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Relatório de Actividades 2016 

 
Em 2016 a Myos deu continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores. As actividades 
promovidas durante o ano foram as seguintes: 
 
 

Sede Nacional 
 
Representação junto de instituições e organismos estatais 
– Representação da Myos nas Assembleias Gerais da LPCDR (Liga Portuguesa Contra as Doenças 
Reumáticas) e da Plataforma Saúde em Diálogo, na qualidade de membro destas instituições. 

– Participação numa reunião da Plataforma Saúde em Diálogo com diversas associações, para 
preparação de um documento a apresentar na reunião na Assembleia da República sobre o Estatuto 
do Doente Crónico. 

– A convite do grupo parlamentar do PCP e da Plataforma Saúde em Diálogo, participámos numa 
Audição Pública na Assembleia da República, a 27 de Junho, sobre a criação do Estatuto do Doente 
Crónico, onde foram abordadas as dificuldades sentidas pelos doentes crónicos e a importância da 
criação deste estatuto. 

– Participação na Conferência “As Associações de doentes como promotoras de direitos nas Políticas 
de Saúde” organizada pela Plataforma de Saúde em Diálogo. 

– Participação na apresentação do projecto "INFORMAÇÃO DE SAÚDE: Mais Transparência, Melhor 
Decisão". Este projecto, da Associação Fazedores da Mudança é desenvolvido com o apoio da 
Fundação Gulbenkian no âmbito do programa Literacia em Saúde e em parceria com diversas 
entidades, tendo como objectivo informar os cidadãos sobre os seus direitos e criar formas de facilitar 
o acesso à informação de saúde e apresentar propostas para a reforma do quadro legal em vigor em 
relação ao acesso à informação de saúde por parte dos cidadãos. 
 
– Participação no "Seminário 2016 - Patients Advocacy", organizado pela LPCDR, destinado a dar 
formação na área de Patients Advocacy e representação institucional das associações que 
representam doentes, junto das entidades governamentais, organismos e público em geral.  
 
 
Representação em eventos de carácter técnico-científico 

– Presença nas XVII Jornadas da ANDAR (Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatóide) 
com stand institucional da associação. 

– Participação no XIX Fórum da LPCDR, subordinado ao tema “Capacitar para o trabalho”, através da 
participação de um representante da Myos na mesa redonda “(In) capacidade para o trabalho” e 
através de um stand institucional. 

– Participação nas XXIV Jornadas Internacionais do Instituto Português de Reumatologia, na 
Faculdade de Medicina Dentária, em representação da Myos com um stand institucional. 
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Acções de Carácter Informativo 

– Dinamização diária da página institucional de Facebook da Myos. 
 
 
Colaboração com estudantes 

– A associação apoiou durante o ano diversos estudantes de cursos ligados à saúde em estudos e 
trabalhos de final de curso (licenciatura, mestrado e doutoramento), nomeadamente em Medicina, 
Psicologia, Fisioterapia, Medicina e Motricidade Humana. 

– Cooperação entre a Myos e a Escola Superior de Saúde de Setúbal que possibilitou a participação 
gratuita de sócios da Myos no “Programa de Fisioterapia para doentes com Fibromialgia” nesta cidade. 
Este programa faz parte do projecto de final de curso, dos alunos de mestrado da Escola Superior de 
Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, tendo a duração de 8 semanas.  

– À semelhança dos anos anteriores, a Myos continuou a receber estudantes de 1º ano de Medicina, 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no âmbito do Módulo III.I -“Medicina clínica: O 
médico, a pessoa e o doente” da área disciplinar de Introdução à Medicina. Nestas visitas os 
estudantes puderam receber noções sobre Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica, foi dado a 
conhecer o dia-a-dia dos doentes e as dificuldades por eles sentidas e apresentada a Myos e suas 
actividades. 

 
A nível regional: 

 
 

Delegação de Lisboa e Vale do Tejo 
  
Apoio aos sócios e doentes 

– A delegação manteve o apoio presencial e telefónico a doentes e seus familiares três tardes por 
semana na sua sede, atendimento esse assegurado por voluntárias.  

– Realizaram-se as reuniões do Grupo de Apoio de Carcavelos nos meses de Fevereiro, Maio e 
Novembro. 

– Mantiveram-se na sede as consultas de Psicologia Cognitivo-Comportamental com a Dra. Rita 
Canaipa, a Massagem Terapêutica com a terapeuta Carla Fernandes, as consultas de Acupunctura 
com Dr. Vítor Costa e as aulas de Pilates a cargo da Prof.ª Ana Moura. 

– Para assinalar o 13º aniversário da Myos (a 12 de Maio), a Delegação realizou no dia 14 de Maio o 
“XII Fórum da Myos - Multidisciplinariedade na Fibromialgia e na Síndrome de Fadiga Crónica”, no 
Auditório da Associação Nacional das Farmácias. Este Fórum, destinado a doentes e seus familiares, 
teve como objectivo consciencializar sobre a FM e a SFC e demonstrar a importância de uma 
abordagem multidisciplinar de todos aqueles que convivem com estas patologias. Este Fórum contou, 
ao longo do dia, com palestras de profissionais de saúde de diversas áreas e terminou com um lanche-
convívio onde celebraremos o aniversário da nossa associação.  

 
Colaboração com estudantes 

– A Delegação apoiou estudantes de várias áreas (Medicina, Psicologia, Fisioterapia, etc.) através da 
distribuição de questionários e entrevistas a doentes, para elaboração de trabalhos académicos de 
Licenciatura, Mestrado e Doutoramento. 
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Núcleo de Angra do Heroísmo, Açores 
 
O Núcleo de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, desenvolveu diversos dos projectos que estavam 
programados para 2016, tendo como principal objectivo a promoção de actividades de convívio entre 
os sócios. Alguns dos projectos pensados para 2016 não se puderam realizar, mas o Núcleo espera 
poder concretizá-los em conjunto com novos projectos durante o ano de 2017.  
 
Em 2016, a Junta de Freguesia do Posto Santo, em Angra do Heroísmo, cedeu ao Núcleo um espaço 
para a nossa sede. Este espaço trouxe-nos condições para realização das nossas reuniões e 
trabalhos, passando a ter à disposição um gabinete, uma sala de reuniões e a possibilidade de 
utilização do espaço a qualquer hora. 
 
As actividades desenvolvidas foram as seguintes: 
 
– Realizaram-se reuniões do Grupo de Apoio de Angra do Heroísmo, onde se promoveram em alguns 
meses palestras com técnicos sobre diversos temas. 
 
– Durante os meses de Primavera e Verão, promoveram-se caminhadas semanais de convívio entre 
sócios e familiares, incentivando para a prática de exercício físico ao mesmo tempo que se promovia o 
convívio. 

– Para assinalar o 12 de Maio e comemorar o aniversário da Myos, organizou-se um convívio entre 
sócios e familiares aproveitando o dia da caminhada semanal em Angra do Heroísmo. A seguir à 
caminhada, o Núcleo promoveu um lanche convívio com todos os participantes após o qual foi feita, na 
Marina de Angra, uma largada de balões de ar quente com mensagens alusivas ao Dia Mundial da 
Fibromialgia e da Síndrome de Fadiga Crónica. 

– Promoveram-se aulas de artes decorativas, com a participação de diversos sócios. 

– Foram organizados vários convívios na nossa sede e jantares em épocas festivas.  

– O Núcleo esteve presente na Feira Taurina das Sanjoaninas da Ilha Terceira, nos dias 24 e 25 de 
Junho. Durante este evento, várias voluntárias do Núcleo estiveram a fazer divulgação da associação 
e do Núcleo Regional, da Fibromialgia e da Síndrome de Fadiga Crónica e a vender lenços com o 
símbolo da Myos, de forma a angariar verbas para o desenvolvimento de mais actividades na região. A 
iniciativa foi um sucesso e permitiu dar a conhecer o Núcleo da Ilha Terceira e das actividades que 
desenvolvem em prol destes doentes na região. 
 
– Foram realizados novos protocolos de cooperação, com descontos em consultas e terapias para 
beneficiar os nossos associados. 

 

Delegação do Norte 
 
– Por falta de voluntários na região, não foi possível realizar qualquer actividade nesta delegação, 
tendo durante o ano sido encerradas as reuniões do grupo de apoio do Porto por falta de participação 
dos doentes.  
 
– Durante o ano, foi apenas prestado o apoio telefónico a doentes. 
 
– A Sede Nacional durante o ano enviou cartas para todos os sócios da região no sentido de 
sensibilizá-los para a necessidade de uma intervenção mais activa na formação de listas candidatas 
para eleições regionais, não tendo havido candidaturas. 
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Delegação do Centro 

 
 – A delegação do Centro não tem desenvolvido actividades nos últimos anos por falta de espaço para 
reuniões e organização de actividades para os sócios, assim como por falta de voluntários para apoiar 
a Direcção Regional na organização de actividades. A delegação manteve apenas o atendimento 
telefónico para apoio dos sócios, fazendo o encaminhamento médico sempre que necessário. 

– A Sede Nacional durante o ano enviou cartas para todos os sócios da região no sentido de 
sensibilizá-los para a necessidade de uma intervenção mais activa na formação de listas candidatas 
para eleições regionais, não tendo havido candidaturas. 
 
 
 

Delegação da Madeira 
 
– A Delegação da Madeira durante o ano manteve unicamente o atendimento telefónico para apoio e 
encaminhamento médico de doentes que nos contactavam. 
 
– A Sede Nacional durante o ano enviou cartas para todos os sócios da região no sentido de 
sensibilizá-los para a necessidade de uma intervenção mais activa na formação de listas candidatas 
para eleições regionais, não tendo havido candidaturas.  
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MYOS - Assoc. Nac. Contra a Fibromialgia e Sindrome da Fadiga Crónica

2016 2015

ATIVO

Ativo corrente:

Outras créditos a receber 10,00

Caixa e depósitos bancários 34.192,84 32.978,60

34.202,84 32.978,60

Total do Ativo 34.202,84 32.978,60

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio:

Resultados transitados 30.982,36 30.072,44

Resultado líquido do período 1.784,68 909,92

Total do capital próprio 32.767,04 30.982,36

Passivo

Passivo corrente:

Outras dívidas a pagar 1.435,80 1.996,24

1.435,80 1.996,24

Total do passivo 1.435,80 1.996,24

Total do Capital Próprio e do Passivo 34.202,84 32.978,60

O Contabilista Certificado:_________________________ A Direcção:______________________

EXERCÍCIOSRUBRICAS NOTAS

M o ntantes expresso s em EUR O

DEZEMBRO 2016
BALANÇO INDIVIDUAL
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MYOS - Assoc. Nac. Contra a Fibromialgia e Sindrome da Fadiga Crónica

2016 2015

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados 10.267,46 9.224,83

Fornecimentos e serviços externos (7.679,15) (8.313,39)

Outros gastos (803,63) (1,52)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 1.784,68 909,92

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1.784,68 909,92

Resultado antes de impostos 1.784,68 909,92

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período 1.784,68 909,92

(,00) (,00)

A Direcção:________________________________

O Contabilista Certificado:________________________

De Janeiro até Dezembro 

RUBRICAS PERÍODOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

NOTAS

M o ntantes expresso s em EUR O

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016 30.982 30.982

Alterações no período:

Resultado líquido do período 1.785 1.785

Resultado integral 1.785 1.785

Operações c/detentores de Cap.Próprio:

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2016 30.982 1.785 32.767

MYOS - Assoc. Nac. Contra a Fibromialgia e Sindrome da Fadiga Crónica

Montantes expressos em EUROS (sem decimais)

Resultados 

transitados

Resultado 

líquido do 

período

TOTAL do 
Capital 
Próprio

Outros 

instrumentos 

de capital 

próprio

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO 2016

MOVIMENTOS NO PERÍODO Notas
Capital 

realizado

Reservas 

legais

Outras 

reservas
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MYOS – Associação Nacional Contra a Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica 
Anexo às Demonstrações Financeiras 

para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 
 

(Valores expressos em euros) 

 
 

1. Nota introdutória 
 
MYOS – Associação Nacional Contra a Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica, de ora em diante designada de Associação ou 
simplesmente pela designação MYOS, com o NIF 508 931 878 com sede sita em Avenida Santos Dumont, n.º67, 1º em Lisboa, tendo 
como principal actividade a defesa do doente e o desenvolvimento do conhecimento dos doentes, técnicos de saúde e do público em 
geral acerca da fibromialgia e da Síndrome de fadiga crónica. 

 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 
 
Referencial Contabilístico 
 
Em 2016 as demonstrações financeiras, foram preparadas de acordo com o referencial do Sistema de Normalização Contabilística (SNC). 
 
As demonstrações financeiras da Associação foram preparadas e elaboradas respeitando integralmente as Bases para Apresentação das 
Demonstrações Financeiras (BADF) definidas no SNC, e que se apresentam conforme se segue: 
 
 
 
3. Fluxos de caixa 

 
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os saldos de Caixa, Depósitos Bancários e Equivalentes de Caixa, apresentavam-se como se 
segue: 
 

 

 

Todos os saldos de caixa e os seus equivalentes estão disponíveis para uso, sendo portanto passíveis de realizar no curto prazo, não 
existindo quaisquer penhoras ou garantias prestadas sobre estes activos. 
 
 

31-dez-16 31-dez-15

Caixa 859,37               548,03               
Depósito à Ordem 33.333,47          32.430,57          
Caixa e Depósitos à Ordem 34.192,84          32.978,60          

34.192,84          32.978,60          
Caixa e seus Equivalentes 34.192,84          32.978,60          

O saldo de caixa e Banco decompõem-se como se segue:

Caixa Bancos

Lisboa 187,83             736,15             
Sede 163,98             28.723,54        
Porto -                    -                   
Funchal -                    579,81             
Angra  do Heroismo 250,00             -                   
Coimbra 257,56             3.293,97          

859,37             33.333,47        
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4. Estado e Outros Entes Públicos 

Não existem dívidas à Administração Tributária, nem à Segurança Social. 
 

 
 
 
5. Prestação de Serviços 

As prestações de serviços, nos exercícios de 2016 e 2015, dividem-se em quotizações recebidas e donativos recebidos: 
 

 

                                  
 
 
 
6. Custos com o Pessoal 

A Myos não tem trabalhadores dependente, sendo que a sua actividade é desenvolvida com o trabalho de voluntários e associados que 
não auferem qualquer tipo de remuneração: 
 

 
 
 

7. Fornecimentos e Serviços Externos 
 

A rubrica de Fornecimentos Externos, nos exercícios de 2016 e 2015 apresenta a seguinte repartição: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lisboa, 21 de março de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________   _______________________________________  
 
 O CONTABILISTA CERTIFICADO      A DIRECÇÃO 

31-dez-16 31-dez-15

Quotizações Recebidas 6.185                 6.980                 
Donativos Recebidos 6.818                 2.245                 

13.003               9.225                 

31-dez-16 31-dez-15

Serviços Especializados                    849                  2.410   
Materiais                    795                     199   
Energia e Fluidos                    712                     664   
Desloc. Estas e Transportes                 2.122                  1.045   
Serviços Diversos                 3.202                  3.996   

7.679               8.313               


	11Capa Relatórios Anuais Atividades e Contas2016
	12Relatório de Actividades Nacional 2016
	Sede Nacional
	Representação junto de instituições e organismos estatais
	Representação em eventos de carácter técnico-científico
	Acções de Carácter Informativo
	Colaboração com estudantes
	A nível regional:
	Delegação de Lisboa e Vale do Tejo

	Colaboração com estudantes
	Núcleo de Angra do Heroísmo, Açores
	Delegação do Norte
	Delegação do Centro
	Delegação da Madeira


	13DPC's - Myos - 2016_V01

