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A revisão dos Estatutos fez parte do Plano Estratégico e foi operacionalizada pelo Projecto 19.
A primeira fase do trabalho de revisão foi resultado da tarefa da Dr.ª Ana Maria Morais e da Dr.ª
Margarida de Sousa.
O produto dessa tarefa foi analisada em DN e
considerou-se que constituía uma boa base de
trabalho, na medida em que estava de acordo
com as leis do País e resultara da consulta a vários
estatutos de IPSS já existentes. Foi igualmente
consultada a legislação aplicável.
O Objectivo proposto era definir os eixos sobre os
quais a primeira versão dos estatutos deveria
assentar. Depois de discutido o assunto em DN foi
determinado o Doc.1.
Foi solicitado às Delegações que dessem o seu
parecer sobre a metodologia que deveria ser
seguida para o trabalho a partir do Doc.1.
Julgamos que a sequência temporal dos trabalhos que se seguiram dá uma ideia clara do empenhamento para assegurar que todos os Associados estariam inteirados e podiam dar o seu contributo para a democratização do processo:
21/05/2018 – Foi solicitado às Delegações que
enviassem propostas sobre a metodologia que
era esperada ser seguida;

Fevereiro de 2019 – Envio de proposta e documento explicativo para DN:
11/022019 – Reunião da DN para apreciação do
documento elaborado pelo GT com vista à sua
inserção no BI de Março;
18/02/2019 – Reunião da DN para análise do Doc.
2 proveniente do GT com vista a ser disponibilizado a todos os Associados, via correio electrónico
ou em papel nas Delegações par que possam
analisar e colocar questões jurídicas
BI210 - Março Encarte com obrigação legal,
procedimentos e calendarização;
11/03/2019 - Envio de documentos de trabalho
para Associados e Delegações;
Até 12/04/2019 - Reunião de trabalho com Associados nas Delegações;
Até 16/04/2019 - Envio de propostas para a Sede
da Associação;
29/04/2019 - Reunião do GT
09/05/2019 - Reunião do GT

30/06/2018 – Na reunião do CN foi constituído
um Grupo de Trabalho (GT), por proposta das
Delegações, para analisar o doc.1 e fazer as alterações que resultassem da consulta às Delegações e Associados. Dessa modificação seria
gerado o Doc.2.

10/05/2019 - Reunião do GT

O GT foi assim constituído: Miguel Vilhena, Adelino Cruz, José Alberto Gonçalves, Armando
Guimarães, Eduardo Relvas, Isabel Fernandes e
José Luís Malaquias.

30/5/2019 – A versão aprovada pela DN foi
enviada a um jurista externo à ASSP para última
revisão jurídica. O texto revisto, do ponto de vista
do Português, foi realizado por uma Associada
voluntária.

09/11/2018 - Reunião do GT
07/12/2018 - Reunião do GT
16/01/2019 - Reunião do GT

14/05/2019 - Envio de Pasta Partilhada – Estatutos
– a via democrática
22/05/2019 – Reunião da DN para análise do
Doc.3 proveniente do GT

31/05/2019- Envio de convocatória para CN;
03/06/2019- Envio de documentação para CN

07/12/2019 - Reunião do GT

05/06/2019- Envio de ASSP News –Texto- Estatutos a via democrática

16/01/2019 - Reunião do GT

14/06/2019- Reunião da DN com GT;

17/01/2019 - Reunião do GT

15/06/2019- Conselho Nacional
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BI 211 - (Junho) foi publicado um texto sobre
revisão dos Estatutos;
19/06/2019 - Envio de convocatória para a AND
extraordinária;
01/072019 a 05/072019 - Realização das Assembleias de Associados Extraordinárias
06/07/2019 Assembleia Extraordinária
Este processo justifica cabalmente a votação realizada na última AND:

Estatutos
Votos a Favor: 32 (trinta e dois), assim distribuídos: Açores, dois votos; Algarve, três votos;
Aveiro três votos; Coimbra, três votos; Évora, dois
votos; Guimarães, dois votos; Leiria, dois votos;
Lisboa, cinco votos; Madeira, dois votos; Santarém, dois votos; Setúbal quatro votos; e Viseu,
dois votos.
- Abstenções: 4 (quatro) votos, assim distribuídos:
Beja, dois votos; e Portalegre, dois votos.
- Votos Contra: 2 (dois) votos do Porto.

Regulamento Eleitoral
Votos a Favor: 30 (trinta), assim distribuídos:
Açores, dois votos; Algarve, três votos; Aveiro três
votos; Coimbra, três votos; Évora, dois votos;
Leiria, dois votos; Lisboa, cinco votos; Madeira,
dois votos; Santarém, dois votos; Setúbal quatro
votos; e Viseu, dois votos.
- Abstenções: 4 (quatro) votos, assim distribuídos:
Beja, dois votos; e Portalegre, dois votos.
- Votos Contra: 4 (quatro) votos, assim distribuídos: Guimarães, dois votos; e Porto, dois votos.

Um esforço compensador
Da análise a que sistematicamente procedemos
sobre a entrada de novos Associados verificou-se
que no passado semestre entraram duzentos e
onze novos Associados. A todos damos as nossas
boas vindas.
Não se pode dizer que entraram todos no mesmo
mês.
Em Janeiro entraram 53, em Fevereiro 26, em
Março 51, em Abril 36, Maio 35, e Junho 10.
Desistiram de ser Associados 121, contudo, foi
possível recuperar 5.

Verificou-se um outro dado não menos interessante: A Grande Lisboa foi a maior beneficiada da
acção que temos vindo a desenvolver junto das
Escolas e Agrupamentos, setenta e dois novos
Associados, contudo o Porto, talvez mercê do
processo de revitalização da Delegação, contou
com trinta e cinco novos Associados, Setúbal com
vinte e quatro novos Associados. Açores e Algarve, Évora e sem Delegação com oito
Podemos dizer que sentimos que todas as Delegações têm comparticipado no esforço de conquistar
novos Associados, contudo os valores conseguidos situam-se numa faixa mais reduzida.

Avaliação
do Congresso ASSP 2019
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Porquê fazer um Congresso ASSP 2019?
Porque a ASSP tem uma presença activa e uma
preocupação constante nos grandes temas relacionados com a Educação e o futuro das Escolas e
por inerência com os Professores que são os seus
principais agentes de mudança.
O Congresso em Guimarães debruçou-se sobre
um tema muito actual “Uma Escola para Pensar o
Futuro” e contou com a presença de oradores que
o abordaram de formas muito distintas, atendendo às suas vivências, o que enriqueceu de sobremaneira os conteúdos das suas apresentações,
que tiveram uma assistência atenta e participativa.

A realização de um Congresso é sempre o aventar
de outras possibilidades de organização e, no caso
da ASSP, foi pensar uma Escola que leve ao pensamento.
Tomámos a liberdade de passar a Gráficos o resultado da avaliação do Congresso ASSP 2019, realizada
por todos os participantes, coibindo-nos de fazer
apreciação sobre os mesmos para não correr o risco
de cairmos na presunção.
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Sugestões e comentários
"Excelente"

"Gostei muito principalmente da oradora
Dra. Luzia devido à
sua forma de estar e
de comunicar! Penso
que também se devia
alargar pelo sábado
de tarde."

“Globalmente gostei de todos os painéis,
no entanto, assinalei o painel II como
aquele que gostei mais porque apesar da
disposição e formato do Congresso, a
Dra. Luzia Lima Rodrigues procurou sair
do modelo tradicional. E é neste contexto
que sugiro encontros onde se defendem
novas pedagogias mas com formatos
também mais inovadores."

"A avaliação do Congresso diz
respeito somente aos painéis I e II.
Gostei dos dois painéis, cada um
com abordagens diferentes"

