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NOS DIAS 13, 14 E 15 DE DEZ. APENAS VOTARAM 7637 ASSOCIADOS 

DO MONTEPIO DOS 480.000 COM DIREITO VOTO. FALTAM APENAS 2 DIAS 

PARA TERMINAR A VOTAÇÃO, E É URGENTE AUMENTAR A VOTAÇÃO PARA 

SALVAR O MONTEPIO 
 

Em 16 e 17 de dezembro os associados ainda podem votar para os órgãos da Associação 
Mutualista Montepio Geral (conselho de administração, conselho fiscal, mesa de assembleia 
geral e assembleia de representantes). Se é associado do Montepio não deixes de votar, porque 
com o seu voto pode finalmente acabar com o domínio de um grupo que se apoderou durante 
muitos anos da administração do Montepio e que levou a cabo uma gestão ruinosa que destruiu 
já uma parte das poupanças dos associados (mais de 1000 milhões €) . 
 

Concorrem 4 listas, mas em 3 listas (A, B e D), estão alguns administradores ou ex-
administradores nomeados por Tomás Correia, portanto da sua confiança, que deram o seu 
apoio à gestão ruinosa que acumulou enormes prejuízos (no Banco Montepio 800 milhões e na 
Associação Mutualista 988 milhões €) destruindo assim imenso valor ao Montepio e aos seus 
associados. No entanto, agora procuram dar ideia de que nada têm a ver com o passado, e 
mesmo com o presente (porque ainda nada mudou), ruinoso para o Montepio. 
 

A LISTA C, cujos cabeças de lista são Eugénio Rosa, Antónia Zózimo, Carvalho da 

Silva e Ana Drago, é a única lista que não tem membros comprometidos com a 

administração ruinosa de Tomás Correia que destruiu poupanças aos associados e o 

Montepio, que sempre se opuseram a essa gestão ruinosa, e é também, por isso, a 

ÚNICA QUE GARANTE UMA MUDANÇA REAL NA ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA E UM 

CORTE EFETIVO COM O PASSADO. 
 

 

1. COMO PODE AINDA VOTAR: voto eletrónico ou voto presencial 
 

Os associados que não pediram o voto por correspondência - e foram apenas 12.000 que 
pediram – podem votar até ao dia 17/12/2021 de duas formas. (a) Voto eletrónico através da 
Internet em qualquer local, incluindo a sua casa, desde que tenham acesso à Internet; (b) Voto 
presencial, nos locais de voto que se indicam no quadro que está no fim. 
 

a) Voto eletrónico: o que deve fazer para votar 
 

Para votar pela Internet, em primeiro lugar, tem-se de registar. Para fazer isso é necessário 
aceder ao site da Associação Mutualista - https://www.montepio.org/ - e entrar em “My 
Montepio”. No 1º écran encontram à esquerda, em baixo, a opção “Aderir My Montepio”. Clicam 
e introduzem os seus dados pessoais – Nº de associado, NIF, e-mail, nº tel. – depois submetem 
e o sistema envia para o seu endereço de e-mail o código de validação, que devem introduzir 
seguidamente. Depois de o fazer, o sistema pede-lhe que escolha a sua password. Após 
introduzir a password que escolheu recebe através de SMS no telefone que deu outro código 
agora da Microsoft. Basta introduzi-lo  e tem acesso ao “My Montepio 
 

Para votar de 15/17 de dez.2021 terá apenas de entrar em “My Montepio” utilizando a password 
que escolheu e escolher a lista que pretende e CONFIRMAR. Depois pode imprimir um recibo 

que confirma que votou” . Repetindo, o voto eletrónico pode ser realizado em qualquer lugar, 
mesmo em casa, se tiver acesso à Internet 
 

b) Voto presencial: o que deve fazer para votar 
  

Aqueles que não têm acesso à Internet ou que tenham dificuldades em o fazer existem locais 
para votar nos distritos onde podem votar nos dias 16 (até 20 horas) e 17 (até às 17 horas) de 
dezembro de 2021. Esse locais são os que constam da lista seguinte: 

 

https://www.montepio.org/
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Finalmente, FAZEMOS UMA APELO AOS SOCIADOS PARA VOTAREM, E UM APELO 
MUITO PARTICULAR PARA VOTAREM NA LISTA C QUE REPRESENTA UM CORTE 
REAL E EFETIVO COM UMA GESTÃO RUINOSA. Aos que conheçam associados 
pedimos a ajuda para que incentivem que votem, pois quanto maior for a votação 
mais força haverá para defender as poupanças doas associados, que estão em 
risco, e também o Montepio.  
 
TEMOS DE ACABAR COM A GESTÃO RUINOSA QUE TEM DESTRUIDO AS 
POUPANÇAS DOS ASSOCIADOS E O MONTEPIO. E O VOTO É UMA ARMA 
PODEROSA QUE PODE E DEVE SER UTILIZADO PARA ISSO. 
 
Quem se abstiver ou se distanciar acaba, objetivamente, por permitir que a 
gestão que arruinou o Montepio continue. 
 
Peço também que qualquer anomalia de que tenham conhecimento durante as 
eleições que a comuniquem para o endereço info@mutualismoagorasim.pt  
 
16/12/2021 
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