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PROGRAMA DE AÇÃO PARA 2023 

I. INTRODUÇÃO 

A Direção da Associação Mutualista de Arcozelo (AMA), dando cumprimento 

ao abrigo da alínea f) do Artigo 48º dos Estatutos, apresenta à apreciação, 

discussão e votação da Assembleia Geral a sua proposta de Programa de Ação 

e Orçamento para 2023, proposta esta acompanhada do respetivo Parecer do 

Conselho Fiscal. 

O Programa de Ação e Orçamento para 2023 foi construído, uma vez mais, 

com a prudência que o momento que atravessamos recomenda. O Direção 

da Associação Mutualista de Arcozelo (AMA), no mandato que agora termina, 

procurou sempre aumentar e consolidar os serviços médicos, diversificar a 

oferta clínica, quer a nível de especialidades, quer a nível de profissionais de 

Clinica Geral que colaboram com a instituição (já contamos com mais de 60 

profissionais de saúde) bem como alargar a área de abrangência geográfica 

dos nossos serviços e fomentar parcerias com  instituições público-privadas 

que permitam apresentar mais e melhores condições aos nossos associados.  

É nossa ambição e estratégia que a Associação Mutualista de Arcozelo, e a 

sua clínica de saúde MutualClinic (MC), se posicionem como uma alternativa 

cada vez mais viável ao SNS bem como ao setor privado, praticando preços 

mutualistas minimizando, de alguma forma, o impacto no orçamento familiar.  

Tem sido esse o nosso caminho e, orgulhosamente, podemos afirmar que 

temos conseguido, ano após ano, aumentar o número de associados e, 

consequentemente, chegar a cada vez mais utentes.  

Fruto do aumento da procura, aliado à satisfação dos nossos associados em 

relação aos serviços prestados, temos vindo a sentir uma pressão enorme no 

que diz respeito às instalações físicas da Instituição bem como na capacidade 

de resposta por parte das equipas (médica, enfermagem, especialidades e 

administrativa). 
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Porque é impossível esquecermos a nossa razão de existir, e porque dar 

passos atrás na trajetória que definimos de sustentabilidade e 

robustecimento da capacidade de resposta da AMA não está nos nossos 

planos, continuamos focados no crescimento e melhoria contínua dos nossos 

serviços. 

Assim sendo, o Programa de Ação e Orçamento de 2023 assinala o início de 

mais um ciclo na trajetória de crescimento da Associação Mutualista de 

Arcozelo. 

O passo dado com o aumento das instalações físicas, como é óbvio, implica 

um aumento nos custos de funcionamento. No entanto, esse movimento 

permitiu, em 2 anos consecutivos, atingir marcas impressionantes em termos 

de novos associados. Em 2021 conseguimos efetivar mais de 800 novos 

associados e, este ano, caminhamos a passos largos para mais de 1000 novos 

associados. 

Estes números, por si só, demonstram o trabalho realizado nos últimos 15 

anos. Sentimos diariamente a procura constante por parte dos nossos 

associados bem como a confiança que os mesmos depositam nos nossos 

profissionais e serviços. Conscientes dos desafios que o próximo triénio nos 

trará, o Programa de Ação para 2023 será uma continuidade do trabalho 

desenvolvido.  

Sempre assentes em pilares como rigor financeiro, crescimento, resiliência e 

coragem, bem como cada vez maior conhecimento e preparação por parte da 

Direção, apresentamos um Programa de Ação ainda mais ousado, desafiante 

e ambicioso que assentará nos pontos estratégicos que apresentamos no 

ponto II deste documento. 

Pelos motivos mencionados neste documento e, dado os resultados obtidos 

no exercício de 2021 e expectáveis no atual exercício de 2022, reiteramos a 

nossa ambição de, a médio prazo, construir instalações que permitam 

consolidar, no mesmo espaço, todos os nossos serviços.  
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Relembramos que a necessidade de crescer “obrigou-nos” a procurar novas 

instalações. Quase dois anos após a abertura do novo espaço, e depois de 

um período pandémico que obrigou a tomada de decisões operacionais e 

estratégicas diárias, temos agora sentido enormes dificuldades em consolidar 

a nossa oferta num espaço único.    

A reabilitação do edifício sede será um dos nossos objetivos para o futuro. O 

espaço que fez de nós o que somos para a comunidade assim o merece.  

Vamos procurar que este investimento não belisque a nossa intenção de 

construir instalações de raiz, com maiores dimensões, e consolidar as 

atividades do edifício sede e das novas instalações num só edifício. 

Como tem sido apanágio da atual Direção, continuamos numa aposta 

contínua de aumentar a disponibilidade de agenda e, consequentemente, o 

número de profissionais. Atualmente temos duplicado o número de médicos 

no período noturno para dar resposta ao aumento galopante da procura nesse 

mesmo período.  

Recordamos os mais desatentos e/ou menos informados que não temos 

qualquer apoio do Estado e/ou outras Entidades Públicas. No entanto, não 

nos escondemos e aumentamos a nossa agenda de disponibilidades, 

assumindo os aumentos de encargos que esta decisão acarreta.  

Com o objetivo de melhorar e aumentar os nossos serviços, sujeitamos o 

nosso Plano de Ação e Orçamento para o próximo ano ao escrutínio dos 

nossos associados, baseado nos seguintes pilares de atuação: 

II. PROGRAMA DE AÇÃO 

1. REFORÇAR A CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE ASSOCIADOS PARA 

ATINGIR A META DOS 10.000 

Continuamos com a ambição de atingirmos, a curto prazo, a marca de 10.000 

associados a que nos temos proposto nos últimos anos. Conforme já 
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mencionado, em 2021 ultrapassamos os 800 novos associados e este ano 

estamos perto de ultrapassar os 1.000 novos associados. Estes números 

traduzem o dinamismo e confiança que os nossos utentes depositam na 

Associação Mutualista de Arcozelo e nos serviços apresentados nas suas 

clínicas de saúde – MutualClinic. 

Urge uma aposta mais assídua em meios de comunicação regional bem como 

desenvolvimento e maior divulgação em termos digitais. Estamos já a 

desenvolver um novo site, mais apelativo e elucidativo de “Quem Somos” e 

o “Que Fazemos”. Iremos complementar esta aposta com presença em 

outdoors espalhados pelo concelho de V. N. de Gaia e criação de eventos que 

visem a divulgação e angariação de novos associados e forma de 

associativismo como a criação da MutualSport. 

Nesse sentido vamos aumentar a forma e os meios de DIVULGAÇÃO DO 

MOVIMENTO MUTUALISTA JUNTO DA MASSA ASSOCIATIVA E DOS JOVENS 

DA NOSSA FREGUESIA e restantes freguesias do Concelho de V.N. de Gaia.  

 

2. REABILITAÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA INSTITUIÇÃO 

Conforme mencionado, pela história e representatividade do edifício sede da 

centenária Instituição, vamos projetar a reabilitação do mesmo. A libertação 

do espaço onde decorriam as recolhas de análises clínicas e a necessidade de 

reorganizar e modernizar todo o edifício, obriga-nos a uma intervenção 

profunda e de elevado investimento. A modernização da nossa estrutura 

funcional, a rentabilização da capacidade instalada, a racionalização dos 

serviços e dos processos administrativos, são exigências decorrentes da 

necessidade de continuar a apostar na modernização, sem a qual a 

competitividade e a sustentabilidade não têm base de apoio.  
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3. MAIOR DIVULGAÇÃO DA NOSSA MARCA MUTUALCLINIC E DOS 

NOSSOS SERVIÇOS 

A marca MutualClinic está associada aos serviços de saúde prestados na 

Associação Mutualista de Arcozelo, criada com o intuito de chegar de uma 

forma mais intuitiva, a todos os utentes da freguesia de Arcozelo, freguesias 

adjacentes e mesmo a todos os utentes independentemente da localização 

geográfica. A título de exemplo, temos associados da área metropolitana de 

Lisboa que recorrem aos nossos serviços com alguma frequência via 

teleconsulta e solicitação de receituário. 

Após quase 2 anos de existência, temos a certeza que a marca, a par das 

novas instalações e do reforço das especialidades clínicas, contribuiu para o 

crescimento que temos verificado. 

 

4. CRIAÇÃO DE NOVAS VALÊNCIAS MÉDICAS 

Voltaremos a apostar num dos pontos que, face ao crescimento sentido até 

ao momento e fruto de algumas alterações estruturais a meio do ano, não 

nos foi possível concretizar. 

Apesar das limitações, mesmo com o novo espaço, vamos direcionar o nosso 

foco para a criação de mais especialidades médicas. Temos vindo a solidificar 

as especialidades que apresentamos até hoje, mas sabemos que urge 

apresentarmos soluções na área de Oftalmologia, Fisiatria, Fisioterapia, 

Endocrinologia, Gastroenterologia, Alergologia, entre outras. Para além 

destas, temos vindo a desenvolver parcerias no sentido de sermos pioneiros 

e apresentar a MutualClinic como o 1º centro de tratamento de Psoríase em 

Portugal. A estreita colaboração com profissionais de excelência permite-nos 

sonhar e criar condições que em muito podem alavancar a nossa área de 

abrangência (temos recebido utentes de Braga, Vila Real, Viseu, Lisboa, etc.) 
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e face a esta dinâmica não temos qualquer dúvida do sucesso destas 

implementações durante o próximo ano. 

 

5. PROTOCOLOS DE PARCERIA NA ÁREA DA SAÚDE 

Propomos continuar a estabelecer, essencialmente na área da saúde, novas 

parcerias, acordos e protocolos com entidades que concedam descontos ou 

outros benefícios à AMA e aos seus Associados. Referimo-nos ao 

internamento hospitalar (CUF, Trofa Saúde, Casa de Saúde da Boavista), a 

novas parecerias na área de diagnóstico médico, bem como parcerias com 

associações congéneres que permitam o acesso dos nossos associados em 

condições equivalentes às dos seus próprios associados, a serviços de saúde 

que ainda não podemos oferecer. 

 

6. PROJETAR UM NOVO EDÍFICIO 

Estudar e preparar um projeto de construção de um novo edifício, que reúna 

todos os serviços que prestamos. Este edifício permitirá agregar os mesmos, 

bem como aumentar a capacidade de resposta ao aumento de associados 

que, sendo já uma realidade, projetamos que continuem a crescer exigindo 

maior capacidade física. Durante o ano de 2022, fruto das adversidades da 

conjuntura atual bem como dos investimentos efetuados nas novas 

instalações, não foi possível desenvolver este ponto estratégico e crucial para 

o crescimento da nossa Instituição.  

 

7. CRIAÇÃO DA MARCA MUTUALSPORT 

A atividade física está interligada com a área de saúde e, por norma, tem a 

capacidade de atrair os utentes e promover o convívio entre os mesmos. 
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Acreditamos que ao desenvolver atividades desportivas atrairemos também 

um “público-alvo” mais jovem e que mais facilmente poderemos transmitir a 

mensagem do Mutualismo e das vantagens de pertencer à Associação 

Mutualista de Arcozelo. O rejuvenescimento dos associados representa 

também sustentabilidade da própria instituição!   

 

8. CRIAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS  

Vivemos meses, para não mencionar anos, difíceis e incertos. Acreditamos 

na retoma e recuperação económica bem como na necessidade de envolver 

a comunidade nas atividades e vida sociocultural da freguesia. Nesse sentido, 

iremos levar a cabo iniciativas que promovam o bem-estar físico, emocional 

e cultural para que todos possam participar.   

 

9. CRIAÇÃO DE PARAFARMÁCIA SOCIAL  

O espaço deixado vago, pelo laboratório de análises clínicas, nas nossas 

instalações no edifício sede, permite-nos pensar em ocupá-lo com mais um 

serviço que complemente todos os serviços que já dispomos. A criação de 

uma parafarmácia é o que defendemos que seja um complemento aos 

tratamentos que por vezes são necessários fazer, permitindo aos associados 

de uma forma bastante cómoda, poder comprar produtos que precise para 

os seus tratamentos de saúde, para os quais não seja necessária receita 

médica. 

Este novo serviço equipar-se-á com os espaços “Wells” que existem nas lojas 

CONTINENTE do grupo SONAE. Conhecemos a procura por parte da 

comunidade dos produtos vendidos nestes espaços e queremos que os nossos 

associados sejam detentores de um espaço que lhes permita adquirir uma 
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vasta gama de produtos que são necessários, quer para tratamentos de 

saúde, quer para utilidade na higiene pessoal. 

Acreditamos que este investimento não seja possível executar em apenas 1 

ano, dado que necessitamos de fazer uma intervenção no edifício, que mais 

tarde combine com o resto da remodelação do edifício sede. 

 

10. PROCURA DE NOVOS ESPAÇOS QUE PERMITAM ACOMPANHAR 

O CRESCIMENTO E LIMITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ATUAIS 

O crescimento da procura pelos nossos serviços, expôs uma vez mais a nossa 

limitação em termos de espaço físico para albergar mais especialidades 

médicas, que nos propomos a criar. 

A procura tem sido de tal forma grande, que nos obriga uma vez mais a 

pensar o que fazer para dar oportunidade aos nossos associados de ter o 

máximo de serviços de saúde num único espaço físico. 

Não tem sido fácil gerir os espaços que já ocupamos, principalmente pelo 

motivo de não serem contíguos ou não serem espaços únicos. A procura de 

novos espaços, vai no sentido de prepararmos condições ideais para que o 

associado num só espaço possa circular com toda a comodidade e ter acesso 

a uma grande oferta de serviços de saúde, com a qualidade que hoje está 

visível a qualquer utente que nos visite. 

 

O Plano de Ação para o ano de 2023 foi elaborado neste quadro, com 

pressupostos da situação nacional, mas tendo em conta a realidade local, 

decorrendo daí um orçamento realista, face às receitas previstas e ao 

aumento dos preços dos bens e serviços, indispensáveis ao regular 

funcionamento das diferentes valências e funcionamento das próprias 

instalações. 
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A sustentabilidade da Instituição, nas suas vertentes económica e financeira, 

continuará a ser uma preocupação constante, ajustando as despesas às 

receitas. 

III. ORÇAMENTO 2023 

A Direção da Associação Mutualista de Arcozelo apresenta a proposta de 

Orçamento para 2023 abaixo para fazer face às despesas correntes com o 

normal funcionamento da Instituição bem como para a concretização das 

ações mencionadas no Plano de Ação. Seguem as previsões de rendimentos, 

gastos e resultado esperado para vossa análise e apreciação: 

 

                

               

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1 070 780,00 €  

Comparticipações: 729 050,00 €     

Modal idade: Ass is tência  médica  e enfermagem 729 050,00 €     

Quotizações e Joias 341 730,00 €     

Quotizações 338 310,00 €     

Joias  Inscrição 480,00 €            

Cartão Associado/Estatutos 2 940,00 €         

RENDIMENTOS DE PATROCINADORES E COLABORAÇÕES -  €                  

Donativos -  €                  

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 60 000,00 €       

60 000,00 €       

JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES -  €                  

Juros  obtidos -  €                  

1 130 780,00 €  

PREVISÃO RENDIMENTOS - 2023

TOTAL RENDIMENTOS

Outros  rendimentos  e ganhos
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FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 791 080,00 €     

Trabalhos  Especia l i zados 12 000,00 €       

Publ icidade e Propaganda 6 000,00 €         

Honorários 665 700,00 €     

Conservação e Reparação 20 000,00 €       

Ferramentas  e Utens i l ios  Desgaste Rapido 8 000,00 €         

Materia l  Escri torio 3 500,00 €         

Artigos  para  oferta 4 000,00 €         

Electricidade 8 000,00 €         

Combustiveis/Gás 4 500,00 €         

Água 1 200,00 €         

Des locações  Estadas 3 000,00 €         

Rendas  e a lugueres 24 480,00 €       

Comunicação 6 000,00 €         

Seguros 1 200,00 €         

Despesas  Representação 2 500,00 €         

Limpeza, Higiene e Conforto 3 500,00 €         

Vigi lância  e Segurança 1 500,00 €         

Outros  serviços 16 000,00 €       

GASTOS COM PESSOAL 258 607,02 €     

258 607,02 €     

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 34 000,00 €       

34 000,00 €       

OUTROS GASTOS E PERDAS 20 260,00 €       

Impostos  di retos -  €                  

Taxas 4 500,00 €         

Quotizações 300,00 €            

Subs ídios  de funera l 14 960,00 €       

Despesas  bancários -  €                  

Outros  gastos 500,00 €            

1 103 947,02 €  

PREVISÃO GASTOS - 2023

Pessoa l  médico, adminis trativo, cobrança  e l impeza

Depreciações  de equipamentos  bás icos , 

adminis trativos  e edi ficios

TOTAL GASTOS
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NOTAS EXPLICATIVAS 

A. RENDIMENTOS: 

A previsão dos rendimentos foi dividida em 4 rúbricas: Prestação de Serviços, 

Rendimentos de Patrocinadores e Colaborações, Outros Rendimentos e 

Ganhos e Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares.  

A rúbrica “Prestação de Serviços” está subdividida em: Comparticipações 

e Quotização e Joias. 

Em relação à “Modalidade: Assistência médica e enfermagem”, foi prevista 

as comparticipações nas consultas de especialidade médica e as 

comparticipações em atos de enfermagem, nomeadamente, nos consumíveis 

aplicados nos respetivos tratamentos.  

Quanto às “Quotizações e Joias”, foi previsto o valor das quotas que 

estimamos cobrar em 2023. Nesta rúbrica está também projetado o valor a 

cobrar de readmissões, bem como dos valores que prevemos cobrar para 

pagamento dos estatutos e cartão de associado.  

Na rúbrica “Outros Rendimentos e Ganhos” foi previsto ganhos que 

estimamos receber em 2023, que diz respeito ao valor dos serviços prestados 

na parceria que criamos para a resposta na área da medicina laboratorial. 

 

 

1 130 780,00 €  

1 103 947,02 €  

26 832,98 €       

PREVISÃO RESULTADO - ANO 2023

RESULTADO POSITIVO

Tota l  dos  rendimentos

Tota l  dos  gastos
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B. GASTOS: 

Na parte dos gastos, dividimos os mesmos nas seguintes rúbricas:  

“Fornecimentos e serviços externos”: aqui estão previstos todos os 

custos operacionais da estrutura da instituição. O valor de honorários 

representa 84% do valor total desta rúbrica. Aqui estão previstos todos os 

gastos com honorários dos colaboradores na área das consultas de 

especialidade e serviço noturno (enfermagem e clínica geral). Foi 

incrementado a verba de seis mil euros que corresponde à previsão dos 

custos adicionais com o alargamento de horário de consultas de clínica geral 

e familiar para fazer face a picos de procura sazonais. 

“Gastos com Pessoal”: esta rúbrica prevê todos os gastos com pessoal, 

que trabalha em regime de trabalho dependente, bem como estimados os 

gastos com uma admissão de novo colaborador a tempo inteiro e de um 

colaborador e part-time para reforçar a equipa de gestão operacional e 

administrativa. 

“Gastos de depreciação e amortização”: Nesta rúbrica são registadas as 

depreciações dos ativos fixos tangíveis da instituição, com o acréscimo de 

obras realizadas no novo espaço, bem como do investimento projetado para 

a aquisição de um novo espaço para desenvolvimento e crescimento de 

especialidades clínicas. Trata-se da imputação a cada exercício do gasto com 

o uso dos equipamentos e investimentos feitos em anos anteriores. 

“Outros gastos e perdas”: Nesta rúbrica o valor com mais relevância é o 

que corresponde aos subsídios de funeral que prevemos pagar em 2023. Face 

ao histórico dos últimos anos, prevemos para 2023 pagar 80 subsídios de 

funeral, no total de 14.960,00 €. Está também previsto gastar em taxas o 

valor de 4.500,00 €, que corresponde às taxas cobradas pela entidade 

reguladora da saúde e taxa contributiva para a segurança social. 

Posto isto, prevemos encerrar o ano de 2023, com um resultado positivo no 

valor de 26.832,98 €. 
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Aprovado em reunião de Direção realizada em 3 de dezembro de 2022. 

 

A Direção, 

 

José Miguel Gomes, Presidente 

Manuel Luís Mendes, Tesoureiro 

Helena Adrega, Secretário 

Mário Joel Leite, 1º Vogal 

Fernando Duarte, 2º Vogal 
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PARECER CONSELHO FISCAL 

Caros Associados: 

A fim de dar cumprimento ao estabelecido no nº 3 do art.º 54º dos Estatutos 

desta Mutualidade, vem este Conselho Fiscal emitir o respetivo parecer, 

relativamente à previsão económica e plano de ação, apresentados pela 

Direção para o ano de 2023. 

Assim, cumpre-nos referir que reunimos com o Direção em tempo oportuno, 

em cujo encontro fomos devidamente esclarecidos de todas as situações que 

se prendem com a gestão da Mutualidade e, por isso, não nos restam dúvidas, 

relativamente aos valores apresentados. 

Conforme consta do programa de ação da Direção para o ano 2023, sabemos 

das iniciativas que vão ser efetuadas, no sentido de resguardar a Mutualidade 

de nefastas situações económicas, cujas diretrizes visam a salvaguarda de 

todo o património. 

Perante este cenário, o orçamento vai ao encontro das necessidades do plano 

de ação traçado pelo Direção, muito embora falível como o são todos os 

orçamentos, face à realidade pelas circunstâncias que se deixam antever. 

Quanto ao resto, o documento segue uma forma genericamente correta e de 

leitura acessível. 

Finalmente, e pelo exposto, são do parecer deste Conselho Fiscal que o 

programa de ação e orçamento para o ano de 2023 seja considerado 

adequado e aprovado. 

Arcozelo, 12 de dezembro de 2022 

O Conselho Fiscal,  

 

Osmar Moura, Presidente 

Joel Leite, 1º Secretário 

Paula Louro, 2º Secretário 


