
 
Manifesto Eleitoral  

Lista Candidata aos Órgãos Sociais para o quadriénio 2023-2026 da 
Associação A “Benéfica e Previdente” – Associação Mutualista. 

 
Na continuação das actividades realizadas nos mandatos anteriores, a Lista fixa como 
objectivos, reforçar: 
 

 A sustentabilidade da Associação, o que implica o equilíbrio financeiro de todas as 
valências sociais e actividades mutualistas, garantindo assim a perenidade da 
Associação e os direitos das poupanças dos associados; 
 

 O aumento da eficiência das diferentes valências sociais e actividades mutualistas, 
através da gestão racional e eficaz dos recursos disponíveis, permitindo libertar 
meios financeiros para investimentos no edificado, na renovação dos equipamentos 
e na valorização dos recursos humanos mais qualificados e polivalentes. 
 

 A melhoria da Organização e Qualidade dos serviços prestados aos associados e 
utentes, envolvendo todos os trabalhadores e técnicos, por forma a garantir a 
manutenção dos actuais associados, a adesão imprescindível de novos associados 
e a fidelização e atracção de novos utentes. 

 
 

Qual a razão da nossa Candidatura? 
 
Os candidatos que compõem a Lista, são associados no pleno gozo dos seus direitos, 
sendo que, a maioria, exerceu funções no mandato que agora termina e considera 
relevante dar continuidade ao trabalho realizado nos últimos anos, o qual, por diversas 
ficou aquém dos objectivos fixados. 
 
O conhecimento adquirido nos últimos mandatos, onde, apesar das dificuldades do 
quotidiano fortemente marcado pela pandemia do COVID-19, por dificuldades de 
tesouraria e na gestão atempada dos compromissos assumidos, foi possível vislumbrar 
capacidades e potencialidades na nossa Associação Mutualista capazes de manter a 
sua identidade e de levar à supressão  dos constrangimentos que afectaram a gestão 
dos últimos anos, reganhar a confiança dos actuais associados e melhorar a sua 
imagem o que permitirá atraír novos associados indispensáveis à perenidade desta 
Associação Mutualista centenária. 
 
É por estas nobres causas que este conjunto de associados impregnados de confiança, 
força de vontade, espírito mutualista e solidário, constitui esta Lista aos Órgãos Sociais 
da Associação candidata às eleições para o mandato de 2023-2026, esperando 
receber os votos dos associados que nos permitam dirigir a Benéfica e Previdente nos 
próximos quatro anos. 
  



Objectivos específicos para o quadriénio 2023-2026 
 

 Continuar a reavaliar todos os custos de funcionamento e prestação de serviços, 
procedendo à renegociação dos preços, mantendo os níveis de qualidade e garantindo 
melhorias de eficiência e no equilíbrio financeiro da Associação; 

 

 Garantir o equilíbrio financeiro das valências sociais e actividades mutualistas, tomando 
para tal as medidas consideradas necessárias; 

 

 Continuar a valorizar o património edificado, procedendo à sua manutenção atempada por 
forma a garantir melhores receitas para a Associação através das rendas de aluguer; 

 

 Estudar a possibilidade de rendibilizar o edificado das Areias, actualmente encerrado; 
 

 Estudar a hipótese de criar novas modalidades de protecção social e actividades atractivas 
para os associados; 

 

 Continuar a desenvolver esforços para atrair à Associação novos associados garantindo 
assim a perenidade do Mutualismo; 

 

 Continuar a implementar uma racional política de valorização dos Recursos Humanos, com 
o reforço da formação contínua de trabalhadores e técnicos, na melhoria da avaliação de 
desempenho e na redução dos acidentes de trabalho; 

 

 Dar continuidade à utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação com vista à 
publicitação da Associação, da sua origem, das suas actividades, valências, contactos, 
área dedicada ao associado, nomeadamente as vantagens em ser associado entre outras, 
quer através das redes sociais, quer através de um site atractivo, dinâmico e apelativo e 
que permita maior interacção com os nossos associados, utentes, e publico em geral; 

 

 Prosseguir com a construção de um ambiente de trabalho salutar no respeito pelos direitos 
e deveres, sustentado num diálogo e negociação contínuo entre o Conselho de 
Administração, a área dos Recursos Humanos, responsáveis das diferentes valências e 
restantes trabalhadores, condições fundamentais para o empenho e mobilização em torno 
dos objectivos da associação, a sua sustentação futura e do reforço do prestígio imagem 
pública junto dos associados que urge preservar, dos utentes, da comunidade e potenciais 
novos associados; 

 

 Garantir através do diálogo e da negociação com a Câmara Municipal do Porto, a 
actividade das valências sociais e do emprego dos trabalhadores; 

 

 Estabelecer Protocolo de utilização pela Associação do edificado das Glicínias por um 
período mínimo de vinte anos; 

 

 Cooperar com as Mutualidades do Porto no seio da Liga do Porto; cooperar e intervir com 
as Mutualidades no seio da APM; cooperar com todas as Mutualidades do País procurando 
pontos de convergência que levem ao reforço do seu poder de negociação junto das 
Instituições do Estado, na defesa dos princípios e valores mutualistas; 

 

 

 Cooperar com todas as organizações do âmbito da Economia Social. 
 


