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Prezados Associados, 

Em cumprimento com os Estatutos da Associação de Socorros Mútuos Setubalense 

(ASMS), apresentamos a esta Assembleia o Relatório e Contas do Exercício de 

2018, que deverá ser acompanhado com o Parecer do Conselho Fiscal. 

 

Introdução 

O presente relatório tem como objetivo avaliar as atividades realizadas durante o 

ano de 2018, pela Associação de Socorros Mútuos Setubalense, tendo em conta as 

suas diversas valências: Centro de Dia, Apoio Domiciliário, Cantina Social e Área 

Clínica. 

 

ATIVIDADES 

1. Protocolos e Acordos 

 Foram mantidos os acordos para as valências do Centro de Dia (40 utentes) 

e Apoio Domiciliário (45 utentes com acordo, mais 10 utentes extra 

acordo), com o Instituto de Segurança Social de Setúbal. 

 Manteve-se o Protocolo de Colaboração no âmbito da Convenção da Rede 

Solidária de Cantinas Sociais para o Programa de Emergência Alimentar, 

com o Instituto de Segurança Social, para 18 refeições diárias. 

 Foram mantidos e firmados novos protocolos e acordos com Instituições e 

Entidades diversas para apoio na área clinica, nomeadamente: 

 Escola Profissional de Setúbal, estágios curriculares e profissionais; 

 Instituto Politécnico de Setúbal, estágios curriculares;  

 Apoio da Equipa da NLI (Núcleos Locais de Inserção) 

o Apoio a nível da medicação 

o Apoio a nível de consultas 
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 Mutual In; 

 Associação Humanitária de Bem Fazer de São Paulo; 

 Associação Meninos de Oiro; 

 Automóvel Club de Portugal, apoio clínico aos sócios do ACP; 

 Câmara Municipal de Setúbal 

 União de Comerciantes do Distrito de Setúbal; 

 Lati; 

 APPACDM, inclusão comunitária para dois (2) utentes 

 APPACDM, apoio clínico a trabalhadores, utentes e seus familiares; 

 Associação de Reformados da EDP/REN; 

 Cáritas Diocesana de Setúbal; 

 União Social Sol Crescente da Marateca; 

 Volkswagen Autoeuropa; 

 Associação de Atletismo Lebres do Sado; 

 Associação Jardim Infância “O Sonho”; 

 AUCHAN Setúbal e Coina; 

 Subcomissão de Trabalhadores de Transportes Sul do Tejo em 

Setúbal, SA, apoio clínico a trabalhadores, cônjuges, filhos dos 

trabalhadores até aos 18 anos e pensionistas; 

 Casa do Pessoal da SECIL, apoio clínico a trabalhadores, cônjuges, 

filhos dos trabalhadores até aos 18 anos; 

 Fundação INATEL, apoio clínico a todos os associados da INATEL; 

 SITE SUL – Sindicato; 

 UNISETI – Universidade Sénior de Setúbal, apoio clínico a todos os 

corpos sociais, colaboradores, alunos e professores; 

 Centro de Reabilitação Auditiva, aproveitamento de sinergias no 

âmbito do melhoramento dos serviços de reabilitação auditiva e 

adaptação protésica junto dos consumidores finais.  

 Centro Jovem Tabor. 
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2. Presenças em Comissões 

 Comissão Local de Acompanhamento Social; 

 Grupo EnvelheSeres; 

 Plataforma Supra Concelhia da Península de Setúbal (representação da 

UMP). 

 CDAPAAC (representação UMP); 

 Rede Social 

 Núcleo Executivo da Rede Social 

 
3. Recursos Humanos  

A ASMS manteve vínculo contratual com 29 trabalhadores, em que 5 foram com 

contrato a termo certo e 2 contratos de substituição. 

 

4. Contrato Programa Emprego Inserção – IEFP e Estágio Profissional 

 Contratação de 1 Animadora Socio Cultural ao abrigo do Programa de 

Estágios Profissionais, com a duração de 5 meses, tendo terminado em 

setembro de 2018; 

 Contratação de 5 trabalhadores ao abrigo da Medida Emprego Inserção – 

IEFP. 

 

5. Aniversário da Instituição  

Comemorámos a 15 de Julho o 130º Aniversário da Instituição que decorreu no 

pátio da Associação e onde marcaram presença como convidados, para além dos 

corpos sociais, trabalhadores e voluntários da Instituição, os representantes das 

Instituições da nossa cidade, na área social e outros. 

 

6. Centro de Dia e Apoio Domiciliário  

O presente relatório visa dar conhecimento sobre o trabalho realizado na resposta 

de Centro de dia, Apoio Domiciliário e Cantina Social, no ano de 2018. 
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As atividades de animação, têm como objetivo estimular a capacidade de 

concentração e reação, de aumentar a autoestima e diminuir a apatia, a 

desmotivação, a solidão e o isolamento social que afeta a população sénior, 

promovendo o bem-estar físico, emocional e social do utente. Neste sentido 

desenvolveram-se durante 2018 diversas atividades de animação, previstas no 

Plano anual. 

À semelhança dos anos anteriores, a Direção Técnica em conjunto com a Estagiária 

Animadora Socio Cultural continuou a desenvolver ações diárias variadas, 

elaborando atividades semanais e em conjunto com outras instituições da cidade. 

Todas as atividades realizadas são sempre programadas em conjunto com a equipa 

técnica, animadora socio cultural, funcionárias e voluntárias. 

 

Atividades realizadas em 2018: 

 Participação no Desfile de Carnaval  

 Participação Idosos em Cena (Projeto da C.M.S / Grupo EnvelheSeres) – 

participação com 4 utentes no Fórum Luísa Todi numa peça de Teatro  

 Comemoração do 25 de Abril – Cravos feitos pelos utentes e entregues na 

comunidade  

 Danças do Mundo - participação dos utentes do Centro de Dia, música 

africana 

 Santos Populares – Marcha com voluntários e utentes e com a participação 

do Grupo de Cantares da Associação Socorros Mútuos 

 Baile de Santos Populares – pátio da instituição com a participação dos 

músicos do Grupo de Cantares da ASMS e com o músico Ricardo Batista. 

 Participação no Baile Gala de Óscares 

 Mensalmente os utentes frequentam o Baile da Cooperativa do Faralhão 

 Ioga do Riso (Junta Freguesia São Sebastião) 

 Visita a Belém – Museu dos Coches (Comemoração do Mês do Idoso) 

 Visita à Cidade de Óbidos e Caldas da Rainha  

 Comemoração do aniversário dos utentes 
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 Momentos de poesia  

 Jogos de tabuleiro / Bingo 

 Reza do terço todas as quartas-feiras pelas voluntárias 

 Dia da beleza com o apoio da Mary Kay 

Podemos, por fim, constatar que o Plano Anual de 2018 foi cumprido, tendo sido 

realizadas a grande maioria das atividades planeadas. Foram, ainda executadas 

várias atividades que não estavam previstas, consideradas fundamentais para a 

melhoria contínua do desempenho da Instituição. De referir que o número de 

participações por parte dos utentes foi sempre o máximo possível, tendo eles 

demonstrado elevado grau de satisfação. Tudo isto só foi possível com o trabalho e 

dedicação de toda a equipa de recursos humanos para que se proporcionasse aos 

utentes o máximo de conforto e bem-estar, para que todas as suas necessidades 

fossem satisfeitas, que a sua qualidade de vida fosse cada vez maior apesar das 

suas situações de debilidade quer física quer psicológica.  

 

7. Cantina Social 

A cantina social é uma resposta que permitiu no ano de 2018 fornecer 6108 

refeições, menos 5011 refeições que o ano anterior. 

A admissão destas famílias foi feita em articulação e colaboração com os vários 

parceiros e com as técnicas do Instituto de Segurança Social e técnicas do RSI. 

Esta resposta funciona com seis voluntários envolvidos, na distribuição das 

refeições de segunda a sexta-feira. 

 

8. Entidades Parceiras 

 Grupo EnvelheSeres; 

 Estágios Curriculares – Instituto Politécnico de Setúbal na área da saúde 

 Estágios Curriculares- Instituto Politécnico de Setúbal na área de Animação 

Socio Cultural.  

 Estágios Curriculares – Instituto Politécnico de Setúbal - Gestão de 

Organizações Sociais 
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 Escola Secundária Lima de Freitas – Auxiliar de Saúde  

 IEFP – Estágio Técnico Auxiliar de Saúde  

 

 

9. Voluntariado 

O Voluntariado da ASMS foi um dos elementos importantes para as atividades que 

desenvolvemos ao longo do ano de 2018.  

Atualmente, existem cerca de 20 voluntários na ASMS, que ao longo do ano de 

2018, estiveram envolvidos a nível da cantina social, atividades com idosos e 

projetos. 

 

10.  Loja Amiga  

A Loja Social esteve em funcionamento durante o ano de 2018 e tem como objetivo 

apoiar as famílias carenciadas e combater a exclusão social, através da angariação 

e doação de bens não alimentares, tais como vestuário, calçado e têxteis para o lar. 

Neste momento a Loja Social acompanha cerca de 100 famílias, com a colaboração 

de duas voluntárias da ASMS. 

 

11. Grupo de Cantares da Associação Socorros Mútuos Setubalense 

 

O grupo de Cantares, no ano de 2018, teve um ligeiro aumento de participantes. 

Neste momento tem 21 mulheres e três músicos e um membro da Direção que 

colabora na organização de cada deslocação do grupo. 

Este grupo tem feito excelentes atuações e tem participado em várias iniciativas da 

Cidade. O grupo teve ao longo de 2018, 14 atuações na cidade e no Concelho tais 

como: 

 Cantar as Janeiras – PSP, Escola de Turismo, IEFP, CMS, ISSS, Est. Prisional 

de Setúbal. 

 Santa Casa da Misericórdia de Setúbal (vários lares) 

 Associação Bem Fazer de São Paulo 
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 Associação Mutualista das Caldas da Rainha 

 Encontro de Coros na Associação com a participação do coro da Uniseti, 

Junta de freguesia São Sebastião. 

 Hospital do Outão 

 Semana dos colaboradores do ISSS 

 Residência Sénior Care de Azeitão 

 Estabelecimento Prisional de Setúbal 

 Comemoração do Aniversário do Clube os Amarelos 

 Encontro de Coros no Fórum Luísa Todi 

 Participação no Espetáculo sonhos da Nossa Terra (Grupo EnvelheSeres) 

 Cooperativa do Faralhão 

 Residência Algeruz Village 

 

12.  Área Clínica: 

A Instituição manteve a oferta de Especialidades Médicas e de Clínica Geral assim 

como de Medicina Física e de Reabilitação. Sendo grande o esforço financeiro, 

procuramos manter toda a atividade clínica e respeitar os critérios da oferta 

diversificada aos nossos utentes. 

 

Conclusão: 

O fim da atividade do exercício do ano de 2018 coincidiu também com o final do 

mandato dos órgãos sociais do triénio de 2016/2018 e pela realização do ato 

eleitoral a 20 de Dezembro de 2018, que viria a eleger novos corpos sociais para o 

triénio 2019/2021. Assim sendo, neste balanço final do mandato de 2016/2018 é 

importante que seja enaltecido o trabalho e empenho de todos os funcionários e 

voluntários que permitiram continuar a levar a bom porto esta Instituição 

Mutualista de referência na nossa cidade, na área da saúde e apoio social, apesar de 

todos os contratempos, dificuldades e constrangimentos que surgiram ao longo 

deste percurso. Esta Associação parte da premissa que é uma Instituição de 

pessoas para pessoas, que reconhece o trabalho das parcerias como uma forma 
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eficaz de gerir recursos, que honra e apreende o trabalho voluntário, que protege e 

encoraja a integração de todos nos seus projetos e na sua vida quotidiana. 

Uma referência a todos os diretores que continuam juntos neste caminho de servir 

a instituição, todos nós temos a responsabilidade de em todos os momentos 

colocar o interesse da ASMS acima de interesses pessoais, de lutas de egos, ou de 

confundir relações pessoais com relações institucionais. Devemos todos, em todos 

os momentos, defender os verdadeiros interesses da instituição, sem medo, sem 

calculismos interesseiros e temos acima de tudo ter a capacidade e o 

discernimento de saber que ao servir uma instituição como a ASMS a solidariedade 

deve ser sentimento sempre presente em todos os momentos da nossa vida. Fazer 

parte dos Corpos Sociais da nossa instituição deve constituir um orgulho para 

todos nós. Obrigado a todos os que tiveram a disponibilidade para continuar, e um 

obrigado também aos que saíram e que estiveram apenas, pelo serviço ao bem 

comum. Aos que chegaram de novo, um voto se solidariedade e de incentivo. 

Fica aqui também uma palavra de agradecimento aos associados que já não 

pertencem aos corpos sociais, pela sua dedicação, empenho e trabalho 

apresentado neste triénio, aos que, neste novo percurso, aceitaram pertencer aos 

novos corpos sociais da Associação, abraçando este projeto grandioso e que nos 

venham ajudar a torná-lo maior. 

 

A DIREÇÃO 

 

PRESIDENTE – Fernando Jorge de Oliveira Paulino ____________________________________ 

SECRETÁRIO – Maria Dália Vale Rego ___________________________________________________ 

TESOUREIRO – Ricardo Trindade Pires Bárbara _______________________________________ 

VOGAL – Rogério Filipe de Almeida ______________________________________________________ 

VOGAL – Joaquim Panóias Henriques ____________________________________________________ 
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