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A LUTUOSA DE PORTUGAL 

Associação Mutualista 

 

CONVOCATÓRIA 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Nos termos do Artigo 65º dos Estatutos, convoco os senhores Associados a reunirem-se 

em Assembleia Geral Ordinária, na sede desta Associação, sita na Avenida dos Aliados, nº 164, 

da cidade do Porto, no próximo dia 12 de Dezembro de 2018, pelas 17:00 horas, com a 

seguinte 

Ordem de Trabalhos 

1- Leitura, discussão e votação da Ata da Assembleia Geral Ordinária anterior. 

 

2- Discutir e votar o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2019 e o Parecer 
do Conselho Fiscal. 

 

3- 30 minutos para tratar de assuntos de interesse para a Associação. 

 

Se não comparecerem mais de metade dos Associados, com direito a voto, a Assembleia 

iniciar-se-á uma hora depois da marcada - ou seja pelas 18:00 horas – com qualquer número 

de Associados presentes, sendo válidas as deliberações que obtenham a aprovação da maioria 

dos votos dos Associados presentes. 

 

Porto, 20 de Novembro de 2018 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

Álvaro Henrique Barbosa Teixeira 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota: Conforme o nº 2 do Artº 63 dos Estatutos, informamos os senhores Associados que os documentos e os livros 
relativos às contas do ponto nº 2 da Ordem de trabalhos, encontram-se disponíveis para consulta, na Sede da 

Instituição, das 9:00 às 17:00 horas (horário de expediente), nos 8 dias que antecedem a Assembleia. 
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PROGRAMA DE ACÇÃO PARA O ANO DE 2019 
 

Estimados Associados, 

 

Com base nas disposições estatutárias aplicáveis, a Direção de “A Lutuosa de Portugal – 

Associação Mutualista” (doravante, Lutuosa) submete à apreciação e deliberação da 

Assembleia Geral a sua proposta de Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2019, 

que é acompanhada do competente Parecer emanado pelo Conselho Fiscal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 2018 concretizou-se a deslocalização da sede da Instituição para o edifício sito na 

Avenida dos Aliados, n.º 164, no Porto, conforme compromisso assumido pela Direção no 

Programa de Ação apresentado em 2017. 

 

A deslocalização da sede para o rés-do-chão de um prédio situado numa das mais 

emblemáticas e movimentadas zonas da cidade visava, precisamente, aumentar a 

visibilidade da Lutuosa no concelho do Porto, e, consequentemente, ajudar na captação de 

novos Associados. 

 

Sem querermos antecipar o Relatório e Contas de 2018 (que em devido tempo será 

apresentado), é possível adiantar, desde já, que, em termos comparativos com 2017, 

verificou-se um aumento significativo, em 2018, do número de Associados admitidos pela 

Lutuosa. 

 

O aumento supra aludido tem relação direta com a deslocalização da sede, pelo que o 

objetivo da Direção para 2019 é capitalizar ainda mais este trunfo, promovendo ações de 

contacto direto com o público (na sede e na ótica mutualista) destinadas à angariação de 

novos Associados. 
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Com as condições logísticas disponibilizadas pela nova sede, serão implementados 

equipamentos e serviços de que a Lutuosa ainda não dispunha, com particular foco em 

atividades que visem a proteção e o desenvolvimento cultural, cívico, intelectual, físico e social 

dos Associados. 

 

O ano de 2019 servirá também para prosseguir o estudo das diversas alternativas de 

ocupação do imóvel sito na Avenida dos Aliados, n.º 168, no Porto, sendo que encontrar a 

melhor forma de rentabilização do referido imóvel – que poderá passar, ou não, pela 

execução do projeto das Residências Académicas Mutualista - é um dos principais objetivos 

da Direção para o ano que se avizinha. 

 

Na verdade, o referido imóvel é a única propriedade da Lutuosa que se encontra por 

ocupar (visto que tem sido possível, graças a um trabalho sério e atento, garantir uma 

ocupação excecional do parque imobiliário da Associação), impondo-se dar-lhe o mesmo 

destino que aos demais, até porque, seja qual for o fim a que venha a ser afetado, 

constituirá, com toda a certeza, uma fonte de rendimento importante para a Instituição. 

 

Também será colocada, em 2019, a “primeira pedra” do projeto de habitação 

multifamiliar/serviços a levar a cabo no imóvel sito na Rua Fernandes dos Anjos, números 

276/280, em Vila Nova de Gaia. 

 

Firmado que já foi um acordo para a saída provisória da única inquilina que ocupa o 

imóvel referido no parágrafo anterior, será demolido o espaço que a mesma ocupa (pelo 

qual paga uma renda mensal de € 5,00) e construído um prédio em altura, com habitação e 

serviços, dando uso mais condigno a um espaço que, há já vários anos, se encontrava 

manifestamente subaproveitado. 

 

Por fim, será feito um esforço de aproximação às Associações congéneres que a Direção 

entenda que perfilham uma visão do mutualismo idêntica à da Lutuosa.  
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De igual modo, será reavaliado o interesse da Instituição em permanecer ligada a algumas 

Associações mutualistas de grau superior das quais é associada, e, bem assim, uma análise 

da pertinência em aderir a outras. 

 

Em suma: os esforços da Direção centrar-se-ão, em 2019, na prossecução dos fins da 

Lutuosa expressamente previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º 4.º dos Estatutos, ou seja, 

“organizar e gerir equipamentos e serviços, bem como outras atividades que visem 

principalmente a proteção e o desenvolvimento cultural, cívico, intelectual, físico e social 

dos Associados” – aproveitando as condições mais vantajosas disponibilizadas pela nova 

sede da Associação; no estudo da melhor forma de ocupação do imóvel sito na Avenida dos 

Aliados, n.º 168, no Porto; no lançamento da “primeira pedra” do projeto de habitação 

multifamiliar/serviços a levar a cabo no imóvel sito na Rua Fernandes dos Anjos, números 

276/280, em Vila Nova de Gaia; no estreitamento de relações com algumas Associações 

congéneres; na reavaliação das relações com Associações mutualistas de grau superior; e 

na revisão dos Estatutos da Associação, bem como do seu Regulamento de Benefícios. 

 

Não serão negligenciados, no entanto, os demais fins da Associação. Envidar-se-ão todos 

os esforços para melhorar a concessão de benefícios através de modalidades de 

Previdência, e, bem assim, para promover a prestação de cuidados de medicina 

preventiva, curativa e de reabilitação, enfermagem, internamento e assistência 

medicamentosa aos Associados e familiares, nomeadamente através do contributo que se 

julgue proporcional e justo para a Liga das Associações de Socorro Mútuo do Porto. 

 

Neste contexto, e de uma forma mais esquemática, dir-se-á o seguinte: 

 

 A) ASSOCIADOS 

 

Sendo os Associados a razão de ser da Lutuosa, será encetado um esforço no sentido de, 

em 2019, angariar pelo menos 600 novos Associados. 

 



 

 

5 

 

Para alcançar o objetivo a que nos propomos no parágrafo anterior, serão tomadas, em 

concreto, as seguintes medidas: 

- Aumento da dinâmica da Associação nas redes sociais; 

- Promoção de ações de contacto direto com o público, na sede e na ótica mutualista, 

levadas a cabo pelos funcionários da Lutuosa, no sentido de dar a conhecer os produtos da 

Associação; 

- Sensibilização dos cobradores para a necessidade de terem um papel ativo na divulgação 

dos produtos da Associação - com melhoria, se for o caso, dos incentivos existentes; 

- Aceitação de novos colaboradores e/ou cobradores, caso a Direção entenda que podem 

ser uma mais valia ao nível da captação de Associados. 

 

No entanto, o esforço não se deve bastar no aumento do número de Associados, mas ter 

também presente a necessidade de rejuvenescimento da Associação, procurando cativar 

os mais jovens através de um investimento sério e seletivo em atividades de caráter 

desportivo, cultural e social. 

 

Após estudo levado a cabo em 2018, serão dados passos concretos no sentido de, em 2019, 

ser implementado um centro de explicações na sede da Lutuosa, destinado a crianças e 

jovens que já sejam ou queiram tornar-se Associados. 

 

A aposta nestas áreas permitirá, além do mais, que a Lutuosa se destaque de entre as 

várias Associações mutualistas, cativando para o seu seio um maior número daqueles que, 

em determinado momento, têm de decidir-se (por exemplo, para beneficiar das valências 

da Liga) pela inscrição numa associação mutualista. 

 

 B) PARQUE IMOBILIÁRIO E PRODUTOS FINANCEIROS 

 

Sendo um dos ativos mais importantes da Associação, o parque imobiliário merecerá, em 

2019, uma grande dedicação, e, sobretudo, a intervenção necessária para impedir a 

respetiva degradação e proporcionar aos nossos Inquilinos as melhores condições de 

habitabilidade.  
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O ano de 2019 servirá também para prosseguir o estudo das diversas alternativas de 

ocupação do imóvel sito na Avenida dos Aliados, n.º 168, no Porto, sendo que encontrar a 

melhor forma de rentabilização deste imóvel – que poderá passar, ou não, pela execução 

do projeto das Residências Académicas Mutualista - é um dos principais objetivos da 

Direção para o ano que se avizinha. 

 

Na verdade, o dito imóvel é a única propriedade da Lutuosa que se encontra por ocupar 

(visto que tem sido possível, graças a um trabalho sério e atento, garantir uma ocupação 

excecional do parque imobiliário da Associação), impondo-se dar-lhe o mesmo destino que 

aos demais, até porque, seja qual for o fim a que venha a ser afetado, constituirá, com toda 

a certeza, uma fonte de rendimento importante para a Instituição. 

 

Também será colocada, em 2019, a “primeira pedra” do projeto de habitação 

multifamiliar/serviços a levar a cabo no imóvel sito na Rua Fernandes dos Anjos, números 

276/280, em Vila Nova de Gaia. 

 

Firmado que já foi um acordo para a saída provisória da única inquilina que ocupa o 

imóvel aludido no parágrafo anterior, será demolido o espaço que a mesma ocupa (pelo 

qual paga uma renda mensal de € 5,00) e construído um prédio em altura, com habitação e 

serviços, dando uso mais condigno a um espaço que, há já vários anos, se encontrava 

manifestamente subaproveitado. 

 

Acresce que, constituindo os rendimentos que resultam do arrendamento do vasto parque 

imobiliário da Lutuosa uma das mais consideráveis fontes de rendimento da Associação 

(com uma rentabilidade líquida acumulada na casa dos 4,5%), a Direção ficará atenta, em 

2019, a alguma eventual boa oportunidade de negócio. 

 

Tal abertura não pode ser dissociada, quer do atual contexto de insegurança e retração na 

banca portuguesa - que, contrariamente ao que se verificou ao longo de vários anos, 

deixou de oferecer soluções atrativas em termos de depósitos a prazo -, quer dos parcos 

rendimentos que, presentemente, a Lutuosa colhe nos depósitos a prazo que tem.  
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Também por essa razão a Direção se propõe ficar atenta à possibilidade de diversificação 

do investimento em produtos financeiros, nomeadamente considerando - além dos 

habituais depósitos a prazo - a aplicação de parte dos valores disponíveis em produtos 

como obrigações, ações ou fundos imobiliários, sempre de forma ponderada e tendo 

presente a conveniência de não correr riscos de exposição excessivos a um único produto. 

 

De resto, importa referir, a título meramente exemplificativo, que a rentabilidade liquida 

média dos atuais depósitos a prazo da Lutuosa ronda 1% ao ano, pelo que, considerando 

também o teto máximo de € 100.000,00 assegurado pelo “Fundo de Garantia de 

Depósitos” (que, em consequência, não permite uma total eliminação do risco através da 

aplicação de valores em depósitos a prazo), é importante prosseguir a reflexão que vem 

sendo feita, nos últimos anos, sobre a diversificação do investimento das verbas libertadas 

pela atividade da Associação. 

 

 C) RECURSOS HUMANOS 

 

A Direção propõe-se manter a aposta na qualificação dos recursos humanos da Lutuosa, 

nomeadamente através da formação contínua dos seus trabalhadores e demais 

colaboradores. 

 

Será estudada, também, a possibilidade de aumentar o número de 

colaboradores/cobradores da Associação, de forma a alcançar o objetivo de novas adesões 

de Associados definido para 2019. 

 

 D) RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

Será reavaliado o interesse na manutenção da Lutuosa como associada da União das 

Mutualidades Portuguesas. 

 

Será reavaliado o interesse na manutenção da Lutuosa como associada da Mutuália – 

Federação Mutualista. 
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Será avaliada a possibilidade de adesão da Lutuosa à redeMut – Associação Portuguesa de 

Mutualidades. 

 

Será dada particular atenção à atividade e à situação económico-financeira da Liga das 

Associações de Socorro Mútuo Porto, de que a Lutuosa é associada. 

 

Será feita uma aproximação – com vista à celebração de protocolos - às Associações 

congéneres que a Direção entenda que perfilham uma visão do mutualismo idêntica à da 

Lutuosa.  

 

 E) LOJA DE ÓTICA 

 

Pretende-se manter, e, se possível, alargar os descontos concedidos aos Associados em 

2018. Tais descontos e promoções, aliados ao grande esforço desenvolvido pelas 

trabalhadoras da Ótica, têm permitido alcançar resultados positivos nos últimos anos. 

 

Isto posto, é também objetivo da Direção manter, e, se possível, aumentar a rentabilidade 

do projeto, de forma a - com o respetivo produto - investir na criação de novas valências 

e/ou na concessão de novos benefícios aos Associados.  

 

 F) ACTIVIDADES CULTURAIS 

 

Será promovido e aprofundado o protocolo celebrado com a Associação Porta – Jazz, 

visando, nomeadamente, a realização de concertos – a preços simbólicos – para os 

Associados. 

 

Promover-se-á também a realização de ciclos de leitura e apresentação de obras literárias 

no auditório da nova sede. 
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Após estudo levado a cabo em 2018, serão dados passos concretos no sentido de, em 2019, 

ser implementado um centro de explicações na sede da Lutuosa, destinado a crianças e 

jovens que já sejam ou queiram tornar-se Associados. 

 

 G) ATIVIDADES DESPORTIVAS 

 

A Direção pretende fazer um sério investimento em apoios e na celebração de protocolos 

com Associações e outras entidades desportivas locais (dentro dos limites 

estatutariamente previstos), de forma a promover a prática, pelos Associados da Lutuosa, 

de mais atividade física.  

 

Concomitantemente, procurará a Direção, com esses apoios, angariar Associados mais 

jovens para a Associação, rejuvenescendo – dessa forma – a sua massa associada. 

 

 H) VERTENTE SOCIAL 

 

Será feita uma maior divulgação sobre a comparticipação disponibilizada pela Lutuosa aos 

seus Associados mais carenciados para a aquisição de medicamentos na farmácia da Liga, 

uma vez que, em 2018, a procura se manteve baixa. 

 

Procurar-se-á fazer também uma identificação mais clara dos Associados em situação 

financeira difícil, definindo ainda formas concretas de os apoiar, com vista ao 

prosseguimento dos verdadeiros fins da Associação. 

 

Será prosseguida a política de arrendamento levada a cabo até à data, que se caracteriza 

pela prática de rendas inferiores aos valores normais de mercado e dando preferência no 

arrendamento aos Associados da Lutuosa. 
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I) ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E REGULAMENTARES 

 

Na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 59/2018, de 2 de agosto, que aprovou 

o novo Código das Associações Mutualistas (CAM), irá proceder-se, em 2019, à alteração 

dos Estatutos e do Regulamento de Benefícios da Lutuosa, de forma a adaptá-lo às 

exigências do referido diploma legal. 

A alteração dos Estatutos por força da entrada em vigor do novo CAM será aproveitada 

para - conforme era já intenção da Direção - clarificar algumas normas ali contidas que, ao 

longos dos últimos anos, suscitaram dúvidas interpretativas. 

Porto, 3 de dezembro de 2018 

 
A Direção 

 

Miguel Ângelo Pimentel Castro 

 

 

Marco António Oliveira Narciso 

 

 

Natália Maria Silva Carneiro 

 

 

Filipe Miguel Ferreira Martins 

 

 

Ana Sofia Teixeira Mesquita Abrunhosa e Sousa 



RENDIMENTOS E GASTOS Notas 2019

Prestação de Serviços:

    Quotizações 1 88.601,00

    Joias 2 2.100,00

    Rendas Imoveis 3 366.363,60

    Serviços Clinicos 4 1.500,00

Vendas 5 360.000,00

Subsidios, doacções e legados à exploração 6 -

Variação nos inventários da produção 7 -

Trabalhos para a própria entidade 8 -

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 9 (187.200,00)

Fornecimentos e serviços externos 10 (168.758,34)

Gastos com o pessoal 11 (197.494,00)

Imparidade de inventários (perdas / reversões) 12 -

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 13 -

Provisões (aumentos / reduções) 14 -

Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) 15 -

Aumentos / reduções de justo valor 16 -

Outros rendimentos e ganhos 17 8.988,00

Outros gastos e perdas 18 (55.429,19)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 218.671,06

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 19 (184.180,16)

Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) 20 -

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 34.490,90

Juros e rendimentos similares obtidos 21 17.716,50

Juros e gastos similares suportados 22 -

Resultado antes de impostos 52.207,41

Imposto sobre o rendimento do período 23 2.859,59

Resultado líquido do período 49.347,82
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RENDIMENTOS E GASTOS Notas 2019

Prestação de Serviços:

    Quotizações 1 88.601,00

    Joias 2 2.100,00

    Rendas Imoveis 3 366.363,60

    Serviços Clinicos 4 1.500,00

Vendas 5 -

Subsidios, doacções e legados à exploração 6 -

Variação nos inventários da produção 7 -

Trabalhos para a própria entidade 8 -

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 9 -

Fornecimentos e serviços externos 10 (110.326,46)

Gastos com o pessoal 11 (110.301,50)

Imparidade de inventários (perdas / reversões) 12 -

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 13 -

Provisões (aumentos / reduções) 14 -

Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) 15 -

Aumentos / reduções de justo valor 16 -

Outros rendimentos e ganhos 17

Outros gastos e perdas 18 (54.532,19)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 183.404,45

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 19 (162.502,16)

Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) 20 -

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 20.902,29

Juros e rendimentos similares obtidos 21 17.688,03

Juros e gastos similares suportados 22 -

Resultado antes de impostos 38.590,32

Imposto sobre o rendimento do período 23 -

Resultado líquido do período 38.590,32

ORÇAMENTO 2019

SEDE
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RENDIMENTOS E GASTOS Notas 2019

Prestação de Serviços:

    Quotizações 1 -

    Joias 2 -

    Rendas Imoveis 3 -

    Serviços Clinicos 4

Vendas 5 360.000,00

Subsidios, doacções e legados à exploração 6 -

Variação nos inventários da produção 7 -

Trabalhos para a própria entidade 8 -

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 9 (187.200,00)

Fornecimentos e serviços externos 10 (58.431,89)

Gastos com o pessoal 11 (87.192,50)

Imparidade de inventários (perdas / reversões) 12 -

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 13 -

Provisões (aumentos / reduções) 14 -

Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) 15 -

Aumentos / reduções de justo valor 16 -

Outros rendimentos e ganhos 17 8.988,00

Outros gastos e perdas 18 (897,00)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 35.266,61

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 19 (21.678,00)

Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) 20 -

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 13.588,61

Juros e rendimentos similares obtidos 21 28,47

Juros e gastos similares suportados 22 -

Resultado antes de impostos 13.617,08

Imposto sobre o rendimento do período (21%) 23 2.859,59

Resultado líquido do período 10.757,50

ORÇAMENTO 2019

ÓPTICA
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1.

2.

3.

4.

5.

9.

10.

11. Gastos com o Pessoal

O valor da quotização orçamentada é em função do valor da quotização que se estima receber

até Dez. de 2018.

O valor das vendas foi orçamentado com base numa média de vendas mensal de € 30.000,00.

O valor do custo das mercadorias vendidas foi orçamentado com base na média mensal obtida

nos últimos anos.

O valor dos fornecimentos e serviços externos foi orçamentado com base nos valores realizados

até Set. de 2018, acrescidos de uma taxa de inflação de 1,4%.

O valor dos gastos com o pessoal foi orçamentado com base nos valores de Setembro de 2018,

acrescido de uma actualização salarial de 2%, bem como de uma da taxa contributiva de

22,30% para 2019.

Fornecimentos e Serviços Externos

Jóias

Vendas

Custo das Mercadorias Vendidas

Prevê-se um valor de € 1.500,00 para os proveitos referentes aos serviços clínicos prestados na

Associação.

Serviços Clinicos

Notas ao Orçamento para o Ano de 2019

Quotizações

O valor das jóias orçamentadas são com base numa previsão de admissão de 600 novos

Associados em 2019.

As rendas dos imóveis foram orçamentadas com base nos valores dos arrendamentos actuais

acrescidos do coeficiente de actualização de 1,0115.

Rendas de Imóveis
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17.

18.

19.

21.

22.

23.

Outros Gastos e Perdas

O valor dos outros rendimentos e ganhos foi orçamentado com base nos valores que se

estimam para a Amortização dos Subsidios do RECRIA e do INH, para a sede. Para a óptica o

valor foi estimado com base no valor dos descontos de PP obtidos até Set. de 2018, acrescido

da comparticipação que se irá obter pela colocação de uma caixa ATM na nossa loja de óptica.

O valor dos gastos/reversões de depreciação e de amortização foram orçamentados com base

nos valores realizados até Set. 2018.

O valor dos outros gastos e perdas foi orçamentado com base nos valores realizados até Set. de

2018. Para além disso foi tido em conta os valores dos capitais que se irão vencer em 2019.
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O valor dos juros orçamentados foi com base nos valor aplicados a uma taxa média de 1,1%.

Juros e Gastos Similares Suportados

Imposto Sobre o Rendimento

Foi estimado um valor de imposto numa base de taxa de IRC de 21% sobre o resultado da

óptica

Juros e Rendimentos Similares Obtidos

Gastos / Reversões de Depreciação e de Amortização

Outros Rendimentos e Ganhos

Não se prevê quaisquer juros e gastos para esta rubrica em função do histórico de 2018
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

 

 

 
Estimados Associados, 

 

Nos termos da alínea c) do nº 5 do artigo 77º dos Estatutos d’ A Lutuosa de Portugal, 

A.M., o Conselho Fiscal vem apresentar o seu Parecer sobre o Programa de Ação e Orçamento 

para o ano de 2019, submetidos pela Direção. 

 

Nesse sentido, e após uma análise ponderada a todos os elementos que nos foram 

facultados, por considerar prudentemente elaborados, este Conselho Fiscal manifesta o seu 

Parecer concordante, pelo que recomenda que a Assembleia Geral se pronuncie 

favoravelmente. 

 

Porto, 29 de Novembro de 2018 

 

 
 

O Conselho Fiscal, 
 
 
 

Isabel Alexandra Ferreira Grilo (Dra.) 
 
 
 

Cátia Georgete Freitas Fonseca 
 
 
 

Maria da Conceição Santos Lusquinhos de Sá 
 


