

Atividade Participantes 

Zoo de Lisboa 104 

Zoo – Sto. Inácio – Vila Nova de Gaia 33 

Zoo de Lagos 4 

 

No verão, com as restrições resultantes da pandemia, não nos foi possível organizar 

e realizar as nossas colónias de férias nos moldes habituais. Assim, em contrapartida 

aprofundámos a relação com antigos parceiros Ágora (Porto), Sal Surfing School 

(Carcavelos), Surf Aventura (Matosinhos). Procurámos, também, novas parcerias. 

Disso, são exemplo a Summer School (V. Nova Gaia) e o Happy Code.  

 

Face à adesão verificada e no que respeita às , foram consumidos 

3.373,91€. 

 

Paralelamente, a exemplo de outros anos, celebrámos parcerias com a Herdade das 

Parchanas (Sul) e com o Diverlanhoso (Norte).  

 

Infelizmente, não foi possível realizar o nosso Acampamento Jovem, no Monteparque 

– Silves. Ainda assim, porque os pedidos eram muitos e as saudades apertavam, já 

no último trimestre organizámos um fim de semana de convívio entre os nossos 

jovens no My Camp – Cartaxo que juntou 33 participantes.  

 

Face ao exposto o saldo utilizado na rubrica  foi de 4.109,52€. 

 

Em função das limitações que foram sentidas, apostámos em dar outra dinâmica às 

, direcionando-as para o núcleo familiar: 

 

• Visita ao Zoomarine, Dino Parque, Monte Selvagem, Sealife e Pedizoo da 

Maia; 

• Os diversos ateliers online, em parceria com o Museu da Marioneta; 

• Aula de yoga kids e o Quantum Park; 

• Aulas de Surf em Família em Matosinhos e na Costa da Caparica. 
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Apesar das atividades propostas o valor utilizado de 3.722,89€ foi inferior ao 

orçamento aprovado, de 5.000,00€. 

 

Por último, a terminar o ano tivemos a . Ao longo do mês de 

dezembro, distribuímos mais de 1.800 prendas e os respetivos sacos de doces. 

Todavia, em função da evolução da situação sanitária em dezembro, não pudemos 

realizar os muito esperados Circos de Natal em Lisboa e Porto, bem como as restantes 

Festas Locais.  

 

O início do ano, trouxe um novo confinamento e novamente uma neblina de 

incertezas quanto a atividades de grupo in e outdoor face ao risco de contágio. 

Quisemos abraçar todos os Associados e recorremos às atividades online, e nesta 

rubrica demos inicio às aulas de Ioga online, que reuniu 12 Associados de várias 

localizações. 

Com a redução das medidas restritivas e um cheirinho de normalidade, seguimos o 

objetivo proposto de realizar atividades de família em outdoor, cumprindo as regras 

do distanciamento social: 

• Corridas de Karting (Matosinhos e Lisboa); 

• Coastering (Sesimbra); 

• Aula de Surf e Paddel (Gaia); 

• Baptismos de Mergulho Piscina e Mar (Porto e Sesimbra); 

• Passeio Kayak (Sesimbra); 

• Paintball (Bucelas). 

 

Um total de 123 participantes nestas atividades: 

 
 

Corridas de 
Karting (Porto e 

Lisboa)
28%

Coasteering 
(Sesimbra)

24%
Aula de Surf e 

Paddel (Vila Nova 
de Gaia)

2%

Baptismos de 
mergulho Piscina 

e Mar (Porto e 
Sesimbra)

19%

Passeio Kayak 
(Sesimbra)

16%

Paintball 
(Bucelas)

11%
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Infelizmente devido às circunstâncias pandémicas não foi possível a realização deste 

evento amplamente participado. Em alternativa promovemos um pequeno encontro 

nas instalações do Mais Sindicato, em Ferreira do Zezere, já no princípio de 

dezembro, em que participaram 66 pessoas.  

 

Também nesta rubrica foram contabilizados os valores referentes à Passagem de Ano 

no Vimeiro que contou com 13 participações. 

 

A situação sanitária aconselhava a não realizar qualquer deslocação em grupo para 

fora do país, afinal também estava em causa o nome do Montepio. Optámos por 

atividades ao ar livre. 

 

As condições existentes não aconselhavam a organização de qualquer viagem em 

grupo ao estrangeiro. 

 

Durante o ano transato, organizámos caminhadas muitas das vezes aliadas a locais 

de passeio. Infra referimos algumas dessas atividades: 

 

Atividade Participantes 

Serra da Estrela/Seia 30 

Caminhadas no Douro 64 

Caminhada na Arrábida 18 

2 Caminhadas em Sintra/Cascais 45 

Magusto em Vila Pouca Aguiar 20 

 

O valor utilizado desta rubrica foi de 4.463,26€, para um valor total de orçamento de 

5.000,00€. 

 

Pese embora o sentimento de incerteza instaurado, no decurso do ano 2021, 

apostámos na divulgação de vários espetáculos que, acompanhados pelo 

cumprimento de medidas de segurança por motivos pandémicos, tiveram procura 

por parte dos Associados. Em resultado dessa procura, disponibilizámos um total de 

149 bilhetes: 
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Foram, ainda estabelecidas parcerias com vários Teatros locais e Promotores, com o 

intuito dos Associados assistirem a eventos com desconto. A título de exemplo o 

Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada); Teatro do Bairro (Lisboa) e o Teatro 

Nacional de São João (Porto). 

Nesta rúbrica registou-se um desvio orçamental -740,40€, proveniente do 

recebimento antecipado dos bilhetes do ROCK IN RIO 2022 (valores já pagos pelos 

Associados e ainda não cobrados pelo Promotor do evento).  

Por ultimo e considerando a não realização dos festivais de música de verão, nos 

termos da legislação em vigor, a nosso pedido, foram-nos restituídas as quantias 

pagas pelos promotores dos eventos. Na sua grande maioria estes valores já haviam 

sido devolvidos aos Associados em exercícios anteriores. 

 

Nem tudo foi negativo com o eclodir da pandemia. Assim, o isolamento de cada um 

de nós fez crescer o interesse pela leitura, como o demonstram os números que 

apresentamos. Para ajudar a este crescimento, adquirimos, em média, por mês, 8 

livros novos, de diversos géneros (ficção, romance, policial, fantástico, história, etc.).  

 

Efetuámos sugestões de leitura mensais, tendo-se registado durante o ano a 

requisição de 1.187 livros, a que corresponde a um crescimento de aproximadamente 

20% comparativamente ao ano anterior. 
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Foram realizados 3 Concursos de Fotografia, que contaram com a participação de 35 

Associados/Beneficiários.  

 

Promovemos a realização de 5 cursos/workshops de Fotografia (Iniciação, Avançado, 

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

que participaram 22 Associados/Beneficiários. 

 

Ainda nesta rubrica, lançámos o 1.º Concurso de Video ao qual concorreram 5 

Associados. 

 

Mantivemos as aulas de Guitarra em formato online e retomamos as aulas 

presenciais, com o professor Jorge Vasconcelos, tendo sido ministradas 162 aulas a 

10 Associados/Beneficiários. 

Por motivos pandémicos – COVID 19, não houve atividade com o Grupo de Teatro do 

Algarve – “Os Pelicanos Marafados”. 

 

Mantivemos o principio das atividades em família, criando parcerias com promotores 

de exposições, facilitando a aquisição dos bilhetes e sua disponibilização aos 

Associados a preços mais vantajosos. 

Obtivemos um total de 511 bilhetes, para as seguintes exposições:  

Lisboa:  

• Exposição Lego; 

• Exposição Lisbon Legends; 

• Exposição Magical Garden; 
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• Exposição Impressive Monet & Brilliant Klimt; 

• Exposição Il Divino Michelangelo & Il Genio da Vinci; 

• Exposição O Fabuloso Circo de Natal; 

• Exposição Rapture - Ai Weiwei; 

• Exposição D.Maria II - Palácio Nacional da Ajuda; 

• Exposição Tintin – Hergé; 

 

Porto: 

• Exposição Porto Legends – The Underground Experience; 

• Exposição Impressive Monet & Brilliant Klimt; 

• Exposição Il Divino Michelangelo & Il Genio da Vinci; 

• Exposição Magical Garden; 

• Exposição O Fabuloso Circo de Natal; 

• Exposição Entrelaçar - Ai Weiwei – Serralves; 

• Exposição Serralves em Luz. 

 

Algarve: 

• Exposição Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci – Vilamoura 

 

 
 

Destacamos uma exposição no Porto – Magical Garden, que teve 117 bilhetes 

pedidos. 

 

Apostámos, também, em visitas orientadas, nomeadamente à exposição Hergé na 

Fundação Calouste Gulbenkian, que contou com 13 participantes.  

Voltámos a disponibilizar exposições patentes na Rua Garret – Lisboa, 

nomeadamente de quadros de pintura da nossa Associada Teresa Sousa.  
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O ano 2021, como é do conhecimento geral, em função da pandemia, foi muito 

condicionado o contexto das atividades de grupo em que se insere o desporto em 

equipa.  

 

O valor consumido representa cerca de 28% face ao orçamentado. 

 

Verificou-se o regresso às provas no decurso do segundo semestre. Foi possível 

apoiar, entre trail e provas de estrada, um pouco por todo o país, cerca de 30 provas. 

 

Modalidades suspensas entre março de 2020 e outubro de 2021. No último trimestre 

retomaram a atividade e a participação em torneios empresariais na região de Lisboa. 

 

Duas modalidades que, praticamente, não tiveram atividade, salvo a participação em 

1 prova de BTT, pelo núcleo de Viseu e 2 provas de Orientação.  

 

O campeonato interbancário de pesca realizou-se, num formato reduzido, e contou 

com a presença da nossa equipa do Norte, alcançando excelentes resultados. 

 

Face ao teletrabalho, que imperou durante o ano, estando os acessos aos edifícios 

condicionados, as modalidades de Pilates, Krav Maga e Ginástica de Manutenção 

estiveram suspensas.  
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Pese os constrangimentos, em função da existência de um atleta internacional 

Português, a modalidade não parou, foi reduzida, pelo que manteve uma 

participação, mais ou menos regular, durante o ano. 

 

Organizámos um torneio interno de Padel, que decorreu no último trimestre do ano 

e contou com 38 participantes, oriundos de várias latitudes do país.  

 

Reforçámos a oferta de equipamentos para a modalidade de Running, alargando a 

opção para equipamento de trail e de estrada.  

 

O ano transato, o recolhimento de cada um nas suas casas e a aposta no digital 

criaram condições para o desenvolvimento de um projeto de maior proximidade aos 

Associados: a loja online. 

 

Inicialmente, apóstamos na disponibilização de produtos de saúde em parceria com 

diversas entidades da área. Também disponibilizámos equipamentos desportivos e 

para a nossa juventude (mochilas, tshirts, bonés).  

 

Para dar mais visibilidade à loja iniciámos as sugestões mensais de um produto, de 

entre os disponíveis, o que permitiu aumentar a procura.  

 

Quanto às formas de comunicação adotadas para chegar aos Associados podemos 

afirmar que mantivemos os canais de que já dispunhamos. Assim, publicámos nas 

redes sociais, divulgámos uma agenda de atividades com frequência quinzenal e 

construimos a newsletter digital, com periodicidade mensal.  

 

Todavia, identificámos uma lacuna no que respeita aos Associados mais idosos, sem 

acesso ao correio eletrónico. Assim, depois de apurados os citados Associados, 

elaborámos uma newsletter em papel. Esta publicação tem a particularidade de 

juntar o texto da newsletter digital, a sugestão mensal de leitura, uma proposta de 

atividade, assim como a divulgação da loja.  

 

Dado o trabalho que entretanto foi realizado no que respeita à segmentação do 

universo de Associados, por região e faixa etária, quando necessário adotámos 

práticas de marketing direcionado. 

 

Também continuámos a acrescentar soluções ao portal do Associado (ex: cartão de 

Associado). Fomos ajustando, ainda, os conteúdos colocados no ssmontepio. 

 

Por outro lado, demos seguimento à atualização dos protocolos celebrados com 

terceiros, face à perspetiva de desaparecimento/extinção de algumas entidades e ao 
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ressurgimento/surgimento de outras. Este é um processo contínuo, procurando 

maximizar os benefícios para o nosso universo de Associados. 

 

Note-se que uma parceria de relevo é a acordada com o Zoo de Lisboa, na qual 

disponibilizamos bilhetes a um valor mais reduzido. Nesse contexto, colocámos 224 

bilhetes ao longo de 2021. Outro acordo com interesse foi o do Sealife, conforme 

atestam os 20 bilhetes pedidos.  

 

O valor agregado da totalidade das rubricas da área compara positivamente com a 

totalidade do orçamento (6.506,30€ vs 10.000,00€). 

 

O ano passado não registou alterações no quadro de pessoal, como é possível 

verificar no grafico abaixo: 

 

 

O consumo da verba aproximou-se da totalidade orçamentada, conforme se atesta 

pela proximidade de 142.921,15€ comparando com 145.000,00€.  

 

No que concerne aos Bens e Instalações, o valor dos custos com a sua manutenção 

foi nulo. A razão deste valor prende-se com o grande contributo do MGAI para a 

concretização das pequenas reparações, uma vez que as instalações são na sua 

totalidade propriedade do Montepio. 

 

Voltámos à regularidade de anos anteriores. Assim, ao longo de 2021 foram 

realizados 2 Conselhos de Delegados. O de Março, dadas as circunstâncias, apenas 

aconteceu de forma online, tendo contado com 14 participantes, enquanto que o de 

Novembro ocorreu em Lisboa, já de forma mista (presencial e online) tendo registado 

a participação de 34 pessoas. 
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Naturalmente que o valor utilizado foi muito inferior (1.474,14€) ao orçamento 

aprovado (12.500,00€), até porque, para o pagamento dos poucos alojamentos 

solicitados foi utilizado o crédito acumulado na unidade hoteleira que já vinha de 

março de 2020. 

 

O valor apurado (15.020,23€) está em linha com o previsto. Esta rubrica apresenta 

maior rigidez naquilo que são os custos, daí que apresente uma redução face ao ano 

anterior, porém essa redução já estava prevista no PAO do ano anterior. 

 

O valor apurado (544,97€) está abaixo do previsto no orçamento.  

 

O Plano de Atividades para o ano de 2021, aprovado em Conselho de Delegados, 

estimava um  de 630.000,00€, que seria distribuído 

trimestralmente em função da realização das atividades propostas. 

 

O valor aprovado pelas várias Administrações do Grupo (CEMG; MGAM; Futuro; MGA; 

Bolsimo e Lusitânia) totalizou 553.900,00€, distribuído em função do número de 

Associados dos Serviços Sociais nas respetivas empresas do Grupo. 

 

O comportamento na rubrica  representou um acréscimo face 

ao orçamentado superior a 200%, conforme descrito: 

 

• Rendimentos de Aplicações Financeiras: O continuo decréscimo da taxa de 

juro afeta, significativamente, os resultados. A taxa média dos depósitos 

rondou os 0,9%; 

 

• Outros Proveitos: Rubrica com uma performance bastante superior ao 

orçamentado, fruto da devolução do valor dos bilhetes dos festivais de música 

de verão não realizados.  

O total da  recebida no ano de 2021 foi de 94.201,82€, apesar da 

diminuição no total de Associados ativos.  

 

O Resultado do Exercício para o ano em apreço foi zero, considerando o reembolso 

da totalidade das despesas referentes ao último trimestre, por parte da CEMG, a 

liquidar após o fecho e aprovação das contas inerentes ao presente relatório.  

 

Evolução do resultado líquido do exercício: 
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Resultado Líquido do 

Exercício 

2018 2019 2020 2021 

10.206,51€ 9.197,04€ 5.259,76€ 0,00€ 

 

Atendendo ao ano excecional, face à pandemia, que limitou a nossa atividade, não 

foi possível dar corpo ao Plano de Atividades e Orçamento aprovado no Conselho de 

Delegados. O número de atividades desenvolvidas e explanadas no presente 

documento, ainda que em número significativo, face aos condicionalismos 

conhecidos, refletiu-se no consumo de cerca de 56% do valor aprovado de subsídio 

à exploração. 

 

O resultado apresentado pressupõe o reembolso total dos custos realizados. 

 

 
 

Mesmo com os condicionalismos verificados, foi possível manter a estrutura de 

custos, com grande enfoque na componente social (saúde e bem-estar; para os mais 

pequenos).  

 

O peso da rubrica Administrativa, que serve de suporte a toda a atividade dos 

Serviços Sociais, com forte componente fixa é, no presente contexto, significativa, 

ainda assim, foi possível reduzir o valor consumido em cerca de 5,20%. 

Face ao descrito e atendendo ao resultado líquido do período de 0(zero) nenhum 

valor deverá ser transferido para Resultados Transitados. Todavia, propomos a 

transferência  do saldo acumulado nessa mesma rubrica, de €9.521,34, para 

Reservas Livres.   

 

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

mais ajustadas e que resumem o ano anterior para os Serviços Sociais. 

 

O pior, no que respeita à Covid 19, parece-nos, já passou. Todavia, todos temos de 

estar atentos. 
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A própria saúde financeira das empresas do Grupo Montepio tem vindo 

paulatinamente a apresentar melhorias, levando a que, o contexto interno esteja 

mais desanuviado. Não obstante, urge desafiar todos a unir esforços em prol de um 

futuro melhor. 

 

A cultura mutualista terá de estar presente. É a nossa base, a nossa raiz. Os Serviços 

Sociais são, dentro do Grupo Montepio, a única entidade que, de forma micro, podem, 

em cada local, por cada Associado, fazer prova dos valores da Economia Social, 

principalmente solidariedade, democraticidade, responsabilidade e igualdade. 

 

Todos contam. Nós estamos cá para, ao longo de 2022, com cada empresa, com 

cada trabalhador, ajudarmos a melhorar o seu bem-estar, a sua satisfação, enfim, o 

clima social interno. 
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