
Relatório
de Gestão
e Contas
da ASSP
2014





ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO

2. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS A NÍVEL DA DN

 2.1. Enquadramento

 2.2. Recursos Humanos

  2.2.1. Aspectos gerais

  2.2.2. Acções desenvovidas

  2.2.3. Assessoria

 2.3. Estruturas Residenciais

 2.4. Comunicação

  2.4.1. Diagnóstico

  2.4.2. Plano de Acção. Visão retrospectiva

  2.4.3. Perspectivas

 2.5. Fundo de Solidariedade Social

 2.6. Campos de Férias

 2.7. Congresso

 2.8. Sustentabilidade económica e financeira

3. RELATÓRIOS DE ACTIVIDADES DAS DELEGAÇÕES

 3.1. Introdução

 3.2. Relatórios das Delegações

4. RELATO ECONÓMICO E FINANCEIRO

 4.1 - Preâmbulo

 4.2 - Actividade económica na ASSP

 4.3 - Contas de exploração e resultados

 4.4 - Balanço e posição financeira

5. PERSPECTIVAS PARA 2015

6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

7. RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3





5

Para efeitos do disposto na alínea b1) do nº 2 do Artº 31 dos Estatutos, vem a Direcção Nacional apresentar à Assem-
bleia Nacional de Delegados, para apreciação e votação, o Relatório de Gestão e Contas do ano de 2014, e a correspon-
dente proposta de aplicação de resultados.

Este relatório integra a informação mais relevante das actividades da Direcção Nacional, as das Delegações Distritais e 
as demonstrações dos resultados económicos e financeiros. 

1. APRESENTAÇÃO
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2.1. Enquadramento
Depois de ter sido feito em 2013 o diagnóstico da ASSP e definido como o grande objectivo de actuação para os três 
anos de mandato da DN, inverter o sentido da curva relativa ao número de associados, 2014 aparece como o concreti-
zador desse objectivo, seguindo-se, para isso, o mesmo fio condutor.

Cabendo à DN o papel de dinamizador, são, porém, as Delegações os principais agentes da transformação. Há que 
congregá-las nesse interesse comum, único capaz de operar os resultados esperados e contribuir para o suporte, 
manutenção e desenvolvimento da ASSP. Para isso, é forçoso analisarem-se as capacidades de cada um dos órgãos 
de intervenção, reflectir-se sobre os pontos fortes e fracos que mais se evidenciaram no passado, definir as metodo-
logias necessárias e imprescindíveis à mudança, para se poderem propor acções capazes de atingirem os resultados 
desejados.

O movimento de associados foi o seguinte:

Reconheceu-se que a comunicação da DN com as Delegações surge como um dos pontos mais sensíveis. Há que privi-
legiar este diálogo, definindo estratégias adequadas. Criou-se a figura do Interlocutor, convictos de que será uma 
forma de resolver situações de menor eficácia

Relativamente à comunicação externa, diagnosticou-se também no ano transacto a necessidade de modernização e, 
mantendo embora os mesmos materiais, adequá-los aos objectivos enunciados.

 O Boletim Informativo foi revisto, preparado de acordo com um novo conceito editorial, tendo surgido um novo BI. 

 O ACONTECER, forma privilegiada de comunicação entre as Delegações e os seus associados, espelha a dinâmica de 
cada distrito.

A Newsletter passou a ser enviada para um grupo mais alargado de Professores.

O novo SITE da ASSP foi preparado de forma a dar a conhecer todo o universo que a compõe, mais uma vez em 
colaboração com as Delegações. A sua concretização efectivar-se-á totalmente no início de 2015.

A reflexão conjunta de temas inerentes aos valores e intervenções das IPSS constituiu uma preocupação dos elemen-
tos da DN.

Nesse contexto, foi organizado um Encontro de Delegações onde as perspectivas do conceito de solidariedade e 
novas formas de o pôr em prática foram debatidas. O objectivo fundamental centrou-se na formação de dirigentes 

A gestão dos Recursos Humanos reveste-se sempre de grande complexidade. Pretende-se, por um lado, harmonizar 
procedimentos, considerando a ASSP como um todo e não como parcelas territoriais de interesses específicos, por 
outro, respeitar as realidades distintas de cada uma das Delegações. Devido ao peso que tem, quer na imagem da 
Instituição, quer na sua sustentabilidade económica, a gestão do respectivo pessoal exige um acompanhamento 
constante dos elementos da DN que têm a seu cargo esse sector, o que nem sempre é viável. Concluiu-se pela neces-
sidade de profissionalizar a gestão dos RH, contratando-se uma assessoria a tempo parcial.

Foi feito um estudo comparativo das Estruturas Residenciais das quatro Delegações, Aveiro, Lisboa, Porto e Setúbal, 
tanto no que se refere aos serviços oferecidos como às mensalidades e contas de exploração, com vista ao cálculo do 

2. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 
    A NÍVEL DA DIRECÇÃO NACIONAL

Novas inscrições
Desistências
Falecimentos
Reentradas
Total

             439
             224
             131
               5
          11497

            360
            340
            117
              8
        11408

Ano 2014 2013
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preço médio de cada residente.

Durante o Ano de 2014, a ASSP adquiriu um novo espaço contiguo à Sede da  Delegação dos Açores, que vai permitir 
o desenvolvimento de novas actividades naquela Delegação.

Fizeram-se obras em Évora, no imóvel adquirido em 2013, e que será inaugurado no início de 2015, possibilitando 
também a oferta de novos desafios à Delegação daquela região.

Numa época em que os Professores vêm os seus recursos materiais mais longe de poderem satisfazer as suas neces-
sidades, principalmente no que se refere aos aposentados de longa data, o Fundo de Solidariedade Social deverá 
constituir um apoio solidário adequado à realidade. Nesse sentido, o FSS da ASSP foi implementado de acordo com 
o previsto nos Estatutos

Ainda que a DN seja, como se disse atrás, o motor da transformação, as Delegações podem e devem também impul-
sionar nesse mesmo sentido.

A criação de Campos de Férias para crianças e jovens,surgiu nessa linha, com possibilidade de aplicação em várias 
Delegações. 

O Congresso é sem dúvida o maior desafio que se apresenta à ASSP em 2015.

A DN integrou a Comissão Organizadora, disponibilizou os meios e recursos humanos e materiais necessários para 
que aquele evento seja o mais significativo na projecção da ASSP 2015.

2.2. Recursos Humanos
2.2.1. Aspectos Gerais
O Sector dos Recursos Humanos, em qualquer organização, assume-se como um dos mais complicados no que 
se refere à sua gestão. 

A conciliação dos interesses das organizações e dos seus funcionários é um dos objectivos da gestão de pessoas, 
visando uma maior eficiência e eficácia de todos os serviços. A resposta de compromisso entre os objectivos 
individuais e os da organização passará por funcionários motivados e bem preparados, envolvidos em acções de 
desenvolvimento pessoal e profissional, bem como na formulação de objectivos claros a cumprir. Este procedi-
mento implica a consciencialização dos desempenhos individuais e das equipas, através de um sistema de 
avaliação de desempenho. Será imprescindível uma identificação dos trabalhadores com a missão, a visão e os 
valores da organização.

Se, financeiramente, é recomendável bom senso e comedimento no número de funcionários, a qualidade dos 
serviços a prestar exige uma adequação eficaz. 

Aponta-se, por isso, para um equilíbrio nem sempre fácil de obter.

Na ASSP, a esta situação acresce uma ainda maior dificuldade devido a vários factores de que salientamos a 
diversidade geográfica, o planeamento dos RH e os procedimentos de avaliação do desempenho e planos de 
formação.

A DN iniciou o seu mandato com uma análise diagnóstica do quadro de pessoal existente em cada Delegação, 
com principal incidência nas Delegações com Estruturas Residenciais.

Constatou várias situações fundamentadas em procedimentos díspares e, por vezes pouco ajustados, desde o 
desadequado número ou categoria dos funcionários existentes, ao seu processo de admissão e contratação.

O tipo de contratos, a sua renovação, redacção e fundamentação legal exigiram apurada análise com consequen-
tes e constantes alterações.

 

2.2.2. Acções desenvolvidas
Foi definido no PA de 2014 que “constitui um dos importantes objectivos da área dos Recursos Humanos, criar 
situações de equidade social entre os seus colaboradores, quer na sua admissão e contratação, como na avaliação 
do desempenho e plano de formação”.

Se em 2013 foi elaborada a norma regulamentadora da admissão e contratação dos funcionários da ASSP, em 
2014 procedeu-se à definição e implementação do Regulamento de Avaliação de Desempenho para os trabalha-
dores e chefias da ASSP. Após várias sessões de trabalho com os órgãos directivos das Delegações, concluiu-se 
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um conjunto de parâmetros, fichas de avaliação e período de aplicação que a AND, conforme as normas estatu-
tárias, aprovou.

Tanto nas Delegações como nos serviços da sede, foi implementado o referido Regulamento de Avaliação cuja 
primeira fase, concluída em Outubro, decorreu com normalidade.

A criação da figura do “Interlocutor” veio melhorar a comunicação entre as DD e a DN, minorando as dificuldades 
resultantes do afastamento geográfico.

Esclareceram-se situações específicas que conduziram à elaboração de novos contratos e aproveitaram-se 
programas de incentivo ao emprego.  

Adequaram-se algumas existências de funcionários às necessidades reais das Delegações, através da figura da 
rescisão do contrato e respectiva compensação, em casos circunstanciais. 

O diálogo constante entre a DN e as DD possibilitou um maior ajustamento na definição dos objectivos funcio-
nais deste sector. 

2.2.3. Assessoria 
        Em Dezembro de 2014, o quadro de pessoal da ASSP está assim constituído:

O aumento de funcionários ( 109 em Dez/2013 para 120 em Dez/2014) deveu-se, especialmente ao aumento da 
capacidade disponível nas Estruturas Residenciais da ASSP ( 125 utentes em Dez/2013 para 139 em Dez/2014). 

Às Direcções das Delegações, constituídas por voluntários, nem sempre com formação na área dos Recursos 
Humanos, apresentam-se dificuldades que podem criar situações de não conformidade com a lei, nomeadamen-
te o Código de Trabalho, Lei nº7/2009 de 12 de Fevereiro e aplicação CCT para as IPSS.

Para colmatar estes problemas e outros no mesmo âmbito, considerou a DN a necessidade de contratar uma 
assessora, a meio termo, profissional da área, que, dividindo o seu tempo pelas Delegações e sede, possa dar 
resposta atempada e ajustada aos problemas inerentes à gestão dos RH da ASSP.

2.3. Estruturas Residenciais.
As Estruturas Residenciais da ASSP absorvem a maior parte dos seus recursos, quer humanos, como financeiros o 
que as torna numa constante preocupação da DN e Delegações envolvidas.

Ainda que hoje esta resposta social tenha perdido alguma da imprescindibilidade verificada há alguns anos atrás, 
sobretudo devido à situação económica dos professores, continua a atrair associados que recorrem aos serviços pres-
tados.

Técnicos Superiores
 Web designer
Administrativos
AAD
ASG
Cozinheiras
Lavandaria
Guarda
Estagiários
Total

13
1

16
57
19
6
3
1
4

120

10
-

15
55   
14
 6
4
2
3

109                                   

Ano 2014 2013



9

Importa, por isso, que o seu atendimento seja uma marca de imagem identificadora, que aposte na excelência, man-
tendo a dignidade de quem dedicou a sua vida ao ensino e à educação.

 Neste sentido, em 2014, iniciaram-se acções conducentes a uma harmonização, tanto dos Regulamentos Internos, 
como dos diversos procedimentos, fardas, horários e outros serviços. Este projecto decorrerá durante 2015, prevendo-
-se para breve a sua conclusão.

Foi feita uma análise comparativa das mensalidades praticadas, visando a determinação do preço unitário dos uten-
tes. Tem sido motivo de reflexão o valor de mensalidades praticado em cada uma das residências, tentando cami-
nhar-se para uma harmonização.

As ERI da ASSP demonstram que, numa economia de escala, uma maior quantidade corresponde a menor custo 
individual.

Número de residentes nas Casas do Professor nos dois últimos anos:

2.4. Comunicação
A experiência do ano transacto confirma a tese já anteriormente defendida que o fluxo comunicacional entre 
Órgãos Sociais, Associados, Colaboradores e Professores é a corrente vital da nossa Associação. 

Igualmente se verificou que será por via da comunicação que ficará assegurado o equilíbrio entre a autonomia das 
Delegações e a sua sintonia com a Direcção Nacional.

2.4.1. Diagnóstico
A forma assumida pelo conceito de solidariedade a qual  informou a constituição da ASSP não tem no momen-
to actual pertinência para as novas gerações de Professores. É, contudo, de enorme importância para um lato 
conjunto de Associados e para muitos Professores aposentados ou em vias de aposentação.

Em termos comunicacionais significa que a Associação estava carente de conteúdos significativos para uma 
extensa franja de Professores para quem a aposentação se situa num universo distante. Para esta mesma 
franja o conjunto de problemas que polui o seu quotidiano

é pesado e muito distinto de quem já se aposentou ou situa a aposentação à distância de um braço.

A criação de Campos de Férias ASSP e os Seguros de Saúde ASSP respondem parcialmente à necessidade de 
conteúdos que se dirijam a necessidades sentidas por Professores e Associados.

Foi considerado, numa primeira fase, ser imperioso dar à ASSP um perfil diferente, de um ponto de vista 
imagético, congregar as Delegações de forma a acentuar o seu sentido de pertença, reforçar laços relacionais 
e partilhar o sentimento de fazer parte de uma mesma rede organizacional.

Os Encontros de Delegações contribuíram fortemente para que hoje seja sentido que aqueles objectivos foram 
atingidos.

Da reflexão que foi objecto o quadro relacional entre as Delegações e DN constatou-se que seria necessária a 
criação de um sistema que não só estabelecesse a comunicação entre aqueles dois níveis mas também a 
promovesse. Nesta ordem de ideias nasceu a figura do Interlocutor. 

Em termos funcionais significou que a cada um dos membros efectivos da DN, com exclusão do Presidente e 
do Vice-presidente para a área financeira, foi atribuída a responsabilidade de um grupo de Delegações.

Aveiro                   

Carcavelos

Porto

Setúbal

Total

24

37

19

59

139

           24

           31

           13

           56

          124

Ano 2014 2013
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 Ficou acordado que o trabalho do Interlocutor não irá interferir na relação de cada Presidente da Direcção da 
Delegação com o Presidente da Direcção Nacional, cabendo a cada uma destas entidades dar conhecimento ao 
Interlocutor da correspondência e evolução dos assuntos em que o mesmo está envolvido. 

O generoso conjunto de actividades que cada Delegação promove na sua sede constitui um conteúdo de 
grande valor, não só do ponto de vista cultural mas também numa óptica relacional. 

Para a comunicação e valorização desse conteúdo nasceu o ACONTECER, meio que, para além de um traçado 
standardizado mas flexível, permite a cada Delegação expressar a sua personalidade, noticiando os principais 
acontecimentos que terão lugar num futuro próximo e os que foram de maior relevo num passado recente.

A reformulação editorial do boletim informativo, BI, que teve lugar em 2014 nasceu de uma análise do seu 
conceito fundador o qual apresentava sintomas graves de desadequação e mostrava-se claramente enviesa-
do, relativamente à necessidade de comunicação com os Associados.

Com a Newsletter pretendeu-se estabelecer um meio de comunicar com Professores em geral, induzindo as 
Escolas a reencaminharem a Newsletter para os endereços individuais do seu corpo docente. A criação de 
novos conteúdos poderá dar a este meio um factor de implicação que muito contribuirá para a sua maior difu-
são pelas Escola e consequentemente para a adesão de novos Associados. A parceria acordada com uma 
grande editora vai permitir, não só uma presença frequente de textos, resultado de reflexão de elementos da 
ASSP, mas também o contacto com largos milhares de Professores.    

2.4.2. Plano de Acção – visão retrospectiva
Comunicação com Associados e Professores

O conjunto de instrumentos que foram instituídos como vias privilegiadas para comunicar com os Associados e 
Professores fizeram, em 2014, um percurso de sinal nitidamente positivo:

ACONTECER – elo de ligação entre cada Delegação e os seus Associados - foi objecto  de edições sistemáticas 
pela quase totalidade das Delegações, tendo algumas delas encontrado soluções muito criativas para resolverem 
a cobertura dos Associados sem meios electrónicos.

Parece verificar-se tendência para a frequência das edições ganhar base mensal havendo já uma Delegação que 
assumiu essa periodicidade.

BI – Foi rigorosamente cumprido o plano editorial sem que se tenha verificado o aparecimento de vozes discor-
dantes ou pondo em causa a nova orientação dada à publicação.

Foi tomada nota de alguns comentários, em número sem validade estatística, de acentuado carácter positivo, 
nomeadamente, quanto à qualidade do contributo das Delegações e quanto aos artigos de autor que foram 
presentes em todas as edições.

NEWSLETTER - A Newsletter cumpriu o seu programa editorial. Nem todas as escolas reencaminham a publi-
cação para os seus docentes. Contudo, têm sido sistematicamente recebidos pedidos de envio directo. Neste 
sentido, foi funcionalmente criado um ficheiro próprio “assinantes” que já conta com mais de 7 000 elementos.   

No ano de 2014 foi realizado um número especial sobre o Congresso e o pensamento que lhe está subjacente, 
destinado exclusivamente às Delegações, que teve como importância maior partilhar, de forma unificada, os 
objectivos do Congresso, meios que foram mobilizados, cooperações conseguidas e previstas.

PARCERIAS – a parceria estabelecida com um grande grupo editor possibilitou a presença de textos de elemen-
tos da ASSP em site específico de grande leitura por Professores e várias notícias sobre o Congresso.

SITE DA ASSP – Durante 2014 decorreram os trabalhos para a concepção e construção do site da Associação e a 
sua articulação com os espaços atribuídos às Delegações. Foram desenvolvidas acções de formação nas Delega-
ções que possibilitassem o fácil acesso. 

SITE DO CONGRESSO ASSP 2015 – Conforme foram evoluindo os trabalhos preparatórios da estruturação do 
Congresso, procedeu-se à concepção e formulação do seu site, tendo em vista disponibilizar de forma permanen-
te os objectivos do Congresso e outros aspectos significantes.
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Comunicação com as Delegações

INTERLOCUTORES – A criação da figura do Interlocutor visou agilizar os processos de comunicação entre a 
DN e as Delegações. Esta figura, despida de qualquer capacidade de decisão, promove a relação entre a DN e 
as Delegações que lhe estão atribuídas.

Em traços gerais e nesta primeira fase, procurou-se dar fim a questões cuja solução estava demorada ou 
enviesada por lapso de comunicação.

ENCONTRO DE DELEGAÇÕES – O encontro de Delegações que ocorreu em Santarém teve como principal 
objectivo a promoção de competências de gestão e a sua importância na economia social, contexto em que a 
ASSP está inserida. Complementarmente foram abordados outros temas relacionais como o site da Associa-
ção e os critérios que o determinam, bem como a participação de cada Delegação no seu desenvolvimento e 
actividade.   

SITE DA ASSP – Prevista a colocação online do site em Janeiro de 2015, foi prestada formação a elementos de 
todas as Delegações para construírem os seus conteúdos, caracterizando a Delegação e, à semelhança do 
ACONTECER, noticiarem os principais eventos. 

SITE DO CONGRESSO ASSP 2015 – Constituindo um micro site dentro do site da ASSP, permitirá o acesso 
recíproco entre os dois endereços. O acesso via site do Congresso permite conhecer mais sobre a Associação, 
enquanto no site da ASSP o Congresso constitui um destaque permanente até à sua realização.

2.4.3. Perspectivas
O ano de 2015 terá como acontecimento maior o Congresso ASSP 2015.

A importância deste evento determinou que uma parcela muito substancial do esforço de comunicação seja 
dirigida no sentido de dar a conhecer a um número máximo de Professores os conteúdos do Congresso, os 
novos horizontes que se pretende discutir e um novo olhar sobre a figura do Professor.

Os Seguros de Saúde ASSP e as Férias ASSP vão ser objecto de grande promoção, sendo empenhados nessas 
tarefas todos os media disponíveis, quer próprios, quer aqueles que resultam de colaboração com outras 
entidades.

A possibilidade de concretização de protocolos de interesse mútuo, alguns em fase de discussão, poderá 
determinar a ampliação dos espaços de acção da ASSP.

A experiência do ano transacto confirma a tese já anteriormente defendida que o fluxo comunicacional entre 
Órgãos Sociais, Associados, Colaboradores e Professores é a corrente vital da nossa Associação. 

Igualmente se verificou que será por via da comunicação que ficará assegurado o equilíbrio entre a autonomia 
das Delegações e a sua sintonia com a Direcção Nacional.

A reformulação editorial do boletim informativo, BI, que teve lugar em 2014 nasceu de uma análise do seu 
conceito fundador o qual apresentava sintomas graves de desadequação e mostrava-se claramente enviesa-
do, relativamente à necessidade de comunicação com os Associados.

Com a Newsletter pretendeu-se estabelecer um meio de comunicar com Professores em geral, induzindo as 
Escolas a reencaminharem a Newsletter para os endereços individuais do seu corpo docente. A criação de 
novos conteúdos poderá dar a este meio um factor de implicação que muito contribuirá para a sua maior difu-
são pelas Escola e consequentemente para a adesão de novos Associados. A parceria acordada com uma 
grande editora vai permitir, não só uma presença frequente de textos, resultado de reflexão de elementos da 
ASSP, mas também o contacto com largos milhares de Professores.    

A possibilidade de concretização de protocolos de interesse mútuo, alguns em fase de discussão, poderá 
determinar a ampliação dos espaços de acção da ASSP.
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2.5. Fundo de Solidariedade Social

A Associação de Solidariedade Social dos Professores (ASSP) é uma pessoa colectiva de direito privado, reconheci-
da como Instituição Particular de Solidariedade Social e, como tal, pessoa colectiva de utilidade pública, tendo 
como missão específica “a solidariedade com todos os associados na preservação da sua qualidade de vida, em 
especial dos que se encontram na situação de carência ou de risco”. No artigo 6, nº1, dos Estatutos pode ler-se que 
“A Direcção Nacional promoverá a criação de um Fundo de Solidariedade Social da Associação, destinado à progres-
siva implementação de um programa de actividades especificamente orientadas para o apoio a associados em 
situações de precariedade”.

Na sequência desta determinação e por proposta da Direcção Nacional, depois de ouvido o Conselho Nacional, em 
Assembleia Nacional de Delegados de 23/03/2013 foi homologado o Regulamento do FSS da ASSP.

Em 2014, foram analisadas, pelo grupo de trabalho, constituído segundo o art. 10º do RFSSASSP, as propostas de 
apoio individual apresentadas por algumas Delegações. A DN deliberou favoravelmente sobre todas as pretensões, 
de acordo com o parecer do referido grupo de trabalho. Deliberou também apoiar o projecto colectivo “ Contra o 
Isolamento”, apresentado pela Delegação de Santarém. 

O valor aprovado para o período de doze meses totalizou 28.151,31€.

 

2.6. Campos de Férias

Convictos de que o futuro da ASSP passa cada vez mais pelos professores de níveis etários mais baixos, a  ASSP 
procura realizar actividades que se lhes dirijam, preenchendo os seus interesses e possam motivar a sua adesão 
enquanto associados. 

Nesta perspectiva, procurou-se lançar em 2014 os alicerces para a realização de Campos de Férias para crianças e 
jovens, descendentes de professores associados ou não. 

A Casa da Torre, em Sobrosa, e a Casa de Pechão, no Algarve, oferecem condições para instalar os jovens aderen-
tes.

Foi elaborado um regulamento de utilização, a Delegação de Guimarães promoveu a formação dos monitores e as 
restantes Delegações divulgaram nas suas zonas de influência. 

A Delegação de Aveiro ofereceu também a possibilidade de estabelecimento de parcerias com outras entidades, 
ligadas à solidariedade social, para partilha de experiências na realização de Campos de Férias.

Em 2015, apostar-se-á na sua divulgação de forma a concretizar-se este projecto, considerado indispensável na 
promoção da ASSP junto dos professores mais novos. 

2.7. Congresso

A ASSP é uma associação de Professores que tem como missão a solidariedade com todos os professores que pode 
manifestar, entre outras, através do desenvolvimento de actividades promotoras de cultura, formação e realização 
pessoal.

Ainda que o seu passado tenha estado virado para os mais idosos, na oferta de serviços e propostas de ocupações, 
hoje sente a necessidade de se juntar aos mais novos através da discussão, sobretudo, do seu papel na construção 
e integração de uma nova sociedade.

A Delegação de Évora, consciente da necessidade de renovação nas propostas a apresentar, sugeriu a organização 
de um Congresso, dirigido principalmente aos professores no activo. A DN acolheu a ideia e partilhou a responsabi-
lidade da sua organização em colaboração com a Delegação proponente.

Foi criada uma Comissão Organizadora, constituída por dois elementos da DN e dois da Delegação de Évora. Em 
conjunto, definiram-se os objectivos da ASSP na realização deste acontecimento e os objectivos específicos do 
Congresso.

Foram identificados os palestrantes que melhor poderiam transmitir a mensagem pretendida e configurou-se o 
Programa desejável. A escolha dos espaços condignos com a importância do evento recaiu sobre o Palácio D. 
Manuel e a CCDR Alentejo. Desde logo surgiu também a  indispensabilidade de se acreditar o Congresso já que se 
dirigia sobretudo a professores no activo o que se conseguiu em colaboração com o Centro de Formação Beatriz 
Serpa Branco de Évora.
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Toda a DN foi envolvida na realização deste acontecimento que elegeu como o mais significativo do seu mandato, 
tentando desenvolver acções que, da mesma forma, contagiassem as Delegações Distritais, tanto em reuniões 
convocadas para o efeito como no Conselho Nacional.

A sua divulgação para todas as escolas e professores do país constituiu uma grande preocupação pelo que se 
produziram vários materiais a isso destinados. 

Também com o mesmo objectivo de divulgação, foram contactados sponsers de importância confirmada, como 
por exemplo a Porto Editora, entre outros.

Toda a Associação se mobilizou, durante 2014, para viver O CONGRESSO ASSP 2015. Nós Professores. Habitar o 
Futuro. 
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3.1.  Introdução
De acordo com o estabelecido nos artigos 4º e 5º dos Estatutos, a ASSP organizará os seus recursos, criando delegações 
que desenvolverão actividades necessárias à prossecução dos objetivos da Associação, devendo ser tomadas em conside-
ração as especificidades próprias das atividades desenvolvidas pelas Delegações, que as respetivas Direções devem apre-
sentar e fundamentar junto da Direção Nacional, que as apreciará e, ouvido o Conselho Nacional, aprovará ou não… 

Os Relatórios que a seguir se apresentam transcrevem o resultado das actividades previstas pelas Delegações, nos 
seus Planos de Actividades referentes ao ano de 2014.

A variedade e a diversidade dessas actividades demonstram como a acção da ASSP se processa de forma diferente 
pelas várias regiões do país.

Numa análise de todos os relatórios concluiu-se o seguinte:

• Em todas as Delegações, a maior parte das actividades planificadas foram realizadas o que comprova a consciencia-
lização das capacidades próprias.

• É comum e evidente a preocupação das Direcções das Delegações em aumentarem o número de associados, ainda que 
nem todas estejam satisfeitas com os resultados obtidos. É unânime o sentimento de que há necessidade de diversifi-
car as actividades de forma a atrair mais professores para a ASSP.

Poucas, no entanto, quantificaram objectivos, não se podendo concluir sobre a verdadeira eficácia das acções desenvolvi-
das. 

• O ACONTECER foi muito bem aceite por todas as Delegações que, embora condicionadas pelos seus custos, reco-
nhecem o efeito positivo no contacto com os associados e na divulgação da Associação.

O número de edições publicadas pelas Delegações foi o seguinte:

• O processo de Avaliação do Desempenho dos Recursos Humanos foi considerado proveitoso, não tendo ocorrido 
dificuldades expressivas, ainda que possa e deva ser melhorado.

• As Delegações estiveram presentes no Encontro de Delegações que avaliaram muito positivamente pelos temas 
que se debateram e pelas questões que aí se levantaram. Algumas, porém, entenderam que o momento seria propí-
cio a debate mais aprofundado e específico.

• As reuniões com os Interlocutores foram esclarecedoras, responderam a questões importantes.
Parece depreender-se de alguns relatórios que haveria necessidade de serem mais frequentes.

• Finalmente, é notório que há uma diferença considerável na variedade de actividades desenvolvidas pelas Delega-
ções com e sem residências. Estas estruturas absorvem quase todo o dinamismo das suas Direcções. Se é verdade 
que as residências atraem os associados de determinado nível etário, também se verifica que a incidência de activida-
des dirigidas aos mais novos, menos motivados para essa oferta de serviços, é menor.

Deverá repensar-se esta situação?

3.2. Relatórios das delegações

3. RELATÓRIOS DE ACTIVIDADE DAS DELEGAÇÕES

3
3
3
1
2
1
1
1

2
3
4
5
6
8

não indica
11

Delegações Edi.ACONTECER



1. Caracterização sumária da Delegação
    Alterações verificadas durante 2014 relativamente a:

1.1 Espaço - O espaço da sede destinado a atividades e eventos começou a tornar-se exíguo para a afluência dos 
participantes que respondem e correspondem aos projetos constantes no Plano de Atividades. Embora não estivesse 
planificado e orçamentado, aproveitamos a oportunidade de adquirir a fração AQ, contigua à sede, com a área de 
173,43m2. Esta era a única possibilidade de alargarmos o espaço e assim conseguir concretizar os projetos que fazem 
com que a vida associativa seja cativante para os atuais e futuros associados.

1.2 Recursos humanos - Até ao mês de março, beneficiamos de uma funcionária ao abrigo do programa PROSA. Na 
sequência de candidatura ao programa de “Ocupação Temporária de Trabalhadores Subsidiados, a mesma funcioná-
ria, foi colocada na Delegação em dezembro. Esta desempenha funções de auxiliar de serviços gerais e ficará ao servi-
ço da delegação por um período de dois anos. A cargo desta delegação fica a diferença monetária entre o subsídio de 
desemprego e o ordenado mínimo regional, assim como todos os subsídios a que qualquer funcionário tem direito. 

No espaço temporal que mediou entre março e dezembro, o funcionamento e manutenção da sede foi assegurado 
por elementos da direção e pela funcionária que de forma solidária se dispuseram para tal. Importa assim salientar a 
premente necessidade da existência de uma funcionária a tempo inteiro, nesta delegação. 

2. Atividades desenvolvidas
A elaboração do Plano de Atividades para 2014 teve em conta os interesses dos associados, a disponibilidade de moni-
tores e o espaço.

As atividades recreativas e culturais desenvolvidas ao longo do ano tiveram como objetivo proporcionar momentos de 
agradável convívio, promover a criatividade, o enriquecimento cultural e a manutenção física dos associados, em suma 
o seu desenvolvimento integral. 

2.1 - Inscritas no Plano de Atividades
Foi dado cumprimento ao P. A. 

 Demos ainda continuidade aos projetos:

-“Cesta Solidária” na Páscoa e no Natal, o qual permitiu a solidariedade com algumas famílias carenciadas da comu-
nidade;

- “ Presença Amiga “ao longo do ano. É um meio de proximidade e solidariedade para com os associados com proble-
mas de saúde, de deslocação e de solidão;

- “Banco de Roupas” ao longo do ano.

- Protocolo com um nutricionista.

Convívios semanais
Dias comemorativos
Almoços convívio
Visitas culturais
Viagens – Galiza e Madrid/Barcelona
Conferências e debates
Teatro
Grupo coral
Leitura amena dos Lusíadas
Inglês
Informática
Atelieres
Danças de salão
Yoga
 Ginástica de Manutenção
Aeróbica

20
80

100
20
55
60
10
30
14
10
15
30
20
10
24
10

Atividades Participantes / 
média
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 2.2 - Não inscritas no PA  
Atividades Desportivas:

  “Primavera Ativa” realizado no Pinhal da Paz

  “Avós e Netos”- Realizado no Parque Chã da Macela 

Realização de exposições: 

“Maio e Fado” -Maios confecionados pelos associados

“Registos de Senhor Santo Cristo”- confecionados nos atelieres e outros, pertença de familiares. 

“ Grupo de Teatro”- participação num almoço comemorativo do dia do idoso no Centro de Dia da Santa Casa da Mise-
ricórdia e na festa de Natal da Escola Engenheiro José Cordeiro.

2.3 – Prevista no PA e que não se realizaram
A concretização do Protocolo de parceria com a Casa de Belém encontra-se pendente por razões que nos são alheias, 
pelo que se aguarda a possibilidade de finalizar o estabelecido no referido protocolo. 

3. Evolução do número de associados ao longo de 2014
3.1 - Ações específicas de angariação de novos associados
- Para divulgação nas Escolas, recorremos a associados que ainda mantêm afinidades com as escolas onde trabalharam.

- Intensificamos a divulgação dos eventos nos órgãos de comunicação social através de entrevistas a elementos da 
direção, na Rádio, TV e jornais locais. Aquando da realização de eventos, alargados à comunidade, trouxemos até nós 
a comunicação social que respondeu aos convites contribuindo para a divulgação dos mesmos e da ASSP.

- Convidámos membros do Conselho Executivo de algumas escolas e o Presidente da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada para algumas atividades a fim de se inteirarem da nossa dinâmica e simultaneamente serem colaboradores 
na divulgação da ASSP.

3.2 - Resultados obtidos
Verificámos uma maior procura por parte dos professores e da comunidade, no nosso entender em consequência da 
divulgação feita, atividades propostas e reconhecimento de toda a ação desta delegação. Todos os eventos, nomea-
damente os convívios desportivos, para além de serem muito participados promoveram a atividade física, a interge-
racionalidade e uma maior visibilidade da delegação da ASSP

. Ao longo deste ano angariámos 23 novos associados.

     

4. Folha “Acontecer”
4.1 - Número de edições publicadas durante o ano
Com uma periodicidade bimestral, publicámos 6 edições ao longo do ano.

4.2 - Breve comentário
Foi através desta publicação que comunicámos os eventos realizados, e a calendarização dos eventos a realizar.

Na Folha “Acontecer” tivemos uma grande preocupação em relatar e divulgar os eventos da nossa delegação, de 
forma apelativa integrando sempre opiniões, testemunhos e sugestões dos nossos associados. 

Graças à colaboração do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores conseguimos um preço muito acessível na 
impressão dos exemplares. 

5. Participação em atividades promovidas pela DN
5.1 - Encontros de Delegações
No encontro de Delegações realizado em outubro, estiveram presentes dois elementos desta delegação. A formação 
foi importante, na medida em que contribuiu para uma visão mais alargada do funcionamento das instituições. Foi 
também um momento de convívio e interação entre todos os participantes.

5.2 - Reuniões no âmbito de Interlocutores
Através de videoconferência, tivemos uma reunião com o nosso interlocutor. Sempre que surgiram dúvidas procurá-
mos esclarecê-las via telefone e fomos sempre bem acolhidos.  

CONTINUAÇÃO DA DELEGAÇÃO DOS AÇORES
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5.3 - Sessões de formação para o site
Estiveram presentes dois elementos desta delegação que posteriormente partilharam a informação recebida com os 
restantes elementos da direção.

5.4 - Avaliação do desempenho
Salientámos toda a renovação e inovação que a atual DN imprimiu à gestão da ASSP, tendo sido uma mais-valia a 
relação de proximidade estabelecida com as delegações. As orientações dadas para que a comunicação entre os 
diferentes agentes fosse uma realidade trouxeram mais segurança, confiança, união, força e saber partilhado.

6. Comentário Final, tentando abordar os seguintes pontos 
6.1 - Cumprimento do PA 
 De uma forma geral, foi dado cumprimento ao Plano de Atividades.

6.2 - Objetivos (os atingidos e os não conseguidos)
 Em todos os projetos delineados, concretizámos os objetivos a que nos propúnhamos fomentando o envelhecimento 
ativo e consequentemente a saúde e bem-estar dos associados e familiares.

 Apesar das ações desenvolvidas, a motivação dos professores no ativo continua aquém das nossas espectativas. 
Temos plena consciência do envelhecimento dos associados e do que é preciso ser feito para que se mantenha esta 
associação.

6.3 - Maiores dificuldades encontradas 
Sentimos alguma dificuldade na gestão do espaço físico e conciliação de horários, aquando da realização de eventos, 
uma vez que temos atividades programadas para todos os dias da semana, na sede.

Sendo nós a Delegação Açores, não podemos deixar de referir o problema da descontinuidade geográfica, que dificul-
ta a motivação dos associados das restantes ilhas. 

6.4 - Outras considerações relevantes
 A afluência aos eventos, em muitos momentos, ultrapassou as expetativas. Houve sempre a intenção que de forma 
ativa, lúdica, recreativa e cultural estes fossem envolventes.

6.5 - Grau de satisfação da Direção da Delegação e perspetivas futuras
O sucesso na concretização e operacionalização de todo o PA deveu-se à grande dedicação e empenho desta direção 
em alcançar a missão a que a ASSP se propõe. A participação dos associados e a sua resposta às nossas solicitações 
são a razão fundamental do nosso querer e acreditar no valor da ASSP.  

Num futuro próximo, pretendemos deslocar-nos à ilha Terceira para incentivar a criação de um núcleo local de dina-
mização da ASSP. 

Pretendemos ainda adequar o espaço adquirido de forma a colmatar as dificuldades anteriormente referidas e a 
melhorar toda a ação a implementar.

CONTINUAÇÃO DA DELEGAÇÃO DOS AÇORES
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1. Caracterização sumária da Delegação 

Alterações verificadas durante 2014 relativamente a:

1.1 Espaços 

• Sede em Faro 

– Para além do cumprimento de algumas recomendações no âmbito da inspeção realizada pelo IMT (sinalética, 
proteção de cabos), nada mais há a referir. 

• Casa do Professor (Pechão)

 – Na sequência da inspeção realizada por técnicos do departamento higio-sanitário do Centro de Saúde de 
Olhão, no dia 10 de Julho, foram apontados alguns aspectos a corrigir (colocação de manípulos não manuais nas 
zonas de manipulação de alimentos; colocação de fios de alarme nas casas de banho), tendo em vista o  seu 
funcionamento como Centro Comunitário.  No espaço exterior, foi construída uma área de estacionamento 
resultante de um acordo de comodato estabelecido com as empresas Hubel e Madrefruta, nossas vizinhas. 
Continuaram-se contactos com a Direção Nacional e empresas por forma a concretizar a colocação de vedação 
delimitadora do terreno. Ao longo do ano, e no âmbito de um projeto de requalificação do terreno envolvente, 
com o aconselhamento da Glocal que identificou as prioridades dessa requalificação (árvores em risco, limpeza 
do terreno), muitos associados compareceram para oferecer o seu contributo, contando-se, ainda, com a colabo-
ração da Junta de Freguesia de Pechão.  

1.2 Recursos Humanos
Contamos com uma funcionária na Sede, com contrato sem termo, a partir do mês de Agosto. Relativamente à Casa 
do Professor e após a aprovação do Regulamento Interno do Centro Comunitário e Plano de Actividades pela Segu-
rança Social, fomos confrontados com a necessidade de apresentar o respectivo quadro de pessoal sem o que não 
poderá ser emitida a autorização de funcionamento. Continuamos a aguardar a aprovação formal da Direçcão Nacio-
nal, que até agora não se verificou, para dar cumprimento a essa exigência da Segurança Social.

1.3 Referência, ao que estando previsto, não se concretizou

Durante 2014 não se concretizou a colocação da vedação na Casa do Professor, em Pechão. Relativamente ao funcio-
namento do Centro Comunitário, ficámos “parados” , não podendo responder à solicitação da Segurança Social 
quanto ao quadro de pessoal. 

2. Actividades desenvolvidas
2.1 As actividades desenvolvidas
Prosseguindo objectivos que consideramos muito importantes e abrangendo áreas diversas, conforme se apresenta 
abaixo, tiveram como fio condutor o tema “2014 – Ano Internacional da Agricultura Familiar”, assim designado pela 
ONU. De salientar o empenhamento do grupo organizador o qual procurou, na diversidade e qualidade das activida-
des, agradar aos já associados e atrair novos associados.

O Plano de Actividades 2014, tendo os seguintes objectivos gerais:

• Promover o envelhecimento activo

• Promover actividades culturais e de formação

• Desenvolver actividades de promoção da saúde

• Apoiar os associados

• Fidelizar os associados

• Promover a entrada de novos associados,

contemplou as seguintes actividades, organizadas segundo as  seguintes cinco áreas de acção: cultural, formativa, 
saúde, apoio e divulgação.

DELEGAÇÃO DO ALGARVE
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Especificando:

ÁREA CULTURAL: 

- Projecto Ano Internacional da Agricultura Familiar - Workshops (Hortas Verticais / Espiral de Ervas Aromáticas 
/ Nós e as Plantas )

- Viagens / Visitas / Passeios (Visita ao Barrocal, Roteiro das Aldeias Históricas, Visita à Herdade do Freixo, Mon-
temor-o-Novo, Visita a Cidades Históricas – Évora, Cáceres e Trujillo, Passeio a Sevilha, Visita ao Parque Mineiro 
do Lousal)

- Tardes de Música

- Clube de Música

- Clube de Cinema  

- Clube de Leitura

- Oficinas

- Representações teatrais na Casa do Professor, Pechão

- Exposição de Fotografia, “Terra”, na Biblioteca Municipal de Faro

- Na Casa do Professor (Pechão) realizou-se um convívio comemorativo de “Os 40 anos do 25 de Abril”, tendo 
também acontecido, nesse âmbito, a Exposição documental:  “O 25 de Abril visto através da Imprensa”, organi-
zada pelo professor Idalécio Soares, com recurso a documentos pessoais, e a conferência “Do Movimento dos 
Capitães ao 25 de Abril”, proferida pelo Capitão de Abril Coronel Piteira Santos.

ÁREA FORMATIVA: 

- Clube de Inglês

- Clube de Informática

- Clube de Fotografia

SAÚDE:

- Encontro com técnicos da AEDMADA (controlo da diabetes)

- Encontro “Vamos falar sobre a Diabetes”, dedicada à prevenção da diabetes

 - Clube Tai-Chi

APOIO: 

- Estabelecimento / actualização de protocolos e acordos

DIVULGAÇÃO: 

- Visitas às escolas

- Contactos informais durante as atividades realizadas

- Contactos através de e-mail, site e Acontecer

2.2 Actividades não inscritas no Plano
- De referir que a ASSP – Algarve recebeu um Diploma de Mérito pela sua colaboração no âmbito do Voluntariado 
Ambiental para a Água, uma iniciativa da Agência Portuguesa do Ambiente, e foi reconhecida como parceira pela 
Junta de Freguesia de Pechão nas comemorações do 500º Aniversário desta freguesia.

2.3 Previstas no Plano de Actividades e que não se realizaram
- A partir do momento em que a Direcção Nacional identificou a Casa do Professor em Pechão como Centro Comunitá-
rio, na sequência de um conjunto de reuniões que clarificaram a impossibilidade de aquela casa vir a ser um Lar, a 
direção do Algarve realizou inúmeras reuniões com a Segurança Social no sentido de se perceber o que seria necessá-
rio para concretizar aquela finalidade (numa destas reuniões esteve presente o Presidente da Direção Nacional). 
Pensámos ser possível ter a autorização necessária ao funcionamento do Centro até porque o projeto Campo de 
Férias, que se viria a delinear, constituía uma das atividades previstas no plano de Atividades do Centro Comunitário.
Todavia, nem obtivemos essa autorização de funcionamento nem se realizou o Campo de Férias, apesar do empe
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nhamento do grupo responsável pelo projeto (os Presidentes das Delegações do Porto e de Guimarães) que visitou 
Pechão em Maio. Apesar de a maior parte dos requisitos estarem cumpridos, dois aspectos são de salientar: sem a 
licença de funcionamento do Centro não é possível implementar qualquer Campo de Férias, por um lado e, por outro, 
as atividades a realizar no Campo devem ter em conta as características da região onde o mesmo se desenvolverá. 

3. Evolução do número de associados
3.1 Acções específicas de angariação de novos associados
- As actividades que propomos, dos clubes aos passeios e visitas, são um bom meio para publicitar a ASSP e contri-
buir para a angariação de novos associados. 

- O contacto directo com os professores também teve um contributo positivo, evitando, pelo menos, uma maior saída 
de associados. 

- As visitas que realizámos a algumas escolas, ainda que de forma pouco sistemática, o que é dificultado pela delega-
ção abranger todo o Algarve. 

3.2 Resultados obtidos
O número de associados em 2014 revelou um ligeiro decréscimo em relação ao ano anterior. Há que fazer um esforço 
no sentido de atrair mais associados e contrariar este movimento.

4. Folha “Acontecer”
4.1 Número de edições publicadas
Publicámos quatro números – Janeiro, Abril, Setembro e Dezembro. 

4.2 Breve comentário
O “Acontecer” é enviado a todos os Associados e, embora já um grande número o receba por e-mail, continuamos a 
ter que o enviar pelo correio, o que constitui um encargo significativo, acrescido dos custos relativos ao novo formato. 
De qualquer modo, esta forma de comunicar com os associados é muito importante para manter viva a imagem da 
ASSP junto de cada um deles.

5. Participação em actividades promovidas pela DN
5.1 Encontros de Delegações
Estivemos presentes nas reuniões promovidas pela Direcção Nacional.

5.2 Reunião no âmbito de Interlocutores
No dia 9 de Setembro tivemos a primeira reunião com a nossa interlocutora, Helena Malaquias. Seguindo o guião 
proposto pela DN, discutimos, ainda, assuntos relativos à Casa do Professor. A partir daquela data contactámo-nos 
pontualmente.

5.3 Sessões de formação para o site
Estivemos presentes nas acções de formação para o site, convocadas pela Direcção Nacional.

5.4 Avaliação do desempenho
No âmbito da avaliação do desempenho, estudámos a documentação apresentada pelaDN, discutimo-la em reunião e 
de Assembleia de Associados e entregámos as propostas da nossa delegação em Assembleia Nacional de Delegados.

5.5 Reuniões de Presidentes da Direcção das Delegações com Residências
Não tendo a nossa delegação Residência, reunimos, contudo, com a Direcção Nacional em vários momentos, sempre 
no âmbito do Centro Comunitário – em conjunto com a Segurança Social e com a Junta de Freguesia de Pechão. 
Houve, também, uma reunião com o Presidente da autarquia de Faro.

CONTINUAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO ALGARVE
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6. Comentário Final
6.1 Cumprimento do Plano de Actividades
Consideramos ter cumprido o plano de atividades, embora o número de novos associados esteja longe do desejável.

6.2 Objectivos (os atingidos e os não conseguidos)
- Estabelecemos um conjunto de novos protocolos, contribuindo para o bem estar dos nossos associados. As ativida-
des desenvolvidas contribuíram para o cumprimento dos objectivos gerais acima mencionados, que, na generalidade, 
foram alcançados.

- Não conseguimos, todavia, ter o Centro Comunitário em funcionamento.

6.3 Maiores dificuldades encontradas
- 2014 foi um ano particularmente difícil no respeitante à casa em Pechão. Decorreu um período longo primeiro que 
se percebesse que o Lar não iria acontecer; a DN levou tempo a assumir este facto. A Câmara Municipal de Olhão e, 
em certa medida, a Segurança Social não ajudaram grandemente a desbloquear a situação. 

6.4 Outras considerações relevantes
Neste ponto gostaríamos de referir o seguinte:

- a importância/a necessidade de pôr o Centro Comunitário em funcionamento;

- a presença  nas reuniões enquanto membros do Conselho Local de Acção Social de Olhão que tem vindo a abrir cami-
nho a uma proximidade de/com outros parceiros da região que nos começam a reconhecer como entidade parceira;

- a necessidade de operacionalizar uma forma de alargar a acção da ASSP a outras cidades do Algarve (criar núcleos).

6.5 Grau de satisfação da direcção da delegação e perspectivas futuras
- O processo que nos tem envolvido relativamente à casa do Professor em Pechão tem causado um desgaste signifi-
cativo entre os membros da direcção. A indecisão, a falta de apoio, o tempo decorrido para encontrar uma solução 
causaram efeitos negativos. Ficamos felizes porque um número significativo de associados e não associados adere 
às nossas atividades. As pequenas conquistas como um único novo associado ou um elogio a uma actividade confor-
tam-nos, mas continuamos muito apreensivos quanto a Pechão. É de tal forma a insatisfação que sentimos que a 
actual direcção não tem a intenção de se recandidatar, em lista tal como hoje existe. 

CONTINUAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO ALGARVE
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1. Caracterização sumária da Delegação
    Alterações verificadas durante 2014 relativamente a

1.1 Espaços: foram substituídas as duas caldeiras para aquecimento de águas por outras duas de condensação de 
alto rendimento e foram instalados painéis fotovoltaicos de produção de energia eléctrica para auto-consumo na 
cobertura do salão do Centro de Convívio. No total, um investimento de € 67.000, cofinanciado pelo QREN – Progra-
ma Mais Centro em cerca de € 49.000.

1.2 Recursos Humanos: Alterações relativas a 2013:
Terminou o estágio profissional da Licenciada Viviana Melo como Técnica Superiora de Animação, cujo desempenho 
não satisfez, razão pela qual se apresentou à DN a proposta de contratação da Licenciada Joana Ratola, no âmbito da 
medida Estímulo Emprego. Na categoria de Ajudante de Acçao Directa AAD de 3ª foi proposta à DN a contratação de 
Vera Caramonete e Paula Rocha Senos, que vinham fazendo várias substituições temporárias – férias e baixas médi-
cas -, em detrimento da Lurdes Ramalheira. Neste momento temos 11 AAD. Na categoria de Auxiliar de Serviços 
Gerais ASG de 3ª foi proposta à DN a contratação a termo certo por um ano, no âmbito da medida Estímulo Emprego, 
de Lurdes Creoulo, que concluiu previamente com avaliação de Muito Bom um CEI na mesma categoria. Neste 
momento temos 3 ASG, mas uma, Rosário Baptista, apresenta uma deficiência de 65% a nível da fala/audição.

1.3  Referência ao que, estando previsto, não se concretizou: Ficou por executar, por falta de liquidez (temporá-
ria) de tesouraria, a instalação de ar condicionado no salão do Centro de Convívio. A executar em 2015.

Também ainda não entrou em funcionamento pleno o SPA porque não foi ainda possível conciliar os interesses de 
utentes e outros potenciais interessados externos no SPA em períodos diários coincidentes, de modo a optimizar os 
gastos com o indispensável aquecimento dos cerca de 1.500 litros de água necessários para a tina de hidromassa-
gem, duche Vichy e banho turco.

2. Actividades desenvolvidas
2.1 Inscritas no Plano de Actividades, viradas para a Casa do Professor:
Visita da Mordomia de São Gonçalinho à Casa do Professor a 17 de Janeiro; 5º Aniversário da Casa do Professor em 16 
de Maio, com uma Semana Aberta de 19 a 24 com utilização gratuita de todos os nossos serviços (SPA, ginásio com 
fisioterapia, Yoga e Pilates, Psicologia, Saúde e bem estar com rastreio de visão, audição, hipertensão arterial); 
Santos Populares a 13 de Junho com Festa de Santo António na Casa do Professor; Dia Internacional do Idoso a 1 de 
Outubro; Dia do Professor a 6 de Outubro; dia de S. Martinho a 11 de Novembro; festa de Natal a 18 de Dezembro; 
visitas a Museus, Exposições, espectáculos, ateliês e workshops; passeios ao campo, a jardins e a praias; Encontros 
Intergeracionais e interinstitucionais.

Inscritas no Plano de Actividades, viradas para o exterior: Dia Internacional da Mulher a 8 de Março, com uma 
palestra sobre Direitos Humanos proferida pela Doutorada Ana Cláudia Campina, especialista naquela área; sessão 
de divulgação do Projecto Experimenta para o ensino das Ciências Experimentais; viagem a Setúbal e Grândola, ao 
Centro Mineiro do Lousal; viagem pelos canais da Ria de Aveiro e visita às praias do Litoral Aveirense, sob o tema da 
erosão do litoral; Solidariedade Activa, com recolha de bens a favor das IPSS Florinhas do Vouga e CASCI.

2.2 Não inscritas no Plano de Actividades: todas as que se realizaram no âmbito do Projecto A ASSP em Terras 
de Santa Maria, isto é: participação da ASSP Aveiro com um stand na Cidade no Jardim, que é uma mostra de todas 
as instituições de S. João da Madeira; colaboração com monitores da ASSP nas áreas da informática e artes plásticas 
– a custo zero – nos campos de Férias da Associação AEJ; as actividades das salas de estudo com crianças e jovens em 
idade escolar começaram a 15 de Setembro; as actividades com adultos tiveram início a 1 de Outubro e as extra-curri-
culares com as crianças do pré-primário da Santa Casa da Misericórdia de S. João da Madeira e Centro Paroquial de 
Mosteirô, a 15 de Outubro; duas saídas com os Adultos do Projecto e uma com as crianças/jovens das salas de estudo. 
Durante o período das férias de Natal, as salas de estudo estiveram em funcionamento, embora com actividades 
mais aligeiradas, excepto nos dias festivos e 26 de Dezembro e 2 de Janeiro, em que encerraram. Foi ainda organizada 
uma campanha de angariação de fundos que permitiu a oferta de 7 colchões destinados às crianças institucionaliza-
das da Santa Casa da Misericórdia de SJMadeira e uma festa de Natal envolvendo as crianças/jovens, Adultos e 
Professores, funcionários e voluntários.

DELEGAÇÃO DE AVEIRO

Actividades Data Local N.º de participantes

Estórias com chá 15 Jan Sede 18

Workshop Hatha Yoga 18 Jan Sede 10

Palestra “ lidar com o Stress” - Parceria  Braham kumaris 24 Jan Sede 35

“A minha boca parece um deserto”
13 Fev Sede 14

Workshop de Linogravura 15 Fev Sede 7

Palestra ”Pensamento Positivo” 22 Fev Sede 35

Sessão de cinema- “ Paulette” 27 Fev Sede 3

7 Março Sede 12

Workshop - caixas forradas em tecido  - Dia da Mulher 8 Março Sede 20

Estórias com chá - Artista António Inverno 13 Março Sede 35

Sessão de cinema - “ Gaiola Dourada” 20 Março Sede 20

Encontro de Francofonia - Escola Aliance Française 22 Março Sede 35

Aldeia da terra - Centro Interp. do Tapete, Fundação 
Eugénio de Almeida 29 Março Sede 39

Workshop de Costura  -  Estojo de Maquiagem 5 Abril Sede 6

Sessão de cinema 10 Abril Sede 16

Palestra “Coração feliz e saudável “– Brahma kumaris 12 Abril Sede 25
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2.3 Previstas no Plano de Actividades e que não se realizaram:
A implementação efectiva do funcionamento do SPA, por dificuldade de os utentes e eventuais interessados exterio-
res à Casa do Professor conjugarem os seus interesses nos mesmos dias/horas para rentabilizar os consumos de 
água e gás para aquecimento de cerca de 1500 litros.

 

3. Evolução do número de associados ao longo de 2014
3.1 Acções específicas de angariação de novos Associados: foram feitas visitas a diversas Escolas de Aveiro e 
Esgueira, em dias e horas previamente combinados com os respectivos Directores.

3.2 Resultados obtidos: o número de Associados da DDAveiro aumentou de 656 em 31 de Dezembro de 2013 para 
686 em 31 de Dezembro de 2014, pese embora as quase duas dezenas de desistências. Contudo, pensamos que este 
aumento não estará directamente ligado às acções de divulgação nas Escolas, das quais, estimamos, não terá resul-
tado qualquer adesão de novo Associado.

   

4. Folha “Acontecer”
4.1 Número de edições publicadas durante o ano: 6, uma vez que a Delegação adoptou uma periodicidade 
bimestral.

4.2 Breve comentário: Tem-se a percepção de que foi uma inovação bem aceite pelos Associados, mas também por 
outras pessoas a quem os temos enviado. A sua execução deu muito trabalho à equipa designada para o efeito, mas 
também muito gozo, o de dar a conhecer o que é a vida da Delegação, em Aveiro e em SJMadeira.

5. Participação em actividades promovidas pela DN
     Descrição e comentários

5.1 Encontros de Delegações: Aveiro esteve presente e, entre os elementos que constituíram a sua delegação, foi 
unânime a opinião de que são encontros muito interessantes porque permitem uma saudável e importante partilha 
de experiências. Inovação da DN a que é importante dar continuidade.

5.2 Reuniões no âmbito de Interlocutores: feitas duas, sendo que a 2ª foi sobretudo para preparar e tentar dina-
mizar a acção da Delegação com vista à divulgação e preparação do Congresso ASSP 2015.

5.3 Sessões de formação para o site: a que foi feita em Aveiro, destinada a representantes de várias Delegações, 
decorreu com toda a normalidade e a opinião geral dos presentes foi a de que tinha sido muito bem apresentada e 
valiosa. Excelente acção.

5.4 Avaliação do desempenho: decorreu em Setembro/Outubro, e com toda a normalidade. No início do processo, 
a Direcção considerou a auto-avaliação feita, nalguns casos, inexplicável e injustificadamente inflaccionada. Contu-
do, depois não houve reclamações ou impugnações dos avaliados. Pareceu tratar-se de uma inconsciente desvalori-
zação inicial do processo de avaliação que, aparentemente, foi depois corrigida.

5.5 Reuniões de Presidentes da Direcção das Delegações com Residências: consideramos uma das melhores 
iniciativas da DN, uma vez que são as Residências de Professores as estruturas que consomem mais tempo e mais 
energias – impensáveis para que as não tem! - a uma Direcção Distrital. Nestas, foi muito profícua a partilha de expe-
riências e de saberes, pelo que é das iniciativas inovadoras da DN aquela pela qual mais insistimos para que tenha 
continuidade.   

      

6. Comentário Final:
6.1 Cumprimento do Plano de Actividades: de uma maneira geral, consideramo-nos satisfeitos com o grau de 
cumprimento do PA, com uma excepção: a angariação de novos Associados – jovens, de preferência -, excluindo o 
sucesso do Projecto A ASSP em Terras de Santa Maria, em que os resultados são encorajadores e ultrapassam já os 
valores que a DN exigiu como contrapartida do investimento feito.

CONTINUAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE AVEIRO
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6.2 Objectivos (os atingidos e os não conseguidos): considerando como objectivo último de toda a nossa estra-
tégia a angariação de novos Associados (novos), então podemos dizer que em Aveiro tal desiderato não foi consegui-
do, exceptuando o reduto sanjoanense.

6.3 Maiores dificuldades encontradas: a falta de espírito de solidariedade das pessoas, nestes tempos difíceis 
que atravessamos: na generalidade dos casos, só aderem à ASSP depois de lhes agradar a resposta à pergunta fatal 
que formulam: ”E o que é que eu ganho com isso?!”.

6.4 Outras considerações relevantes:

6.5 Grau de satisfação da Direcção da Delegação e perspectivas futuras: satisfação do dever cumprido – face 
ao esforço desenvolvido -. Já quanto ao futuro, não sabemos como será o processo de constituição de lista a sufragar 
nas próximas eleições: o cansaço é muito, uma vez que há elementos que integram os órgãos sociais em Aveiro há 
quase 20 anos, ininterruptamente…De acordo com a palestra ouvida sobre esta problemática em Santarém no 
Encontro de Delegações, temos que pensar com antecedência na nossa rendição!

CONTINUAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE AVEIRO
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1. Caracterização sumária da Delegação
1.1 A sede da Delegação de Beja mantém-se no espaço que lhe foi concedido pela Câmara Municipal de Beja no ano 
de 2012.

1.2 A delegação continua a ser gerida por uma Comissão Administrativa constituída pelos mesmos elementos do ano 
anterior.

1.3 Relativamente a este ponto, não se verificaram quaisquer alterações.

2. Atividades desenvolvidas
2.1 - Inscritas no Plano de Atividades

DELEGAÇÃO DE BEJA

Actividades Data Local N.º de participantes

Estórias com chá 15 Jan Sede 18

Workshop Hatha Yoga 18 Jan Sede 10

Palestra “ lidar com o Stress” - Parceria  Braham kumaris 24 Jan Sede 35

“A minha boca parece um deserto”
13 Fev Sede 14

Workshop de Linogravura 15 Fev Sede 7

Palestra ”Pensamento Positivo” 22 Fev Sede 35

Sessão de cinema- “ Paulette” 27 Fev Sede 3

7 Março Sede 12

Workshop - caixas forradas em tecido  - Dia da Mulher 8 Março Sede 20

Estórias com chá - Artista António Inverno 13 Março Sede 35

Sessão de cinema - “ Gaiola Dourada” 20 Março Sede 20

Encontro de Francofonia - Escola Aliance Française 22 Março Sede 35

Aldeia da terra - Centro Interp. do Tapete, Fundação 
Eugénio de Almeida 29 Março Sede 39

Workshop de Costura  -  Estojo de Maquiagem 5 Abril Sede 6

Sessão de cinema 10 Abril Sede 16

Palestra “Coração feliz e saudável “– Brahma kumaris 12 Abril Sede 25

Sessão divulgação ASSP  –  Esc. Secundária Diogo de 
Gouveia 30 Abril Sede Teresa Espada, Leonete, Mª Augusta

Sessão de sensibilização – “Quem cuida do cuidador ?”
Ana Clara Nunes e Conceição Correia

8 Maio Sede 10

Workshop de costura – chinelos de quarto 10 Maio Sede 5

Estórias com chá –“Origens da cidade de Beja” – Manuel 
Góis 15 Maio Sede 15

Workshop - Collagraph- Gravura  - Teresa espada 17 Maio Sede 5

Workshop  costura - lancheira 26 Maio Sede 4
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2.2 Não inscritas no Plano de Actividades
2.2.1  Começaram a ter lugar semanalmente, na sede da delegação, os  “Encontros à volta do Tricot”, a partir do 
dia 24 de Outubro.

2.2.2  Foi realizado  o Mercadinho de Natal, com venda de produtos locais, no dia 18 de Dezembro de 2014.

CONTINUAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE BEJA

Sessão divulgação ASSP  –  Esc. Secundária Diogo de 
Gouveia 30 Abril Sede Teresa Espada, Leonete, Mª Augusta

Sessão de sensibilização – “Quem cuida do cuidador ?”
Ana Clara Nunes e Conceição Correia

8 Maio Sede 10

Workshop de costura – chinelos de quarto 10 Maio Sede 5

Estórias com chá –“Origens da cidade de Beja” – Manuel 
Góis 15 Maio Sede 15

Workshop - Collagraph- Gravura  - Teresa espada 17 Maio Sede 5

Workshop  costura - lancheira 26 Maio Sede 4

Sessão divulgação da ASSP - Escola Santiago Maior 26 Maio Sede Teresa Espada, Mª Augusta

Sessão cinema – Notting Hill 28 Maio Sede 7

Piquenique no Parque da Cidade 5 Junho Parque/  
cidade 15

Estórias com chá -“ Mitos sobre a alimentação” - nutrição
Nutricionista  - Ana Margarida Ramalho 25 Junho Sede 10

Comemoração do Dia de São Pedro – ARRAIAL 29 Junho Sede 15

Aulas de yoga – De Jan a Junho de 2014 (actividade 
semanal) Janeiro/Junho Sede 7

Viagem ao Algarve – Esculturas de Areia, Pêra
Parque da Mina – Monchique 5 Julho Algarve 40

Sessão de Cinema – “O Fabuloso Destino de Amélie 
Poulain”  9 Julho Sede 12

Workshop Costura - Bolsas de Cosméticos 17 Julho Sede 6

Viagem a Córdova e Granada 4/5 Out. 50

Estórias com chá – Histórias das Religiões, Padre João 
Paulo 23 Out. Sede 12

Encontros de Tricot – (início de actividade semanal) 24 Out. Sede 6

Sessão de Cinema – “ A Rainha” 29 Out. Sede 10

Encontros à volta do Tricot - (actividade semanal) 7 Nov. Sede 6

10 Nov. Sede 8

Magusto 11 Nov. Sede 16

Workshop de costura - bolsa dupla de cosméticos 17 Nov. Sede 6

Estórias com chá - Poesia Popular - Rosa Helena 20 Nov. Sede 15

Sessão de cinema  “ Os miúdos estão bem” - COMÉDIA 27 Nov. Sede 15

Viagem a Lisboa - Passeios Literários, Mercado da 
Ribeira e Teatro Politeama. 13 Dez. Lisboa 50

Mercado de Natal - venda de gastronomia natalícia 18 Dez. Sede 16

Almoço de Natal - Restaurante “El Chali” 20 Dez Beja 20
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2.3 Previstas no Plano de Actividades e que não se realizaram

2.3.1 Não foram realizadas as actividades seguintes:

- “Momento Musical”, da responsabilidade do Conservatório Regional de Beja, previsto para o dia 27 de Março 
de 2014. 
- Viagem a Estremoz, prevista para o dia 3 de Maio.

A primeira não foi possível devido à indisponibilidade dos elementos convidados e a segunda, por falta de 
inscrição de participantes.

3. Evolução do número de associados ao longo de 2014
3.1 Durante o ano de 2014 foram organizadas e realizadas cinco sessões de divulgação directa nas escolas da cidade 
de Beja:

CONTINUAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE BEJA

ESCOLAS RESPONSÁVEIS DATA

1 Escola Secundária de Diogo de Gouveia,  Beja
Maria Augusta Valente; Leonete Teixeira; Teresa 
Espada

30 de Abril de 2014

2 E.B.1,2,3 de Santiago Maior, Beja Maria Augusta Valente; Teresa Espada 26 de Maio de 2014

3 E.B.1,2,3 de Mário Beirão, Beja Maria Augusta Valente; Teresa Espada 25 de Novembro de 2014

4  E.B.1,2,3 de Santa Maria, Beja Lídia Cunha, Teresa Espada 27 de Novembro de 2014

5 Escola Secundária de D. Manuel I, Beja Leonete Teixeira, Teresa Espada 3  de Dezembro de 2014

Sessões de divulgação da ASSP nas escolas do concelho de Beja

3.2 Foram inscritos como sócios da ASSP sete (7) docentes oriundos de escolas diferentes.   

4. Folha “Acontecer”
4.1  Foram publicadas quatro edições da folha “Acontecer”.

4.2  Não foi possível fazer chegar a todos os sócios esta publicação, uma vez que há muitos que não dispõem de 
meios informáticos  que lhes permitam recebê-la.

5. Participação em actividades promovidas pela DN     

5.1 Encontros de delegações
As professoras Leonete Teixeira, Lídia Cunha e Maria José do Rosário estiveram presentes no encontro de delegações 
realizado em Santarém.

Comentário: O encontro, pelo tema e sobretudo pelo debate,  fez emergir algumas das fragilidades da ASSP sobre as 
quais se torna necessária uma reflexão conjunta, mas o seu formato não possibilitou uma participação equitativa de 
todas as delegações.

Foram positivos os momentos sociais do evento e a partilha de experiências entre delegações. 

A fim de possibilitar interconexões de comunicação entre as Delegações Regionais e a Direcção Nacional, dever-se-á 
diligenciar no sentido de proporcionar encontros, cuja periodicidade seja, pelo menos, semestral ou quadrimestral.

5.2 Reuniões no âmbito dos interlocutores

As professoras Maria José do Rosário, Maria Augusta Valente, Leonete Teixeira e a associada e colaboradora Filome-
na Estevéns participaram numa reunião com o interlocutor Miguel Vilhena, na sede da Delegação de Beja da ASSP, 
no dia 8 de Dezembro de 2014.
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Durante o encontro, o interlocutor Miguel Vilhena propôs a definição de um plano de trabalho para a funcionária 
Teresa Espada, deu  algumas sugestões e indicações acerca do congresso que irá realizar-se em Évora e incentivou os 
presentes a desenvolverem acções junto das escolas de Beja e de outros concelhos (Moura e Serpa), a fim de se poder 
divulgar com maior ênfase a ASSP.

Comentário: O encontro revelou-se útil, na medida em que foram fornecidas linhas de actuação orientadas na senda 
das de outras delegações, com vista a uma maior uniformização, mas a Comissão Administrativa sente-se limitada 
na sua actuação, devido à falta de colaboradores e de disponibilidade de alguns dos elementos que integram a 
Comissão Administrativa.

5.3 Sessões de formação para o site
Na sessão de formação ao site realizada no dia 29 de Novembro de 2014, estiveram presentes os docentes David Argel 
e a professora colaboradora Teresa Espada.

Esta realizou-se em Setúbal e decorreu com bastante sucesso. Teve como objectivo clarificar alguns aspectos técni-
cos de como, futuramente, poderão ser introduzidos conteúdos específicos de cada delegação no site web.

Esta formação foi bastante útil, na medida em que contribuiu para que toda a dinâmica da delegação de Beja seja 
mais publicitada e visualizada por um público mais vasto.

5.4 Avaliação do desempenho
A Comissão Administrativa da Delegação de Beja considera que a Direcção Nacional tem   envidado grandes esforços 
para que a  ASSP cumpra os seus objectivos em prol de toda a classe docente e não só com o fim de beneficiar os mais 
velhos. Parece-nos ser uma boa aposta, uma vez que o número de sócios mais antigos está a diminuir, e é preciso 
cativar novos elementos, não só para manter todas as estruturas já criadas, como também para ajudar as novas gera-
ções de professores que, muitas vezes deslocados das suas residências, precisam de apoio a vários níveis.

Há, no entanto, que avaliar as despesas que estão a ser feitas, a fim de poderem ser mantidas todas estruturas já 
criadas.

 

6. Plano de Actividades 
6.1 O plano foi quase totalmente cumprido. Apenas não se realizaram duas actividades inicialmente previstas e 
referidas no ponto 2.3.1.

6.2 Os objectivos da maioria das actividades foram alcançados, embora esta delegação continue a lutar para que o 
número de associados cresça e participe nos eventos que aqui vão tendo lugar.

6.3 As maiores dificuldades encontradas pelos membros da Comissão Administrativa desta delegação prendem-se 
com a falta de interesse dos docentes por este organismo.

Embrenhados nas dificuldades do dia-a-dia da sua actividade e preocupados com a sua situação pessoal, profissional 
e financeira, evitam assumir novos compromissos que impliquem maior esforço económico.

6.4 Para além do exposto nos pontos anteriores, há que salientar a necessidade de mudança de estratégias, de 
propostas e de objectivos da ASSP. Apesar de existirem já novas apostas  no sentido de cativar os mais novos, a 
missão desta Associação está ainda muito direccionada para um segmento etário mais avançado, negligenciando, de 
alguma forma, as camadas mais jovens no activo, que se confrontam com grandes problemas, devido à precariedade 
crescente da profissão e à sobrecarga inerente ao desempenho das funções docentes.

6.5 Os membros da Comissão Administrativa desta delegação, apesar dos esforços envidados ao longo do ano de 
2014, que se desmultiplicaram no conjunto de actividades atrás referidas, consideram que os resultados obtidos 
ficaram aquém das suas perspectivas, no que concerne à participação e à adesão de novos sócios, o que, provavel-
mente, se deve a factores intrínsecos e extrínsecos a esta delegação, nomeadamente, as limitações do espaço físico 
e também as grandes distâncias entre a sede e as diferentes localidades abrangidas.

Os aspectos referidos irão ser objecto de uma análise SWOT, a fim de se poder perspectivar, no presente, o futuro 
desta delegação.

CONTINUAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE BEJA
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1. Caracterização sumária da Delegação
1.1. Espaços
A Delegação de Coimbra está instalada em edifício próprio que é constituído por 4 pisos.

No piso inferior funciona a cozinha, uma sala de convívio e a sala de pintura. Existem ainda instalações sanitárias 
recentemente remodeladas, o gabinete de massagens e o Pavilhão Multiusos.

No 1º piso funciona a Secretaria, a Reprografia e a sala maior da Delegação, onde funcionam diversas actividades, e 
onde se levam a efeito palestras, conferências, etc. Neste piso podemos ainda encontrar instalações sanitárias bem 
conservadas.

No 2º piso estão instaladas salas de actividades, nomeadamente a Sala de Línguas e a Sala de Informática, Fotogra-
fia e Tratamento de Imagem. Existe ainda neste piso um pequeno bar e instalações sanitárias.

No 3º piso funciona o ginásio de Yoga e Pilates e duas pequenas salas que servem de vestiário, sendo uma para 
homens e outra para mulheres. Para além destes, existe uma pequena divisão, onde está instalado o arquivo. Neste 
piso, é possível ainda encontrar instalações sanitárias, bastante amplas, dotadas de duche. Há ainda um quarto para 
passantes.

1.2. Recursos Humanos
No que respeita a Recursos Humanos, a Delegação conta com uma funcionária administrativa, uma auxiliar de servi-
ços gerais, contratada, um técnico de informática e uma técnica, exigida pela Segurança Social, ao abrigo de um 
Contrato Emprego Inserção que terminou em Novembro e cuja ausência se tem notado bastante.

1.3. Não se concretizou a viagem prevista aos Países Bálticos.

2. Actividades desenvolvidas
2.1. Inscritas no Plano de Actividades
Línguas (Inglês e Italiano)

Literatura Portuguesa

História da Arte

História da Música 

Pintura

Aguarela 

Culinária Italiana

Bordados

Actividades Físicas (Yoga, Pilates e Musicoterapia)

Massagens

Conferências

Visitas a Museus e Fundações em Lisboa e Porto

Exposições

Convívios

2.2. Não inscritas no Plano de Actividades
Exposições em Escolas de Coimbra e nas Instalações da Câmara Municipal de Penacova.

2.3. O plano de actividades foi totalmente executado.

3. Evolução do número de associados ao longo de 2014
3.1. Visitas a várias escolas no sentido de sensibilizar os colegas no activo para se inscreverem.
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3.2. Inscreveram-se alguns colegas que estão no activo.

4. Folha “Acontecer”
4.1. Oito publicações.

4.2. A Folha “Acontecer” foi uma iniciativa positiva, que teve bom acolhimento entre os associados que deste modo 
tomaram conhecimento das realizações da Delegação.

5. Participação em actividades promovidas pela D.N.
5.1. A Delegação de Coimbra participou no encontro de Delegações em Santarém, que foi bem aceite. Foram tratados 
assuntos referentes à ASSP que interessaram os presentes. Neste encontro foi apresentado pela Delegação de Coim-
bra um projecto com o apoio do Jardim Botânico de Coimbra. O tema central estava focado nas orquídeas oferecidas 
a Coimbra por dois engenheiros finlandeses.

5.2. Realizou-se uma reunião com o interlocutor Dr. Adelino Cruz onde se trataram assuntos de interesse para a Dele-
gação.

5.3. Nada a mencionar. Está a ser contactada a pessoa que ficará com o encargo da actualização permanente do site.

5.4. A avaliação do desempenho foi realizada no ano de 2014, quer em relação aos funcionários quer no que respeita 
aos orientadores das actividades.

5.5. A Delegação de Coimbra não tem ERI.

6.Comentário Final
6.1. O plano de actividades foi cumprido na íntegra.

6.2. Os objectivos foram atingidos de modo geral.

6.3. As maiores dificuldades traduzem-se no facto de alguns associados manifestarem as suas poucas disponibilida-
des económicas e problemas familiares.

6.4. A Delegação desenvolve um conjunto grande de actividades que envolve centenas de associados que passam na 
Delegação uma parte do seu tempo. Tem também preocupação solidária com instituições que se ocupam de pessoas 
com dificuldades.

6.5. Apesar de algumas dificuldades os elementos da Direcção sentem-se em parte realizados pelo trabalho desen-
volvido e pelas consequências positivas que daí resultam. Neste sentido a Direcção continuará empenhada em levar 
para a frente os projectos que se propõe no sentido de conseguir atingir os objectivos previstos. Há no entanto um 
problema que deve ser resolvido com urgência, que diz respeito à readmissão da técnica exigida pela Segurança 
Social. De facto esta técnica desenvolve um conjunto de trabalhos essenciais os quais não podem recair sobre a 
funcionária dos serviços administrativos. A Direcção Nacional não pode descurar indefinidamente esta situação que 
nos coloca problemas com a Segurança Social.



Sessão divulgação da ASSP - Escola Santiago Maior 26 Maio Sede Teresa Espada, Mª Augusta

Sessão cinema – Notting Hill 28 Maio Sede 7

Piquenique no Parque da Cidade 5 Junho
Parque/  

cidade
15

Estórias com chá -“ Mitos sobre a alimentação” - nutrição
Nutricionista  - Ana Margarida Ramalho 25 Junho Sede 10

Comemoração do Dia de São Pedro – ARRAIAL 29 Junho Sede 15

Aulas de yoga – De Jan a Junho de 2014 (actividade 
semanal) Janeiro/Junho Sede 7

Viagem ao Algarve – Esculturas de Areia, Pêra
Parque da Mina – Monchique 5 Julho Algarve 40

Sessão de Cinema – “O Fabuloso Destino de Amélie 
Poulain”  9 Julho Sede 12

Workshop Costura - Bolsas de Cosméticos 17 Julho Sede 6

Viagem a Córdova e Granada 4/5 Out. 50

Estórias com chá – Histórias das Religiões, Padre João 
Paulo 23 Out. Sede 12

Encontros de Tricot – (início de actividade semanal) 24 Out. Sede 6

Sessão de Cinema – “ A Rainha” 29 Out. Sede 10

Encontros à volta do Tricot - (actividade semanal) 7 Nov. Sede 6

10 Nov. Sede 8

Magusto 11 Nov. Sede 16

Workshop de costura - bolsa dupla de cosméticos 17 Nov. Sede 6

Estórias com chá - Poesia Popular - Rosa Helena 20 Nov. Sede 15

Sessão de cinema  “ Os miúdos estão bem” - COMÉDIA 27 Nov. Sede 15

Viagem a Lisboa - Passeios Literários, Mercado da 
Ribeira e Teatro Politeama. 13 Dez. Lisboa 50

Mercado de Natal - venda de gastronomia natalícia 18 Dez. Sede 16

Almoço de Natal - Restaurante “El Chali” 20 Dez Beja 20

1. Caracterização sumária da Delegação
1.1 Espaços
Durante o ano de 2014, até ao mês de Dezembro, o espaço ocupado pela sede da delegação manteve-se, um edifício 
arrendado, constituído por:

• uma sala de entrada, que dá directamente para a rua, com cerca de 42 m2 dos quais 25m2 são ocupados por 
uma zona de serviços administrativos e outra de copa; junto a esta a porta do WC que ocupa o vão da escada;

• um primeiro andar – com a mesma área do r/c – dividido em três salas contíguas: a primeira é aberta para a 
escada, a segunda tem cerca de 12 m2 onde se realizam as oficinas de línguas e as reuniões e a terceira que serve 
de arrumação.

Em Dezembro fez-se a mudança para um novo edifício, constituído por:

• uma casa com r/ch e 1º andar, constituída por 6 assoalhadas, uma copa e duas casas de banho;

• um pavilhão anexo, com um salão polivalente, uma copa e duas casas de banho;

• um jardim com árvores de fruto.

1.2 Recursos humanos
• Uma funcionária a tempo inteiro, com contrato sem termo 

• Os 12 elementos dos órgãos sociais, todas “ao serviço”, quatro das quais orientam as Oficinas de Línguas 
Estrangeiras e de TIC

• Outros Voluntários:

• Monitora de Reiki

• Monitor de Yoga do Riso

• Três docentes de Português Língua Estrangeira

• Duas colegas que apoiam as oficinas de TIC

• Cinco colegas para as acções de voluntariado social

1.3 Referência ao que, estando previsto, não se concretizou 
Uma grande parte das actividades não realizadas dependiam da mudança para o novo edifício, sede da delegação. 
Previa-se que no 4º trimestre de 2014 as nossas actividades já aí se realizassem. Como tal não foi possível, a inaugu-
ração da nova sede, a cedência dos seus espaços como forma de a rentabilizar e toda a redefinição de actividades em 
sua função ficaram adiadas para 2015. 

Também não foram realizadas as seguintes actividades:

• organização de núcleos dinamizadores no distrito;

• passeios ambientais;

• apoio a jovens mães e pais associados;

• “Agricultura sem Terra”;

• Técnicas de auto-defesa;

• alargamento das acções de voluntariado.

2. Actividades desenvolvidas
2.1 Inscritas no Plano de Actividades
• visitas às escolas do distrito;

• campanhas para angariação de novos associados; 

• divulgação da ASSP, no distrito, através da participação no BI, da construção e divulgação mensal da folha ACONTE-
CER, de informações a associados e não associados sobre actividades através do correio, tradicional e electrónico, do 
facebook, da imprensa regional, …;
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• acompanhamento das obras de recuperação do edifício para a nova sede;

• funcionamento de Oficinas;

• realização de convívios, viagens, passeios, conferências, momentos de leitura partilhada e de encontro com Artistas 
convidados, sessões de cinema, espectáculos;

• criação do grupo de Cante Alentejano;

• continuação da outorga de protocolos, com vantagens para os associados;

• actividades que ajudaram ao reforço da sustentabilidade económica e financeira da delegação.

2.2 Não inscritas no Plano de Actividades
• “Chá Solidário”, actividade organizada pelo grupo de voluntariado, tendo-se proporcionado um momento de conví-
vio a associados que vivem mais isolados.

• Comemoração do Dia Internacional da Mulher, com passeio de comboio até Lisboa e ida a uma exposição.

• Classe de Mobilidade

• Cruzeiro pela barragem de Castelo de Bode e visita ao Convento de Cristo em Tomar. Fomos convidados pela delega-
ção de Viseu a acompanhá-los neste passeio.

2.3 Previstas no Plano de Actividades e que não se realizaram
Já foram referidas no ponto 1.3, assim como a justificação sumária do motivo principal que levou a que tal aconteces-
se. Acresce referir que também a existência de elevada quantidade de frentes de trabalho contribuiu para que não 
tivesse sido possível concretizar todas as actividades previstas.

3. Evolução do número de associados ao longo de 2014

3.1 Acções específicas de angariação de novos associados
• visitas às escolas do distrito;

• contactos directos entre elementos da direcção e outros professores;

• campanha UM+UM= A CEM;

3.2 Resultados obtidos
O objectivo era atingir 400 associados até 31 de Dezembro de 2014. Conseguimo-lo a 17 de Junho.

       

4. Folha “Acontecer”
4.1 Número de edições publicadas durante o ano 
11 edições 
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4.2 Breve comentário
A Folha Acontecer mensal mostrou-se um grande elo de ligação entre os associados e a Delegação de Évora. Teve 
uma grande aceitação por parte dos nossos associados e os comentários foram sempre altamente positivos. 

A sua elaboração deu muito prazer à equipa de redacção que progressivamente tem vindo a solicitar e obter colabora-
ção de outros elementos. Pena é que não tenha havido qualquer comentário por parte dos Órgãos Directivos Nacio-
nais da Associação e muito poucos das direcções das outras delegações. Esta constatação leva-nos a pensar que um 
dos objectivos desta folha (interligação das Delegações) seja ainda muito incipiente.

5. Participação em actividades promovidas pela DN
Descrição e comentários

5.1 Encontros de Delegações - à imagem dos encontros anteriores, a delegação esteve presente com 4 elementos.

Consideramos estas reuniões fundamentais para a tomada de consciência dos obstáculos que o crescimento da ASSP 
encontra e para a procura das soluções necessárias à sua superação.

Os momentos de convívio que, paralelamente aos trabalhos, proporcionam são fundamentais para desenvolver o 
sentido de pertença dos seus participantes.

5.2 Reuniões no âmbito de Interlocutores 
Participámos na reunião com o interlocutor. A Delegação tem fornecido os dados solicitados nessa reunião.

5.3 Sessões de formação para o site
Participaram 3 elementos da Delegação, na acção de formação, em Lisboa.

5.4 Avaliação do desempenho 
Participaram dois elementos da Direcção, na aplicação do regulamento em vigor. Os mesmos elementos também 
participaram numa reunião em Aveiro, sobre o mesmo tema.

5.5 Reuniões de Presidentes da Direcção das Delegações com Residências
Não se aplica.    

6. Comentário Final
6.1 Cumprimento do Plano de Actividades
De um modo geral podemos afirmar que cumprimos o que estava planificado.

6.2 Objectivos (os atingidos e os não conseguidos)
Os três objectivos mais importantes que tínhamos foram atingidos: número de associados, inauguração da Casa do 
Professor e participação activa em toda a organização do Congresso.

Apenas não foi possível cumprir na íntegra os prazos de abertura da Casa do Professor, o que teve implicações direc-
tas nas metas financeiras.

6.3 Maiores dificuldades encontradas
6.3.1 – Objectivas 

• A conjuntura económica. 

• As alterações constatadas no funcionamento da escola – falta de disponibilidade do professor para a parti-
lha e convívio na sala de professores.

6.3.2 – Subjectivas 

• Concentração de muitas das energias dos elementos dos órgãos sociais na concretização de dois projectos: 
Casa do Professor e organização do Congresso. 
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Faltou disponibilidade, entre outros, para um número mais elevado de visitas às escolas dos concelhos 
seleccionados: Montemor-o-Novo, Reguengos, Vendas Novas e Vila Viçosa.

6.4 Outras considerações relevantes 

A alteração do montante das jóias provocou a baixa de “proveitos” da Delegação.

A cobrança das quotas por débito directo concentrado em tempo diminuto veio criar um enorme desconforto no 
relacionamento com muitos dos associados, tendo provocado abalo na sua confiança na ASSP e consequentes desis-
tências.

6.5 Grau de satisfação da Direcção da Delegação e perspectivas futuras.
A direcção da Delegação considera os resultados obtidos bastante satisfatórios. 

Considera que a abertura da Casa do Professor é uma mais-valia para o crescimento da Delegação. 

São necessárias estratégias inovadoras para angariar mais associados e captar o interesse dos colegas que se encon-
tram ainda a leccionar.

A realização do Congresso na sede do Distrito também tem de ser uma alavanca crucial do nosso crescimento, em 
todos os concelhos do Distrito.
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1. Caracterização sumária da Delegação
1.1. Espaços
No que diz respeito aos espaços não se verificaram alterações no decorrer de 2014.

A sede social é propriedade da ASSP. É um imóvel tipo T3 (com 3 quartos, 1 sala, cozinha, 3 WC´s e garagem). Atual-
mente o edifício tem ocupação total, a saber:

a) Sala da Direção / Gabinete Técnico – 1 quarto;

b) Gabinete de atendimento – 1 quarto;

c) Sala de Estudo Individual ou Pequeno Grupo / Sala de Reuniões – 1 quarto;

d) Sala de Estudo e/ou Formação / Sala de Reuniões – sala principal;

e) Sala de Estudo em Grupo e/ou Formação – garagem;

f) Copa – cozinha. 

1.2. Recursos Humanos
a) 1 Psicóloga – Contrato (Medidas Estímulo 2013 e Apoio à TSU, IEFP);

b) 1 Professora Ensino Básico – Contrato (Medidas Estímulo 2013 e Apoio à TSU, IEFP);

c) 1 Professora Ensino Básico – Estágio Profissional (IEFP);

d) 1 Terapeuta da Fala – Prestação de serviços;

e) 1 Advogada – Voluntária;

f) 6 Professores – Prestação de serviços;

g) 1 Empregada de limpeza – Prestação de serviços.

2. Actividades desenvolvidas
2.1. Inscritas no Plano de Actividades
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2.2 Não inscritas no Plano de Actividades
Nada a referir.

2.3 Previstas no Plano de Actividades e que não se realizaram. Justificação sumária 
a) Turismo sénior – Embora tenhamos considerado a realização de um passeio em território português, de um a dois 
dias, não nos foi possível concretizar esta actividade. No entanto, podemos adiantar que neste momento já nos 
encontramos a preparar um passeio para associados, suas famílias e amigos, para o próximo mês de Maio, de 2015;

b) Turismo jovem – Relativamente a esta actividade, importa dizer que iniciamos a auscultação das diferentes possi-
bilidades e enquadramentos para este tipo de iniciativas e chegamos á conclusão de que iremos tentar avançar pela 
criação de parcerias/candidaturas para o voluntariado jovem internacional;

c) Formação Inglês – Não houve o número mínimo de inscrições definidas para a sua realização, pelo que vamos refor-
mular a sua estrutura;

d) Quem se importa? – Trata-se de uma parceira com a Fundação EDP, da qual constam diferentes actividades. É um 
documentário sobre o empreendedorismo jovem e onde se pretende promover o debate e a reflexão acerca das com-
petências e comportamentos dos jovens empreendedores e a sua capacidade para desenvolverem projectos de índole 
social, em contexto local e e/ou global. Estamos, neste momento, a negociar uma parceria com o São Mamede – 
Centro de Artes e Espectáculos (uma grande sala de cinema em Guimarães), de forma a conseguirmos exibir o docu-
mentário numa escala maior e com as crianças e jovens das escolas do concelho de Guimarães;

e) Quinta Pedagógica – É um projecto com o qual temos realizado algumas candidaturas com o objectivo de conseguir 
uma linha de financiamento para a fase inicial de implementação do mesmo. Temos definido que apenas avançare-
mos para a concretização deste projecto quando houver condições financeiras para tal e que estas terão de advir de 
um patrocínio, de parcerias ou aprovação de candidaturas para o efeito. Actualmente, no âmbito da Comissão Social 
de Interfreguesias Comunidade Solidária (CSIF), da qual fazemos parte, bem como na parceria que temos com a Sol 
do Ave, está equacionada a candidatura ao novo Programa Operacional, Norte 2020 (e ao antigo Proder), visto que a 
quinta se situa numa área geográfica elegível para este efeito. 

3. Evolução do número de associados ao longo de 2014
3.1 Acções específicas de angariação de novos associados
Foi decisão estratégica da Direcção da Delegação definir como prioridade restabelecer e enquadrar a missão da ASSP 
junto da comunidade envolvente, bem como, trabalhar conjuntamente com as diferentes instituições do concelho, 
nomeadamente, as escolas e os agentes educativos, procurando divulgar a ASSP junto do seu público alvo.

Assim, em 2014, a nossa acção pautou-se pelo investimento:

a) Na concretização de protocolos que representem mais e melhores vantagens para os associados;

b) No estabelecimento de laços próximos com os Centros de Formação dedicados à formação contínua de Professores;

c) No estabelecimento de laços próximos com a Câmara Municipal de Guimarães, mais especificamente, com a verea-
ção da Educação e da Acção Social;

d) No aumento da nossa mailing list de forma a divulgar as nossas iniciativas junto de um maior número de professo-
res e escolas;

e) Na dinamização, na nossa sede, com recursos humanos internos e externos à delegação, de diversas ações de 
formação acreditadas pelo Conselho Cientifico da Formação Contínua de Professores;

f) Na dinamização de ações de formação dentro das próprias escolas para professores do activo;

g) Na dinamização de eventos formativos de larga escala, abrangendo diferentes instituições da comunidade educa-
tiva, para professores do activo;

h) Na dinamização de formação, com vista à reconversão profissional, para professores desempregados;

i) Na elaboração de protocolos com escolas que facilitem a sua ação educativa (por exemplo, através da receção de 
alunos para realizarem na ASSP a prática simulada nos Cursos Vocacionais);

j) Na realização de eventos culturais e recreativos;

k) Na criação de respostas múltiplas para crianças e jovens, com vantagens para os descendentes de associados;

l) Na dinamização de projetos com jovens, dentro das escolas, e em parceria com os professores;

m) Na divulgação da ASSP em todas as actividades realizadas e junto das escolas do concelho de Guimarães, de 
forma presencial;

CONTINUAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE GUIMARÃES



39

3.2 Resultados obtidos
Em 2014 registamos a inscrição de 11 novos associados, assumindo claramente que isto não representa o nosso 
desejo. No entanto, todos os associados angariados conheceram a ASSP por via das actividades realizadas por nós. 
Começamos a sentir, nos seio da comunidade educativa, um maior conhecimento da ASSP, o que nos faz acreditar 
que estamos a trilhar o caminho certo para o crescimento do nosso corpo associativo. 

     

4. Folha “Acontecer”
Ao longo de 2014 foram publicadas duas edições do ACONTECER, nos meses de Fevereiro e Novembro.

Assumimos que o número de edições publicadas ao longo de 2014 é inferior ao desejado e já assumimos internamente 
o desafio de alterar esta realidade e começar a publicar, em 2015, um ACONTECER a cada dois meses. 

Nos números publicados esforçamo-nos, tal como nos foi pedido, para manter a estrutura apresentada e disponibili-
zada pela Direcção Nacional. Simultaneamente, e ainda no que diz respeito à questão da comunicação, esforçamo-nos 
por manter uma página do Facebook actualizada e atractiva, a qual registou com mais de 1000 gostos em 2014.

5. Participação em actividades promovidas pela DN. Descrição e comentários
5.1. Encontros de Delegações
A Delegação de Guimarães participou em todos os encontros de Delegações realizados, tentando que todos os seus 
técnicos e membros dos órgãos sociais participassem.

Sentimos que estes encontros para além de servirem os seus objetivos formais, constituem um excelente momento 
para desenvolver laços de proximidade e redes de suporte entre os vários elementos participantes e suas delegações.

5.2. Reuniões no âmbito de Interlocutores
Foi realizada uma reunião com a interlocutora. Da experiência desta reunião, toda a equipa foi unânime ao considerar 
que se trata de uma dinâmica facilitadora da comunicação com a Direção Nacional, que permite explorar mais porme-
norizadamente as iniciativas da Delegação, partilhar preocupações e desafios, bem como, uniformizar alguns proce-
dimentos a nível nacional. Consideramos que é uma iniciativa que deve manter-se. 

5.3. Sessões de formação para o site
A Delegação de Guimarães esteve representada por três técnicos nesta formação. Consideramos que esta formação 
foi absolutamente necessária para aprender a manusear o site, bem como, a rentabilizar todas as suas potencialida-
des. A formação foi eficaz e os técnicos puderam adquirir as competências necessárias ao uso do site. A realização 
desta acção de formação permitiu ainda aos técnicos ficar a conhecer a Casa do Professor de Aveiro, bem como, algu-
mas das suas actividades, contribuindo assim para a partilha de experiências.

5.4. Avaliação do desempenho
Nesta formação, a Delegação de Guimarães esteve representada por um técnico e por um membro dos Órgãos 
Sociais. Consideramos que esta formação foi importante para debater várias questões relativamente ao Manual da 
Avaliação de Desempenho e respectivos critérios de avaliação. Não obstante a mais-valia da mesma, acreditamos 
que esta é uma área em que a nossa actuação pode melhorar, sendo necessário mais momentos de formação e refle-
xão sobre o referido instrumento. 

      

6. Comentário Final, tentando abordar os seguintes pontos
6.1. Cumprimento do Plano de Actividade e Objectivos 
Consideramos que 2014 foi um ano no qual conseguimos maximizar as potencialidades dos projectos em curso, 
criamos novas respostas e estabelecemos novos protocolos, com vantagens claras para os associados. Preparamos a 
implementação de novos projectos para 2015, fortalecemos a nossa relação com as escolas, realizamos acções de 
formação e desenvolvemos projectos com a  comunidade educativa, aumentamos o número de clientes em todos os 
serviços que prestamos aos associados e à comunidade em geral. Apostamos na contratação de recursos humanos 
qualificados, trabalhamos a sua sustentabilidade, numa relação estreita com o IEFP. Ao longo de 2014, demos grande 
importância ao modelo de gestão definido para a nossa delegação, optimizamos processos e procuramos ser fiéis ao 
planeamento estratégico em curso. Em termos globais, consideramos que 2014 representou um ano de evolução, 
traduzido no aumento de associados, clientes, parcerias, actividades e projectos. Foi também o início de um caminho 
de inovação, apoiado na implementação de uma política estratégica de gestão de pessoas, assente no recrutamento 
de colaboradores competentes e qualificados, na avaliação de desempenho eficaz, no reconhecimento e na busca da 
sustentabilidade. 
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6.2. Maiores dificuldades encontradas
a) Desconhecimento da ASSP no seio da comunidade educativa e da comunidade em geral;

b) Não reconhecimento da missão de solidariedade da ASSP pelos professores em geral;

c) Desconhecimento dos protocolos e vantagens de ser associado da ASSP pelos professores em geral;

d) Falta de comunicação e partilha entre delegações;

e) Rede de contactos com os associados desactualizada; 

f) Forte concorrência com respostas idênticas para crianças e jovens quer no sector privado com fins lucrativos, quer 
no sector social; 

g) Dificuldade em estabelecer contacto directo e contínuo com os nossos associados;

h) Diminuta participação activa dos associados nas iniciativas

i) Escasso sentimento de pertença dos associados à ASSP;

A identificação clara destas dificuldades tem servido para orientar a nossa acção através da busca de soluções criati-
vas e inovadoras, entre as quais:

• Recurso às mensagens de telemóvel para divulgar as actividades, para além da página do facebook e do email; 

• Tentativa constante de actualizar os contactos dos associados (telefones e email);

• Aproximação às escolas por via do desenvolvimento de projectos com os jovens nas próprias escolas e da realização 
de ações de formação;

• Melhoria na divulgação dos protocolos (emails mais pormenorizados quer para os associados quer para toda a 
mailing list; recurso ao autocolante ASSP para ser afixado nas empresas para difundir o reconhecimento da 
imagem…);

• Diversificar a oferta ao nível das atividades (ateliers, workshops e eventos culturais) para atrair a participação; 

6.4. Outras considerações relevantes
Nada a registar.

6.5. Grau de satisfação da Direcção da Delegação e perspectivas futuras.
Relativamente ao trabalho que temos desenvolvido, importa referir que a Direcção da Delegação de Guimarães está 
muito satisfeita com os resultados obtidos.

Actualmente, os serviços implementados estão a gozar de uma forte adesão de mais clientes, estamos a trabalhar 
conjuntamente com as escolas, temos actividades direccionadas para associados e professores e estamos a construir 
uma equipa técnica multidisciplinar que nos dá garantias para perseguir os objectivos propostos para o nosso futuro 
e ter em vista, sempre, a visão que preconizamos para o nosso mandato, até final de 2015. Entretanto, estamos a 
estudar a possibilidade de avançarmos para a candidatura a um novo mandato, que dependerá da conciliação de um 
conjunto de objectivos estratégicos e operacionais, com a criação de novas respostas.
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1. Caracterização sumária da Delegação
• Sede da Delegação, em Leiria – Está instalada, no centro da cidade, em andar próprio adquirido em 2001, sendo de 
destacar o espaço destinado a actividades – que compreende duas salas, uma com 33m2 e outra com 10m2 – e a direc-
ção/secretaria com um espaço de 14m2.

• Casa, nas Caldas da Rainha, doada por uma associada – em obras de adaptação para ser a sede de um núcleo.

• Recursos humanos - Não há funcionários; todos os colaboradores prestam serviço em regime de voluntariado: os 
elementos efectivos e suplentes da Direcção, as Delegadas, assim como os responsáveis pelos ateliês.

Alterações verificadas durante 2014 relativamente a

1.1 Espaços
• Em Outubro, começaram as obras de adaptação da casa das Caldas da Rainha. 

1.2 Recursos humanos
-----------------------------------

1.3 Referência ao que, estando previsto, não se concretizou
-----------------------------------

2. Actividades desenvolvidas
2.1 Inscritas no Plano de Actividades
• Actividades de lazer/culturais/formativas

• Viagem de 1 dia  a Lisboa, para visitar, no M.N. Arte Antiga, a exposição temporária “A paisagem nórdica do 
Museu do Prado” e assistir, no Teatro Politeama, ao espectáculo “Grande Revista à Portuguesa”; a viagem foi orga-
nizada conjuntamente com o Conservatório Sénior do Orfeão de Leiria e teve um total de 58 participantes (30 da 
ASSP);

• viagem de 2 dias ao Porto, integrada na comemoração do 33º aniversário da ASSP, com 25 participantes;

• 4 Oficinas, na sede, com 30 participantes: Clube do Livro; Artes Decorativas; Inglês; Informática;

• realização de uma palestra sobre “Livros e Leitura”, organizada conjuntamente com o CSOL, em que estiveram 
presentes 20 participantes;

• realização de 3 exposições de pintura, na sede, com trabalhos de 3 associados, cuja visita esteve aberta à comuni-
dade.

• Actividades de Convívio

• 1 actividade mensal (Chá das Cinco), na sede, com a participação média de 12 associados;

• 6 actividades que envolveram cerca de 260 participantes: Comemoração do 23º Aniversário da Delegação; Come-
moração do 33º aniversário da ASSP; Almoço de Encerramento do Ano Lectivo; Dia Mundial do Professor; Magusto; 
Almoço de Natal.

• Outras actividades/projectos

• Campanha para a inscrição de novos associados – ver 3.1 e 3.2;

• Estabelecimento de Protocolos – Foram mantidos os 18 existentes e estabelecidos 3 novos com entidades no 
campo da saúde e bem-estar, nomeadamente, médicos, análises clínicas, uma óptica, aplicando-se alguns deles 
também a outros distritos;

• Apoio à criação do núcleo das Caldas da Rainha – Depois da obtenção de orçamentos e de feita a respectiva selecção, 
procedeu-se à escolha de materiais. As obras de adaptação da casa iniciaram-se em Outubro, tendo havido algumas 
deslocações de elementos da Direcção para acompanhar a realização dos trabalhos. - Em Dezembro, o Presidente e 
outro elemento da Direcção reuniram: a) com o Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, a quem deram 
informações sobre a ASSP, a Delegação de Leiria e o futuro núcleo de Caldas da Rainha; b) com uma associada 
residente nas Caldas da Rainha com quem se trocaram impressões sobre a possibilidade de colaborar activamente na 
criação do núcleo;

• Projecto de construção da Casa do Professor em Leiria - No 1º semestre, prosseguiu o trabalho desenvolvido em 
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2013. O Presidente e a Vice-presidente (tesoureira) da Direcção estiveram presentes em reuniões com elementos do 
Conselho Técnico e, a seguir, reuniram com os responsáveis pela elaboração do estudo de viabilidade económico-fi-
nanceira e do anteprojecto de arquitectura, devido à necessidade de introduzir alterações nos referidos documentos; 
isso era preciso para que conseguissem obter o parecer favorável do Conselho Técnico e pudessem ser apresentados 
no Conselho Nacional de Junho. Este realizou-se no dia 28 de Junho e procedeu à priorização dos projectos de investi-
mento a médio prazo; o Conselho Técnico avaliou positivamente aqueles dois documentos e, na seriação feita pelos 
elementos do Conselho Nacional, o projecto da construção da Casa do Professor em Leiria ficou em 2º lugar (em 1º, 
ficou o projecto de ampliação da Casa de São Roque, do Porto). - Devido à necessidade de optar entre haver um terra-
ço no 1º andar ou um jardim de inverno, foram feitas diligências, nos meses de Julho e Agosto, junto da Câmara Muni-
cipal de Leiria, Centro Distrital de Leiria do Instituto da Segurança Social e da Autoridade de Saúde; na sequência 
destas diligências, a Direcção da Delegação manifestou a sua preferência pela existência do terraço, o que foi aceite 
pela Direcção Nacional em Setembro (desde que haja um particular cuidado na construção do mesmo). - Quanto ao 
projecto de arquitectura, já foi obtido “parecer técnico favorável condicionado” (a algumas pequenas alterações) por 
parte dos serviços da Segurança Social e da Autoridade de Saúde, aguardando-se o parecer (já pedido) da Autoridade 
de Protecção Civil. - Relativamente ao prolongamento, pela Câmara Municipal de Leiria, do prazo estabelecido na 
escritura de cedência do direito de superfície sobre o terreno, houve uma reunião com o Presidente da Câmara em 16 
de Setembro, em que foi reafirmado o interesse da ASSP na construção da Casa e, assim, na prorrogação do prazo; o 
assunto deverá ser tratado em 2015, depois de obtidos os pareceres das entidades acima referidas.

2.2 Não inscritas no Plano de Actividades
-------------------------------------------------

2.3 Previstas no Plano de Actividades e que não se realizaram. Justificação sumária.
• Viagem de 3 dias, por ter deixado de ser oportuna;

• Oficinas de Cantares e de Alemão, por dificuldade em conciliar monitor/horário/interessados;

• Apoio a associados por um grupo de voluntários, por falta de formação específica dos voluntários e dificuldades de 
organização.

3. Evolução do número de associados ao longo de 2014
• Em Janeiro existiam 366 associados; ocorreram 8 desistências e 44 novas inscrições; no final de Dezembro existiam 
402 associados.

3.1 Acções específicas de angariação de novos associados
• Reuniões do Presidente e outros elementos da Direcção com o Director (ou representante) de Escola, tendo em vista 
a posterior divulgação junto dos professores:

• Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo (Leiria)

• Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira (Leiria)

• Escola Básica 2, 3 José Saraiva (Leiria)

• Escola Superior de Educação e Ciências Sociais/Instituto Politécnico de Leiria (Leiria)

• Escola Superior de Tecnologia e Gestão/Instituto Politécnico de Leiria (Leiria)

• Escola Superior de Artes e Design/Instituto Politécnico de Leiria (Caldas da Rainha)

• Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro (Caldas da Rainha)

• Agrupamento de Escolas Raul Proença (Caldas da Rainha)

• Acções de divulgação junto de professores nas Escolas:

• Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo (Leiria)

• Escola Secundária Domingos Sequeira (Leiria)

• Escola Superior de Educação e Ciências Sociais/Instituto Politécnico de Leiria (Leiria)

• Escola Superior de Tecnologia e Gestão/Instituto Politécnico de Leiria (Leiria)

3.2 Resultados obtidos
• Em resultado das acções específicas de angariação de novos associados, foram conseguidas 38 novas inscrições.   
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4. Folha “Acontecer”
4.1 Número de edições publicadas durante o ano
• Foram publicadas 4 edições: Janeiro, Abril, Julho e Setembro.

4.2 Breve comentário
• A Folha tem tido boa aceitação por parte dos associados e tem facilitado o trabalho da Direcção da Delegação na 
divulgação de informações.

5. Participação em actividades promovidas pela DN
Descrição e comentários

5.1 Encontros de Delegações
• Quatro elementos da Direcção participaram no Encontro realizado em Santarém, no dia 18 de Outubro, destinado à 
formação de dirigentes e em que também foram dadas informações sobre o Congresso, o novo site e os novos segu-
ros. O Encontro foi importante, sobretudo, devido à comunicação sobre “Desafios da Liderança no séc. XXI” e 
também porque possibilitou a partilha de experiências por parte das diversas Delegações e, ainda, a apresentação de 
projectos pelas Delegações de Aveiro, Coimbra, Guimarães e Leiria (neste caso, o projecto do estabelecimento de 
parcerias entre a ASSP e os Centros de Formação de Professores).

5.2 Reuniões no âmbito de Interlocutores
• Realizou-se uma reunião com a Dr.ª Ana Maria Morais, em 5 de Setembro, em que estiveram presentes cinco 
elementos da Direcção da Delegação. A reunião foi importante, pois foi feito o ponto da situação relativamente aos 
diversos projectos em curso na Delegação, o que, aproveitando a disponibilidade manifestada pela nossa Interlocuto-
ra, contribuiu para a eficácia da sua acção; a reunião permitiu também a troca de informações sobre aspectos impor-
tantes da ASSP e da Delegação, nomeadamente, sobre a comunicação com os associados e a realização do Congres-
so.  

5.3 Sessões de formação para o site
• Um elemento da Direcção participou na sessão sobre a elaboração do site realizada em 14 de Novembro; a sessão foi 
importante, pois contribuiu para que a Direcção da Delegação passasse a dispor de informação/formação que lhe 
permite ter mais autonomia ao participar no site da ASSP. 

5.4 Avaliação do desempenho
---------------------------------------

5.5 Reuniões de Presidentes da Direcção das Delegações com Residências
--------------------------------------- 

      

6. Comentário Final, tentando abordar os seguintes pontos
6.1 Cumprimento do Plano de Actividades
• O P.A. foi cumprido quanto às “Actividades de lazer/culturais/formativas” (ver 2.1), com as excepções referidas em 
2.3, sendo as actividades avaliadas de forma muito positiva.

• O P.A. foi cumprido quanto às “Actividades de convívio” (ver 2.1), que proporcionaram bons momentos de confrater-
nização entre associados e amigos da ASSP, contribuindo para uma maior ligação à Delegação.

• O P.A. foi cumprido quanto às “Outras actividades/projectos” (ver 2.1), com a excepção referida em 2.3. – A campa-
nha para inscrição de novos associados correu bem; no entanto, continua a haver dificuldades como se refere em 6.3. 
• O estabelecimento de protocolos foi razoável, tendo em conta a menor disponibilidade de tempo, que resultou do 
grande investimento feito na campanha para a inscrição de novos associados e, sobretudo, no projecto de construção 
da Casa do Professor em Leiria. – O apoio à criação do núcleo em Caldas da Rainha continua, encontrando-se na fase 
final as obras de adaptação da casa. – O projecto de construção da Casa do Professor em Leiria, que continuou a cons-
tituir um grande investimento da Direcção da Delegação, conforme consta de 2.1, registou alguns progressos impor-
tantes. Por um lado, obteve avaliação positiva do Conselho Técnico; por outro lado, ficou colocado em segundo lugar 
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na priorização dos projectos de investimento a médio prazo estabelecida no Conselho Nacional de 28 de Junho, cuja 
posição foi assumida pela Direcção Nacional (em Setembro), que a incluiu na Proposta de “Orçamento Anual e Plano 
de Actividades para 2015”, aprovada na Assembleia Nacional de Delegados de 15 de Novembro; por outro lado ainda, 
já obteve pareceres técnicos favoráveis dos serviços da Segurança Social e da Autoridade de Saúde.

6.2 Objectivos (os atingidos e os não conseguidos)
Objectivos atingidos

• contribuir para a cultura, a formação permanente e a realização pessoal dos associados;

• favorecer o convívio entre os associados;

• promover a protecção da saúde dos associados;

• alargar o número de entidades com as quais  estabelecemos protocolos;

• aumentar o número de associados;

• fazer diligências para concretizar o projecto da Casa do Professor;

• apoiar a criação de um núcleo nas Caldas da Rainha.

Objectivos não atingidos

• criar um grupo de voluntários para apoiar associados.

6.3 Maiores dificuldades encontradas
• A maior dificuldade foi (e continua a ser) aumentar o número de associados. Contrariando a tendência dos últimos 
anos, em 2014 houve uma evolução claramente favorável do número de associados da Delegação, graças à campanha 
“Um professor, um associado” e às decisões assumidas pelo Conselho Nacional (Junho), Direcção Nacional (Setem-
bro) e Assembleia Nacional de Delegados (Novembro) relativamente ao projecto da Casa do Professor em Leiria. 
Apesar daquela evolução favorável e destas decisões, a solidariedade própria da nossa Associação, as actividades 
recreativas e culturais desenvolvidas e as vantagens resultantes de protocolos com diversas entidades não têm sido 
motivos convincentes para evitar a saída de associados, nem para conseguir, com maior facilidade, novas inscrições; 
de facto, as dificuldades económicas por que muitos passam continuam a ser um factor negativo muito importante, 
acentuado pela falta de concretização do projecto da Casa do Professor.

6.4 Outras considerações relevantes
------------------------------------------------

6.5 Grau de satisfação da Direcção da Delegação e perspectivas futuras
• Tendo em conta o referido nos pontos 2, 3, 6.1 e 6.2, a Direcção da Delegação manifesta a sua satisfação com o grau 
de cumprimento do Plano de Actividades e do Orçamento. A Direcção entende que as perspectivas futuras, sobretudo 
no que respeita ao aumento de associados, passam pela continuação da campanha “Um professor, um associado” 
junto dos professores nas escolas, pela abertura do núcleo das Caldas da Rainha, pelo reforço dos benefícios a obter 
através de novos protocolos, pela maior visibilidade da ASSP originada pela realização do Congresso, mas continuam 
a estar fortemente dependentes da concretização do projecto de construção da Casa do Professor, esperando-se que 
a mesma possa ter início em 2016.
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1. Caracterização sumária da Delegação de Lisboa
A Delegação de Lisboa criada, estatutariamente, em 11 de Fevereiro de 1987, tem uma direcção com 7 elementos eleitos 
e efectivos, 6 elementos suplentes e 5 delegados.

Cada elemento da direcção tem um pelouro específico atribuído sob a sua coordenação, assumindo o presidente as 
funções de coordenador geral dos diversos pelouros, de garante da unidade de comando e de representante estatutário 
da Delegação.

A Direcção tem a responsabilidade de gerir duas Casas, respectivamen-te, Casa Albarraque Costa, no concelho de 
Lisboa, sede da Delegação e Residência dos Professores, em Carcavelos, concelho de Cascais.

Entre as duas Casas existe a distância de 25 kilómetros.

O âmbito geográfico distrital da Degação abrange 16 Concelhos.

Alterações verificadas durante 2014

1.1 Espaços   

Não se registaram alterações de natureza estrutural em nenhuma das Casas da Delegação.

Adjudicaram-se, sim, algumas obras de manutenção e de reparação nas duas Casas, a expensas da Delegação.

1.2 Recursos Humanos 
O quadro do pessoal da Delegação não sofreu alterações. A partir de Outubro de 2014 a Residência dos Professores, 
em Carcavelos, contou com a colaboração, a custo zero, de três estagiários (animador sócio-cultural, monitor de 
motricidade humana e técnico de acção social).

1.3 Tudo o que estava previsto no plano de actividades para 2014 foi concretizado.

2. Actividades desenvolvidas
2.1  As actividades inscritas no plano foram concretizadas.

2.2 Não inscritas no plano desenvolveram-se na Casa Albarraque Costa, a partir de Outubro, as actividades “Dançar 
e Sonhar” e “Desenvolvimento do auto-conhecimento”.

3. Evolução do número de associados ao longo de 2014
3.1  Foram contactados associados em muitas escolas, da área de Lisboa, para serem interlocutores da D.L. no senti-
do de facilitarem reuniões de angariação de novos associados. Conseguimos, assim, que professores no activo, com 
idade inferior a 60 anos, se tornassem associados. 

3.2 Presentemente o número de associados da Delegação é de 2985. Registaram-se 118 novas admissões superando 
as 80 resultantes de falecimentos e desistências.

4. Folha “Acontecer”
4.1  Durante o ano de 2014 publicaram-se três exemplares. Por decisão da Direcção esta publicação faz-se somente 
nos meses intercalares do B. I.

4.2  Dificuldade de divulgação por falta de verba para cobrir as despesas de distribuição ao elevado número de asso-
ciados (2985) e, ainda, dificuldade na obtenção de endereços eletrónicos.

5. Participação em actividades promovidas pela D. N.
5.1  A Delegação de Lisboa participou em todos os encontros de Delegações promovidos pela D. N.
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5.2   A Delegação de Lisboa participou em todas as reuniões promovidas pela nossa interlocutora Maria Helena Mala-
quias as quais se revelaram muito úteis e oportunas.

5.3  A Delegação de Lisboa participou em duas sessões de formação para o site respectivamente em Setúbal e sede 
da ASSP.

5.4  A Delegação acompanhou as sessões de formação no âmbito da D. N. .O processo decorreu com toda a normali-
dade.

5.5  A Delegação participou em todas as reuniões de Presidentes da Direcção das delegações com Residências.

6  Comentário Final
6.1  O plano de actividades para 2014 foi cumprido, praticamente, a 100%.

6.2  Os objectivos propostos no plano foram todos atingidos.

6.3  As maiores dificuldades encontradas prendem-se com uma excessiva centralização da Direcção Nacional em 
matéria de gestão administrativa dos recursos humanos e em matéria de ausência de disponibilidade financeira para 
concretização de investimentos, imprescindíveis, na Residência dos Professores em Carvavelos.

6.4  O pagamento da dívida da D. L. carece de ser reformulado a curto prazo.

6.5 A Direção da Delegação de Lisboa mantem-se optimista quanto aos resultados obtidos em 2014 mas apela a uma 
maior abertura da D.N., em matéria de amortizações e juros da dívida, bem como do apoio aos investimentos.

II. Execução orçamental de 2014
As receitas foram um pouco acima do previsto atendendo a que se conseguiu uma taxa de ocupação maior que a 
prevista nas duas Casas.

As despesas foram dentro do orçamentado o que motivou um resultado, antes de depreciação, sensivelmente maior 
que o previsto. Assim, prevê-se um resultado líquido, do período de 2014, próximo de zero, enquanto no ano anterior 
tinha sido 70000 euros negativos. Esta melhoria dos resultados é ainda mais de salientar atendendo a que a D. L. 
está a suportar gastos com investimentos indispensáveis à melhor utilização das duas Casas.

Consequência da cuidadosa gestão das despesas com pessoal e recursos, tem havido uma melhoria progressiva dos 
resultados da D. L./ ASSP.
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1. Caracterização sumária da Delegação
Alterações verificadas durante 2014 relativamente a

1.1 Espaços

1.2 Recursos humanos

1.3 Referência ao que, estando previsto, não se concretizou 
Alterações verificadas durante 2014 - Não houve alterações

2. Atividades desenvolvidas
2.1 Inscritas no Plano de Atividades 
• Workshop–postura corporal
• pintura
• artes decorativas
• inglês
• informática
• viola
• yoga
• dança contemporânea
• convívio de Natal
• 24º Aniversário
• passeio regional com visita ao Museu da Vinha e do Vinho

2.2 Não inscritas no Plano de Atividades

2.3 Previstas no Plano de Atividades e que não se realizaram
Viagem ao estrangeiro

 Justificação sumária
Não comparência de participantes devido à situação financeira atual.

3. Evolução do número de associados ao longo de 2014
3.1 Ações específicas de angariação de novos associados
Ida às escolas dos concelhos: Porto Moniz, Santana, Santa Cruz e Funchal.

3.2 Resultados obtidos
Não houve aderência, mas tivemos 3 inscrições por intermédio de outros associados.

   

4. Folha “Acontecer”
4.1 Número de edições publicadas durante o ano
Dois

4.2 Breve comentário
Porque os nossos associados são informados desde o inicio do ano letivo de todo o conteúdo do plano de atividades.
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5. Participação em atividades promovidas pela DN
     Descrição e comentários

5.1 Encontros de Delegações
Foram através de procurações e uma reunião com a presença da Dr.ª Isabel Gouveia 

5.2 Reuniões no âmbito de Interlocutores
Não houve reunião mas sim conversações telefónicas

5.3 Sessões de formação para o site
Uma (Dr.ª Isabel Gouveia)

5.4 Avaliação do desempenho
Excelente divulgação da A.S.S.P.

5.5 Reuniões de Presidentes da Direção das Delegações com Residências    
Não houve

6. Comentário Final, tentando abordar os seguintes pontos
6.1 Cumprimento do Plano de Atividades

6.2 Objetivos (os atingidos e os não conseguidos)

6.3 Maiores dificuldades encontradas

6.4 Outras considerações relevantes

6.5 Grau de satisfação da Direção da Delegação e perspetivas futuras.
Foi cumprido o plano de atividades com exceção da viagem ao estrangeiro. Os objetivos foram atingidos com exceção 
da angariação de novos associados sendo está a maior dificuldade encontrada. Porém revelou-se uma insatisfação 
por parte dos associados pela não abertura da ERI. As nossas perspetivas futuras incidem no funcionamento da Casa 
dos Professores e na ida às escolas.  

 

CONTINUAÇÃO DA DELEGAÇÃO DA MADEIRA



49

1. Caracterização sumária da Delegação
1.1 – Não se verificaram alterações aos espaços existentes. A sede da Delegação é constituída por uma vivenda com 
rés-do-chão, 1º e 2º andares.

1.2 – A Delegação de Portalegre tem uma funcionária com contrato de trabalho a termo incerto desde 01 de Setembro 
de 2000. Todos os outros intervenientes na gestão e animação das atividades da Delegação trabalham em regime de 
voluntariado.

1.3 – Esteve sempre presente a construção de um Lar de Professores, que não foi concretizado.

2. Actividades desenvolvidas 
2.1 – Inscritas no plano de atividades:

- Atelier de Pintura

- Clube de Leitura

- Grupo Coral

- Teatro

- Inglês

- Clube de Informática

- Visitas temáticas

- Almoços de convívio

- Desenvolvimento dos protocolos já celebrados

- Programa na Rádio Portalegre

Para além das sessões de trabalho na sede da delegação ao longo do ano dos diversos grupos destacamos:

O Atelier de Pintura: 
Realizou uma exposição de Pintura em Ponte de Sor, a qual esteve patente ao público entre 22 de Novembro de 2014 
e 09 de Janeiro de 2015.

O Clube de Leitura: 
Realizou uma visita à coleção “Emílio Relvas” no Museu dos Bonecos - Reguengo (Portalegre) seguido de um 
momento de convívio em Portalegre.

O Grupo Coral: 
Teve algumas atuações das quais se destacam:

Março: Atuação em Ponte de Sor, aquando da assinatura do protocolo com o Lar Residencial da Ponte.

Junho: Atuação em Portalegre, aquando da assinatura do protocolo com a “Casa de Repouso Senhora da Penha”.

Novembro: Atuação na inauguração da Exposição de Pintura no Centro de Artes e Cultura em Ponte de Sor.

Visitas temáticas:
Março: Visita à exposição de pintura da nossa associada Célia Alves;

Julho: Visita ao “Museu de Belas Artes de Badajoz”;

Outubro: Visita a Olivença;

DELEGAÇÃO DE PORTALEGRE
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Almoços de Convívio:
Janeiro: Almoço do dia de Reis;

Março: Dia da Mulher;

Julho: Almoço de encerramento das atividades.

2.2 – Todas as atividades desenvolvidas constavam do plano de atividades.   

     

2.3 – O grupo de teatro, que estava a ensaiar uma peça radiofónica, interrompeu a atividade por motivo de doença 
prolongada do animador. 

O Clube de Inglês deixou de funcionar dado que a animadora, que é professora no ativo, teve uma alteração do seu 
horário, na escola onde presta serviço, impeditiva de desenvolver o trabalho que estava a realizar.

3 – Evolução do número de associados ao longo de 2014
Entraram seis novos associados, dois dos quais faleceram no final do ano. Desenvolveram-se e estão ainda em curso 
actividades para angariar novos associados. Tem-se investido em Ponte de Sor, no sentido de se criar um grupo cujo 
processo não está terminado.

4 – Folha Acontecer
4.1 - Foram publicadas dois números da Folha “Acontecer” em 2014.

4.2 – A Folha foi impressa para distribuição às instituições com parceria com a delegação bem como para aos asso-
ciados que a solicitaram. Foi feito o envio por correio eletrónico aos associados que dispõem de endereço de correio 
eletrónico bem como para a sede nacional e para todas as delegações da ASSP.

O feedback recebido tem sido positivo.

5 – Participação em actividades promovidas pela Direcção Nacional 
Houve participação, sempre que possível, nos Encontros de Delegações. 

Não foi possível participar nas sessões de formação para o site pelo facto de as datas não serem conciliáveis com a 
disponibilidade dos participantes. Todavia o manual disponibilizado foi suficiente para se conseguir colocar já 
alguma informação da delegação no site da ASSP.

6 – Comentário Final       
Foi, praticamente, cumprido o Plano que se tinha desenhado para o ano de 2014. Foram encontradas dificuldades na 
ocupação dos quartos existentes no edifício sede, tornando muito difícil a gestão financeira do funcionamento da 
Delegação.

O Edifício-Sede da Delegação ficou totalmente pago em Novembro, enriquecendo-se, assim, o património da ASSP.

A Delegação de Portalegre, ao longo destes anos, tem sido um espaço de encontro, de convívio e de aprendizagens.

Refira-se, finalmente, que a Direcção sente como um saldo muito positivo todo o trabalho desenvolvido nesta Dele-
gação.

CONTINUAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE PORTALEGRE
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1. Caracterização sumária da Delegação
1.1  No que diz respeito a espaços:
O espaço onde está instalada a sede da Delegação Distrital do Porto é constituído por dois edifícios, onde se encontra 
uma sala exígua destinada à Direcção. As restantes instalações constituem a Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas (ERPI) do Porto. A totalidade das instalações é propriedade da ASSP. É de salientar que ao longo dos dois 
últimos anos os edifícios acima mencionados foram alvo de profunda reestruturação e reabilitação, aumentando a 
capacidade de acolhimento de utentes e de modo a cumprir todas as exigências legislativas com vista à obtenção do 
alvará de licença de funcionamento como ERPI.

1.2 No que diz respeito a Recursos Humanos:
Esta Delegação, integrando a ERPI, teve nos seus quadros duas cozinheiras, uma animadora cultural, sete ajudantes 
de lar, uma ajudante de serviços gerais (com contrato emprego-inserção para pessoas com deficiência e incapacida-
des), uma administrativa, um assistente administrativo (com contrato emprego-inserção para pessoas com deficiên-
cia e incapacidades), uma Directora Técnica. Um médico, duas enfermeiras e um fisioterapeuta a tempo parcial.

Foi necessária a contratação de cinco funcionárias a termo certo para substituição em período de férias e baixas por 
doença (três das contratações, através do IEFP- CEI). A Direcção é composta por cinco membros.

1.3. Referência ao que, estando previsto, não se concretizou.

2. Actividades Desenvolvidas
2.1. Inscritas no Plano de Actividades
• Foi dinamizado o site da Delegação, informando sobre as actividades realizadas e planeadas pela delegação, divul-
gando a folha “Acontecer”, as parcerias/protocolos estabelecidos com entidades/empresas, iniciativas da DN, e 
outras curiosidades.

• Foi desenvolvida uma página no Facebook relacionada com a Casa da Torre.

• Foi concluído o envio de correspondência aos associados, com vista à actualização do ficheiro de dados.

• Alargaram-se os contactos com entidades/empresas que resultaram num aumento da rede de parcerias/protoco-
los.

Actividades para associados/as
• Realizou-se um Colóquio sobre envelhecimento, inserido nas comemorações do 33º aniversário da ASSP, proferido 
pelo Professor Doutor Daniel Serrão;

• Dois Cursos de informática;

• Um grupo de associados formou um ”Grupo de Teatro”, que participou nas actividades comemorativas do 33º 
aniversário da ASSP com a apresentação da peça “O Barandas”;

Actividades na Casa da Torre
• Entre 30 de maio e 15 de Setembro esteve patente ao público uma exposição de pintura na Casa da Torre em Sobro-
sa, com obras da autoria de uma nossa associada, Alzira Braga;

• No dia 31 de maio na Capela da Srª das Dores realizou-se um recital de clarinete com atuação dos alunos da Acade-
mia de Música de Paredes;

• No dia 8 de Junho assinalou-se o centenário do nascimento da Drª Alice Maia Magalhães. Um grupo de amigos 
decidiu prestar-lhe uma singela homenagem marcando a efeméride com a celebração de uma missa de intenção, na 
Igreja da paróquia de Santa Eulália de Sobrosa, seguida de um almoço na Casa da Torre;

• Decorreram visitas guiadas organizadas pela Câmara Municipal de Paredes à Capela da Srª das Dores da Casa da 
Torre, de 13 de junho a 18 de Outubro;

• Nos dias 20 e 21 de Setembro efectuaram-se as festas da Srª das Dores com realização de uma missa na Capela do 
mesmo nome na Casa da Torre, seguida da procissão do andor da Srª das Dores e de um pequeno espectáculo com 
actuações de um grupo de dança da Academia de Dança de Paredes e do Coro da Serra do Pilar.

DELEGAÇÃO DO PORTO
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• No dia 11 de Outubro realizou-se um passeio pela Rota do Românico, que incluiu uma visita à casa de S. Roque, à 
Quinta da Aveleda e ao Mosteiro de Salvador de Paço de Sousa. O almoço foi servido na Casa da Torre e foi efectuada 
uma visita às respectivas instalações;

• No dia 16 de Novembro decorreu um Magusto na Casa da Torre, em que participaram associados, familiares e 
amigos;

• Realizou-se na Casa da Torre um debate sobre alteração ao código da estrada/sinalética e utilização da via pública;

• No âmbito da ERPI, promoveu-se o bem-estar, conforto e socialização dos utentes através do melhoramento das 
infra estruturas globais, proporcionando um maior conforto quer pela aquisição de mobiliário geriátrico e funcional, 
quer pela elaboração de um plano de actividades socioculturais visando os gostos, tradições  e patologias dos utentes;

• Foi facultada formação à Diretora Técnica.

2.2. Não inscritas no Plano de Actividades
A organização do 33º Aniversário da ASSP não estava prevista, já que cabia à Delegação de Évora a sua concretização. 
Uma vez que a Delegação de Évora apresentou à DN uma proposta de organização de um congresso e o tempo dispo-
nível era exíguo, foi-nos solicitado que avançássemos para a organização do citado aniversário da ASSP, em troca 
pela do 34º aniversário que nos estava atribuído. 

2.3. Previstas no Plano de Actividades e que não se realizaram
• Promover workshops de culinária de cozinha italiana;

• Não se proporcionou formação a todos os colaboradores da ERPI, devido essencialmente à falta de pessoal para as 
respectivas substituições e de verbas;

• Não foi possível o arranque efectivo do apoio domiciliário em parceria com instituição local pela falta de infraestru-
turas devido às obras em curso no espaço da delegação;

• Não foi aberta a prestação de cuidados de saúde e de fisioterapia a nossos associados, através do alargamento do 
horário de trabalho dos médicos e enfermagem, devido às obras e falta de espaço específico para esse serviço;

• Não foi alargado o número de horas das aulas de ioga.

3. Evolução do número de associados ao longo de 2014
3.1. Acções específicas de angariação de novos associados
Divulgação da Associação, e do próximo Congresso da ASSP, via correio electrónico para todos os Agrupamentos de 
Escolas do Distrito do Porto, para alguns dos distritos de Bragança, Braga, Viana do Castelo e Vila Real, incluindo 
Escolas de Ensino Particular e Cooperativo.

Divulgação da Associação junto de algumas Escolas do Ensino Superior.

Nas propostas de parceria, apresentamos a nossa Associação que suscitou a curiosidade por parte das entidades 
parceiras, que revelaram interesse em divulgá-la junto dos seus clientes/amigos.

3.2. Resultados obtidos
Na projecção elaborada no início do ano relativamente à entrada de novos associados tínhamos previsto como meta 
2 associados por mês; esse objectivo foi alcançado.

4. Folha “Acontecer”
4.1. Número de edições publicadas durante o ano
Foram publicadas três edições, todas elas enviadas por correio electrónico para todos os associados, para todas as 
delegações distritais e para a direcção nacional.

4.2. Breve comentário.
Face aos elevados custos financeiros que acarreta, só o primeiro número foi enviado por correio normal.

5. Participação em actividades promovidas pela DN.
Descrição e comentários

CONTINUAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO PORTO
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5.1 Encontros de Delegações
A delegação do Porto esteve representada por três elementos da direcção (presidente, vice-presidente para a área 
financeira e secretária) no Encontro de Delegações da ASSP, realizado no dia 18 de outubro de 2014 em Santarém. O 
referido encontro foi muito interessante pelas vertentes diferentes abordadas. Trouxe à reflexão um novo pensa-
mento sobre as Organizações Sociais, através de uma palestra orientada pelo Dr. Carlos Azevedo, cujo lema foi a 
criação de “Riqueza” dentro do setor social e também o papel da liderança na Organização. Além disso, foram apre-
sentados projectos de duas delegações (Coimbra e Guimarães) e o 1º esboço do novo site da ASSP. 

5.2. Reuniões no âmbito de interlocutores
No dia 11 de setembro estivemos reunidos com a nossa interlocutora – Ana Morais. Foi dado a conhecer o papel dos 
interlocutores, nas relações existentes entre as delegações e a DN. Foi igualmente estabelecido como meta o número 
de associados de 30 até final do ano centrando-se a sua captação apenas no Concelho de Gondomar. Foi pedida a 
colaboração desta delegação para a divulgação do Congresso da ASSP a decorrer em Évora, nos dias 21, 22 e 23 de 
Maio de 2015. A colega disponibilizou-se para colaborar na aquisição de um espaço para sede da delegação, bem 
como para contactar potenciais interessados na divulgação de acções a desenvolver na Casa da Torre, nomeadamen-
te a Porto Editora.

5.3 Sessões de formação para o novo site
A delegação do Porto participou numa sessão de formação para o novo site, no dia 22 de Novembro em Aveiro. Estive-
ram presentes a vice-presidente para a área financeira, a secretária e uma associada que tem sido nossa colaborado-
ra. A sessão foi bastante esclarecedora quanto à forma como o site está organizado e como se devem inserir os 
diferentes conteúdos, fotos, textos, etc. 

5.4 Avaliação do desempenho
Foram realizadas reuniões com a finalidade de analisar documentos relativos à avaliação de desempenho de pessoal; 
revelaram-se bastante produtivas tendo-se conseguido produzir instrumentos de avaliação que foram posteriormen-
te implementados. 

5.5 Reuniões de Presidentes da Direcção das Delegações com Residências
Realizaram-se em Aveiro e Lisboa com o objectivo da criação de um regulamento de avaliação e de elaboração de 
fichas de avaliação; foram também desenvolvidas actividades/discussões sobre a aferição de valores a cobrar aos 
residentes/utentes das ERPI’s, bem como efectuados estudos sobre o quadro de pessoal para as ERPI’s.

Na generalidade os resultados destes encontros podem considerar-se positivos embora saliente o facto de algumas 
das sugestões apresentadas, por esta delegação, não terem tido o acolhimento que nos parecia o mais adequado.

6.Comentário Final
6.1 Cumprimento do Plano de Actividades
As atividades previstas foram cumpridas quase na íntegra, ficando algumas das atividades por realizar devido à falta 
de espaços (as obras só no mês de dezembro entraram em fase de conclusão) e por falta de disponibilidade de recur-
sos humanos e de verbas.

6.2 Objectivos (os atingidos e os não conseguidos)
Os objetivos da delegação para 2014 foram alcançados pelo contacto com cada associado para a actualização da base 
de dados, pelas atividades lúdicas e culturais desenvolvidas para associados/as, pela divulgação e dinamização dos 
espaços da Casa da Torre e pelo investimento do bem-estar dos utentes, não só pela melhoria significativa dos espa-
ços da ERPI como das atividades especificamente destinadas a utentes e familiares.

6.3 Maiores dificuldades encontradas.
Compatibilizar as atividades culturais e lúdicas para associados com as exigências das obras em curso no que concer-
ne à disponibilização de espaços e de dirigentes da delegação; o deficiente número de pessoal da ERPI que condiciona 
o seu funcionamento e a oferta de prestação de cuidados a outros associados para além dos utentes.
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6.4 Outras considerações relevantes
A ausência de um espaço próprio e adequado para sede da delegação tem dificultado o contacto com os associados.

6.5 Grau de satisfação da direcção da Delegação e perspectivas futuras
Tendo conseguido conviver com muitas adversidades e ultrapassado algumas, a direcção da delegação do Porto 
mantém uma atitude positiva, expectante, disponível e cooperante para abraçar esta causa – ASSP. Continua com 
um espírito de ruptura de paradigmas do passado, apostada na inovação e na conquista de novos professores que 
não encontraram a palavra solidariedade e que aqui sintam uma postura proactiva de militância. Quanto ao futuro só 
uma vontade muito forte e um espírito de equipa poderão liderar este projecto com o apoio incondicional e solidário 
da DN no seu ideário.

CONTINUAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO PORTO
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1. Caracterização sumária da Delegação
 Alterações verificadas durante 2014 relativamente a

1.1 Espaços
Não houve qualquer alteração relativamente ao espaço à disposição da Delegação, apenas uma diferente funcionali-
dade de um quarto, onde anteriormente funcionava um serviço de Fisioterapia e que passou à resposta primitiva.

1.2 Recursos humanos 
A única trabalhadora ao serviço desta delegação – cozinheira de 1ª, foi demitida em Novembro, após extinção do 
posto de trabalho.

1.3. Referência ao que, estando previsto, não se concretizou.
Não foi feita a adaptação do sótão, como previsto, por se terem identificado novas prioridades. Também a colocação 
de rampa de acesso à entrada principal foi adiada.

  

2. Actividades desenvolvidas

DELEGAÇÃO DE SANTARÉM

Data Actividade 
 

Jan 22 Museu de Arte Antiga e Politeama (Revista à Portuguesa); 

Fev 25 Tarde Cultural – “Uma tarde com Fernando Pessoa” 

 Dr. António Pita Soares 
Mar 25 Tarde Cultural – “Bosquejo Histórico sobre a Colonização 

Portuguesa na Amazónia” – Dra. Lucinda Saragoça 

27  Passeio Cultural a Castelo Branco – Centro de Cultura 
Contemporânea de Castelo Branco, Museu Tavares 
Proença e Museu Cargaleiro. 

Abr 1 Almoço de Aniversário colegas 

28 Almoço de Aniversário colegas 

29 Almoço da Primavera 

Mai 5-13 Viagem a Itália 

19 Aniversário da Casa do Professor 

28 Tarde Cultural – “Como manter um coração saudável” 
cardiologista Dra. Marisa Peres  

Jun 12 Almoço de Aniversário colegas 

27 Arraial Santos Populares 

Set 8-13 Viagem ao País Basco 

26 Almoço de Aniversário – Celeste Parente 

Out 28 Aniversário da Casa do Professor 

Nov 11 Almoço S. Martinho e Assembleia Distrital de Associados 

21 Museu Gulbenkian – Tesouros dos Palácios Reais de 
Espanha e Revista “Portugal à Gargalhada” 

Dez 10 Almoço de Natal com animação musical  do grupo de 
cavaquinhos da UTIS 
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FORMAÇÃO EM 2014

CONTINUAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE SANTARÉM

ACTIVIDADE  FREQUÊNCIA  
TIC  2 horas por semana 

INGLÊS  2 horas por semana 
GINÁSTICA  3 horas por semana 
BORDADOS  2 horas por semana 

MÚSICA  Só até Junho 

3. Evolução do número de associados ao longo de 2014
3.1 Acções específicas de angariação de novos associados
Foram efectuadas visitas a escolas de Santarém para divulgação da ASSP, também aproveitávamos as tardes cultu-
rais e os passeios para o mesmo fim. Houve ainda o recurso à comunicação social escrita.

Tivemos ainda a oportunidade de ter um encontro com colegas de Castelo Branco, alguns deles sócios e que se mos-
traram muito agradados por serem lembrados pela ASSP além do Boletim.   

3.2 Resultados obtidos
As tarefas exigidas para o regular funcionamento da Delegação impediram que as deslocações às Escolas se fizessem 
com a periodicidade desejável. O facto de apenas no final de Novembro se ter verificado a extinção do lugar de 
cozinheira, obrigou a que até essa data tivéssemos que planificar refeições, proceder à aquisição de géneros e contro-
lar custos e armazém.

Assim, e porque se verificaram algumas desistências e falecimentos, não houve um saldo expressivamente positivo 
no número de associados.

4. Folha “Acontecer”
4.1 Número de edições publicadas durante o ano
Foram publicados três edições da folha “Acontecer”.

4.2 Breve comentário
Julgamos que foram bem aceites, pelas referências que nos chegaram. Claro que não dispensaram o contacto 
telefónico, o envio de sms´s e de e-mails regularmente aos associados.

5. Participação em actividades promovidas pela DN
5.1 Encontros de Delegações
Os contributos para a criação de um “espírito de corpo” na ASSP são por demais reconhecidos nos encontros de Dele-
gações. Arriscamos mesmo a dizer que estes encontros são vitais para a ASSP.  

5.2 Reuniões no âmbito de Interlocutores
Têm sido muito positivos os encontros com o colega Adelino Cruz.  

5.3 Sessões de formação para o site
Satisfatória para a representante de Santarém, talvez porque o seu domínio na área informática seja muito acima da 
média.

6. Comentário Final
Globalmente o plano de actividades foi cumprido, com três excepções não negligenciáveis:

1º - Incapacidade no atingir do objectivo definido quanto ao número de associados;

2º - Não conseguimos rentabilizar o serviço de refeições;

3º - A intervenção prevista no edifício para tornar acessível, a entrada principal, a portadores de deficiência motora, 
não foi concretizada porque os orçamentos obtidos não se enquadravam nas previsões. 
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1. Caracterização sumária da Delegação:
1.1. Espaços
Como é do conhecimento da Associação todos os espaços ocupados pela Delegação são propriedade da A.S.S.P., 
sendo o edifício, de quatro pisos, conhecido pela Casa dos Professores. É composto por 47 quartos, uma enfermaria 
com 3 camas e mais um outro quarto por nós denominado de “passantes”. No que respeita a serviços a nossa Casa é 
dotada de um bar com TV, Salão de Cabeleireira, instalações para Fisioterapia, Gabinete Médico, Salão Multiusos, 
Ginásio devidamente apetrechado, Biblioteca, Sala de atividades ocupacionais, Salão para visitas, Capela, Refeitório, 
Receção, Gabinetes Administrativos e de Direção. Nos pisos de quartos, que são três, existe em todos eles um Salão 
de convívio. No último piso (quarto) está instalada a casa das máquinas do monta-cargas, as caldeiras e o Chiller.

Nota: existe ainda um auditório e instalações na cave com piscina balneários por acabar ambos em tosco para além 
disso uma garagem.

1.2. Recursos Humanos
Pessoal Executivo Direto de Estruturas Administrativas

Escriturária Principal – 1 do quadro 

Escriturária de Primeira – 2 do quadro

Pessoal de Chefias da Produção – Estruturas
Assistente Social com funções de Direção Técnica – 1 do quadro

Encarregada do Pessoal – 1 do quadro

Pessoal Executivo Direto de Estruturas da Produção
Animadora Sociocultural – 1 do quadro

Auxiliar Técnica de Fisioterapia – 1 do quadro 

Pessoal Executivo Direto da Produção
Ajudante de Ação Direta de 1.ª – 7 do quadro

Ajudante de Ação Direta de 2.ª – 13 do quadro e 3 em substituição

Auxiliares dos Serviços Gerais – 3 do quadro, 2 contrato e 2 em substituição

Lavadeiras – 2 do quadro

Vigilantes – 2 do quadro (um cobrindo as folgas do outro)  

1.3. Alterações verificadas durante 2014 relativamente aos pontos anteriores
Há a assinalar a alteração do número de Ajudantes de Ação Direta de 1ª que passaram de 2 em 2013 para 7 em 2014. 
A Animadora Sociocultural passou a integrar o quadro da Delegação. Em relação aos Auxiliares dos Serviços Gerais o 
seu número em 2013 era de 6 e em 2014 passou a ser de 8, por via de substituição de pessoas com baixa médica.

2. Atividades recreativas e culturais desenvolvidas em 2014:
A descriminação das atividades inscritas, e não inscritas, no Plano Anual, assim como as que não se realizaram, virão 
anexadas em dois ficheiros.

3. Evolução do número de associados ao longo de 2014:
Número de associados em 1 de Janeiro de 2014 – 1698

Número de associados em 30 de Setembro de 2014 – 1867 

4. Folha “Acontecer”:
4.1. Número de edições publicadas durante o ano de 2014: 5

4.2. Consideramos uma publicação de interesse pela divulgação que faz do que se vive na Delegação de Setúbal.
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 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
 

Manhã 
 

10h 30 – 12h 15 
 

Ginástica 
Exercícios de 
estimulação 

(psicomotora, 
cardiorrespiratória e 

vocal) 
 

 Sala assistida 

 
10h 15 – 12h 20 

Informática 
Apoio ao uso do 

computador: 
Word, correio 

electrónico, pesquisa e 
jogos na Internet 

Leituras  
Biblioteca 

 

 
10h 30 – 12h 15 

 
“Passe a bola” 

Jogo de estimulação 
raciocínio e memória  

 
 
 

Sala assistida 

 
10h 15 – 12h 20 

Informática 
Apoio ao uso do 

computador: 
Word, correio 

electrónico, pesquisa 
e jogos na Internet 

 
Biblioteca 

 
11h – 12h 30 

 
 

“2 Dedos  
de Conversa” 

 
 

Sala do 2º andar 
(ou Sala multiusos) 

 
Tarde 

 
14h 30 – 18h 

(com intervalo para o 
lanche) 

 
 
 

Jogos/Passatempos 
 
 
 

Sala assistida 
ou 

Sala do 3º andar 
 

---------------- 
18h15 – Terço  

Capela 

15h 
 

Tarde de Piano  
por Cecília Pereira 

 
Sala Peres Claro 

 
ou  

Manualidades 
(trabalhos artesanais) 

 
 

Sala do 3º andar 
 

---------------- 
18h15 – Terço  

Capela 

14h 30 – 18h 
(com intervalo para o 

lanche) 
 

Manualidades 
(trabalhos artesanais) 

 
e/ou   

Jogos/Passatempos 
 
 
 
 

Sala do 3º andar 
 

---------------- 
18h15 – Terço  

Capela 

14h 30 – 18h 
(com intervalo para o 

lanche) 
 

“Puxe pela cabeça” 
(passatempos, 

adivinhas, perguntas 
de cultura geral) 

--------------------- 
Actividades extra 1 

---------------------- 
17h – 18h30 

Ensaio do Coral  
com a Prof. 

ElviraCamalhão 
Sala multiusos 
------------------ 
18h15 – Terço  

Capela 

 
15h  – 18h 

(com intervalo para o 
lanche) 

 
Tarde de Cinema 

 
Projecção audiovisual 

(filmes, documentários, 
espectáculos) em 

multimédia 
 
 

Sala multiusos 
 

--------------- 
18h15 – Terço  

Capela 
 
                                                 
1 Entende-se por actividades extra: visitas, passeios e outras saídas, programas de variedades e outras animações musicais, convívios, palestras e festas temáticas.  
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2014 – Plano anual de atividades 
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Atividades programadas que não foram realizadas
8 de Fevereiro – Visita ao Moinho da Mourisca

A convite de alunas do 2º ano da Licenciatura em Animação Sociocultural, da Escola Superior de Educação - Instituto 
Politécnico de Setúbal.

Por questões de saúde, os residentes inscritos não puderam ir à visita.

 

Atividades realizadas, que não faziam parte do Plano anual
14 Março – Passeio ao Parque da Belavista. Aliando o bom tempo à vontade de alguns residentes, organizámos um 
passeio ao Parque da Belavista - com deslocação a pé e atividades no local. 

A celebração do Dia Internacional da Família* (em Maio) foi substituída por outras atividades em 
parceria com Escolas e alunos:

2 de Maio – Aromaterapia – Estagiárias da ESE de Setúbal 

6 de Maio – Visita de Estudo à Casa – turma 11º ano da Escola Secundária da Moita

7 de Maio – Workshop “Ouvindo os Idosos” – na Escola Superior de Saúde – Inst. Politécnico Setúbal 

12 de Maio – “Ritmo na Ponta do Pé” – Danças de Salão - atividade de estágio de Animação.

9 e 16 de Maio – visita de alunas da Licenciatura em Educação Básica da ESE de Setúbal, com entrevistas a residentes.

22 de Maio – Dia Internacional  do Abraço: distribuição de cartões e abraços. 

Ainda em Maio:

29 de Maio – Visita dos Bombeiros Sapadores de Setúbal com sessão sobre regras de prevenção.

30 – “Juntos com Maria” - Encontro no Parque da Belavista, a convite da Cáritas Diocesana de Setúbal.

5 de Junho – O acesso ao filme-documentário “Setubalense? Sim, claro” proporcionou um lanche-convívio com 
sessão de leituras e conversa sobre a Cidade.

17,18,19 e 24 de Junho – o grupo de estagiárias do Curso de Enfermagem da Esc. Superior de Saúde do IPS organizaram 
a atividade “Conversas sobre…” com temas diferentes cada dia: Processo de envelhecimento, Segurança e prevenção 
de acidentes, Os amores e os afectos, Nutrição e saúde oral.

27 de Junho – A despedida das alunas do Estágio de Enfermagem foi pretexto para mais um passeio a pé ao Parque 
da Belavista, com atividades no local.

21 de Agosto e 2 de Setembro – “Almoço com Fado” – almoço de peixe assado, ao ar livre, em local típico (Setúbal); 
com colaboração de fadistas setubalenses.

Setembro – Este ano, o Dia de Bocage deu lugar à “Semana de Bocage” sendo distribuídas atividades por 5 dias: Tarde 
de Piano, atuação do Coral da Casa, leitura de poesia, projecção de imagens relacionadas com o poeta setubalense, “2 
dedos de Conversa” e Tarde de cinema.

18 de Setembro -  “Passeio à Praça de Bocage” com lanche no “Botequim de Bocage”.

30 de Setembro – 100º aniversário de um professor residente. Animação Musical e homenagem ao aniversariante.

O dia do Professor (5 de Outubro) deu lugar à “Semana do Professor”: 

8 de Outubro - sessão e exposição dedicadas a professores célebres  em áreas diversas como a literatura e poesia, a 
música, a pedagogia e a história.

10 de Outubro – “Nós, Professores” – Memórias de uma profissão. Homenagem aos professores residentes, com 
depoimentos por eles cedidos ao longo das atividades semanais, complementada com projeção de fotos antigas 
cedidas pelos mesmos.
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11 de Outubro – “ComFluência” – espetáculo de música e poesia de homenagem  a alguns grandes poetas portugue-
ses. Pelo grupo “Confluência”

15 de Outubro – “Percursos de vida” - atividade pensada e planeada com o objetivo de dar a conhecer a riqueza de 
experiências de vida dos residentes.

23 de Outubro – aproveitando o bom tempo e as exposições de pintura patentes na Casa da Cultura, realizou-se um 
passeio com lanche e visitas a essas exposições.

25 de Novembro – ainda a propósito do S. Martinho, realizou-se um “Lanche Alentejano” no Bar da Casa.

2 de Dezembro – Como o tempo ainda o permitiu, realizou-se o “Lanche de Outono” no Café das Artes, na Casa da 
Cultura.

11 de Dezembro – integrada nas celebrações natalícias, atuação da Tuna da Escola Básica de Aranguez.
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Nota Introdutória
Ao longo do ano de 2014, tendo já uma Sede - ainda em regime de aluguer - renovada e ampliada, com espaços mini-
mamente adequados aos diferentes contextos que privilegiámos, elaborámos um Plano Anual de Atividades, 
consubstanciado em Programações trimestrais, das quais constavam as atividades de caráter cultural, social, solidá-
rio e de lazer que desenvolvemos ao longo de todo o ano.

Mantendo as linhas orientadoras da nossa ação e reforçando a dinâmica já implementada, em 2013, alargámos e 
diversificámos, de forma significativa, a oferta formativa, de acordo com os objetivos que nos propusemos atingir.

1. Caracterização sumária de Delegação
1.1. Espaços: 
A Sede, constituída por três frações interligadas, engloba:

• ateliê de pintura;

• sala de informática;

• sala polivalente;

• sala de aulas;

• sala de artes;

• sala de estar;

• gabinete da direção;

1.2. Recursos humanos
O funcionamento da sede é garantido por:

1.2.1. professores associados (aposentados), em regime de voluntariado;

1.2.2. colaboração (regular ou /e pontual) de especialistas em diferentes áreas do saber.

1.2.3. protocolos com entidades externas, entre outros, a associação “Trabalho de Professores (desempregados) 
na Comunidade - TPC “, integrada no ICE (Instituto das Comunidades Educativas – Setúbal).

2. Atividades desenvolvidas:
2.1. Inscritas no PAA’s de 2014:
• Pintura (4 turmas);

• Inglês I e II (2 turmas);

• Informática-5 módulos (2 turmas);

• Ginástica de Manutenção;

• Yoga;

• Grupo Coral;

• Grupo Instrumental;

• Artes da Casa;

• Espanhol;

* Organização da Biblioteca;

• Banco do Tempo/Horas Solidárias;

• Gabinete de Psicologia

• Divulgação da ASSP junto dos professores nas Escolas/ Agrupamentos;

• Tertúlias diversas;

• Conferências;
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• Workshops;

• Exposição Do Ateliê de Pintura no Palácio do Gelo, em Viseu Nota: (2 semanas)

• Sarau de Primavera, na “Aula Magna” do IPV, em Viseu

• Tarde de Convívio, com lanche ao ar livre, e animação, marcando o encerramento das atividades;

• Viagens diversas, privilegiando: Cultura, Natureza e Arte;

• Caminhadas – (Re)Descobrindo a Natureza...

• Sala de apoio ao estudo – 1º Ciclo (em organização), para começar a funcionar no início do ano de 2015

• Magusto;

• Visitas e lanches-convívio com professores aposentados, em Residências Sénior;

• Feira de Natal;

• Ceia de Natal;

• Recolha de bens essenciais, que foram distribuídos a quem deles carecia, através de Instituições de Apoio a crian-
ças, jovens e adultos, CAT, Serviço de Pediatria do Hospital de Viseu, sem abrigo…;

• Efemérides: 

•  Dia Internacional da Mulher:

•  Conversando sobre Maria Veleda – uma mulher com história – professora, jornalista e republicana convicta, com 
Anabela Silveira (historiadora);

•  Comemoração do 40º aniversário do 25 de Abril;

•  Exposição de alguns documentos alusivos a este marco – inesquecível – da nossa história recente;

•  Dia do Professor;

•  O Tempo e o Lugar – Viagem de “estudo” – de Marialva a Penedono, com José Teles;

•  Dia de S.ta Cecília-padroeira dos músicos e da Música Sacra;

•  Por que é importante a música na nossa vida? – com Ana C. M. Pinto e Inês Barroca.

• Tertúlias, Workshops, Conferências 

• Comunidade de Leitores – com Teresa Castanheira – 5 sessões 

 Partilha da leitura das obras: 

• Deserto, de J.M.G. Le Clésio;

• Quando os Lobos Uivam, de Aquilino Ribeiro;

• A ponte sobre o Drina, de Ivo Andric;

• Conversa na Catedral, de Mário Vargas Llosa;

• O Amor de uma Grande Mulher, de Alice Munro.

• Neuróbica e Neurofitness – o cérebro também precisa de exercício, com Patrícia Moreira (C. N. Porto); 

• Saúde e bem-estar – uma 1ª abordagem, com César Morais (médico); 

• Vamos ao Teatro – O Sonho – baseado na peça de W. Shakespeare - Sonho de Verão - pelo Grupo Off;

• Era uma vez...assim começam os contos, com Maria Rouco (contadora de estórias);

• Nos passos e espaços de Aquilino Ribeiro – viagem pela Serra da Nave, com José Teles (historiador);

• Estados depressivos – uma abordagem compreensiva, com César Morais (médico);

• Viseu com passado - visita à coleção museológica do Dr. José Coelho, na Casa do Miradouro, com José Teles; 

• (Re)Descobrindo a Natureza – à descoberta das águas pelas margens do Dão, com Teresa Castanheira e Juliana 
Cabral;

• A vida, os amores e a flora Camonianas, com Jorge Paiva (professor na U. Coimbra, investigador, ambientalista...);

• Stress útil, ou prejudicial – uma abordagem compreensiva, com César Morais.

NOTA:
Todas estas atividades foram amplamente divulgadas, contando com a presença de um número significativo de 
pessoas - públicos de diversas formações e níveis etários – associados e não associados. Para além do crescendo que 
se foi verificando ao longo do ano, do conhecimento cada vez mais alargado da nossa Associação, consideramos que 
funcionaram, também, como “mola impulsionadora” de conquista de novos Associados”.
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2.2. O Passeio de Carnaval: A rota dos três castelos – Sesimbra, Palmela, Arrábida e Setúbal não se realizou por não 
ter havido inscrições suficientes.

3.
3.1. Contacto presencial com professores nas Escolas sem grandes resultados práticos, não só devido à conjuntura 
nacional, nada favorável, como também, devido a contextos (pouco mobilizadores) a nível profissional - que têm 
levado muitos docentes a emigrar, ou a procurar outras profissões.

Diversidade de oferta formativa, com atividades, amplamente divulgadas, nas Escolas, C.M. Viseu, Conservatório, 
Teatro Viriato,... e diretamente aos nossos Associados, através da folha ACONTECER, via e-mail, SMS, Facebook e 
órgãos de Comunicação Social – local e regional.

3.2. Aumento significativo do número de participantes nas diferentes modalidades de ofertas - a nível cultural, 
social, solidário e de lazer e, como referi na NOTA, que permitiu conquistar cerca de 30 Associados, durante o ano de 
2014 – ainda longe do que tanto desejávamos...!

Vemos com perplexidade o número de desistências, não só de associados mais idosos, mas, também de outros 
níveis etários – na casa dos 60 anos e até em idades inferiores. É difícil mudar a cultura enraizada das “Residências”, 
como principal objetivo, pese embora a ênfase que colocamos na gama de benefícios de que podem usufruir os Asso-
ciados da ASSP.

 

4.
4.1. Desde o 1º momento, “abraçámos” a iniciativa, por nos parecer um excelente veículo de informação atualizada 
sobre o que “vai acontecer” e o que “aconteceu” na nossa Delegação, permitindo-nos, também, levar, regularmente, 
aos nossos Associados, notícias relevantes e acontecimentos de interesse geral.

É um espaço “muito nosso”, em que nos damos a conhecer melhor, ao nível das linhas que norteiam a nossa ação, 
contribuindo para o fortalecimento das relações entre a direção e todos os nossos associados e outros leitores.

Optámos por uma periodicidade trimestral, com opinião favorável dos nossos Associados.

4.2. Temos de reconhecer que a elaboração desta folha acresce os custos da Delegação e o trabalho da direção, sobre-
tudo quando todas as tarefas das Delegações são asseguradas, exclusivamente, por Voluntários – cada vez mais 
absorvidos com a sua vida pessoal, nomeadamente, com apoio a familiares próximos.

Pensamos que seria útil uma reflexão sobre os verdadeiros objetivos da ACONTECER e do BI, para que não haja repe-
tições, omissões – mal entendidas - ou até colisões. 

 

5.  
5.1. Participámos em todos os Encontros de Delegações;

5.2. Participámos em todas as reuniões com os interlocutores;

5.3. Participámos, já, à posteriori – por impossibilidades várias – numa reunião com os técnicos da Delegação de 
Aveiro, acordada com o Sr. Presidente, Dr. José Luis Malaquias.

5.4. Como não temos pessoal a avaliar, estivemos presentes, apenas, numa breve abordagem ao tema, realizada 
num Conselho Nacional;

5.5. Como não temos ERI, não participámos em qualquer reunião realizada para este fim.

6.
6.1. O PAA pode considerar-se cumprido, havendo, apenas, uma Viagem de Carnaval que, devido às más condições 
atmosféricas – muito frio e chuva- não se realizou

6.2. Afigura-se-nos que, em face de constrangimentos que nos ultrapassam, podemos considerar que os objetivos 
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que nos propusemos tiveram um grau de prossecução bastante positivo, sobretudo no que diz respeito ao progressi-
vo aumento do número de participantes nas diferentes atividades desenvolvidas – que superou as nossa expectati-
vas – o grau de satisfação que nos demonstraram, ao longo do ano e a inscrição de vários participantes, como Asso-
ciados da ASSP.

Lentamente, e apesar das correntes nem sempre serem favoráveis, vamos chegando mais longe, vamos reforçando a 
nossa imagem na Comunidade, vamos melhorando a qualidade de vida dos nossos Associados... Porém, não basta. 

Temos de levar a ASSP aos professores e às Comunidades dos concelhos mais afastados de Viseu, tarefa que já 
iniciámos no último trimestre de 2014. Temos de conseguir conquistar professores – ainda em exercício de funções e 
de níveis etários mais baixos. Vamos revendo estratégias, afinando metodologias, que nos levem a contornar e/ou 
ultrapassar os constrangimentos – e muitos são – que já referimos.

6.3. As dificuldades com que nos deparamos já se encontram descritas ao longo do texto, em diferentes momentos.

Professores Associados, colaboradores voluntários nas Delegações, com menor disponibilidade, em face de adversi-
dades no seu contexto de vida, com mais e maiores responsabilidades, que a conjuntura lhes impôs.

A instabilidade e incerteza do futuro para muitos professores, em risco de perderem o seu posto de trabalho, de 
serem forçados a emigrar, ou de tentarem mudar de profissão – num momento em que a taxa de desemprego conti-
nua tão elevada.

6.4. A nível geral, impõe-se uma mudança cultural, que permita ver a ASSP como uma Associação de Solidariedade 
Social, de todos e para todos os professores, sem perder de vista a sua Missão original, relativamente aos mais 
idosos. Urge rever o Estatutos – instrumento fundamental para implementar mudanças que permitam ir responden-
do às necessidades e interesses dos Associados, de acordo com a(s) realidade(s) concreta(s) de uma Sociedade em 
evolução constante. 

6.5. A participação e o entusiasmo de quantos acompanham as nossas iniciativas, criaram, nesta direção, a vontade 
de manter o compromisso assumido para 2015, com o mesmo espírito de missão que tem norteado todo o seu 
desempenho.

As diferentes propostas que apresentámos obrigam-nos a dinâmicas muito exigentes, que esperamos, venham a 
cumprir os desígnios da nossa Associação – promover o encontro entre a cultura, a saúde, o lazer, a solidariedade e o 
bem-estar, seja qual for o nível etário em que nos encontramos. 

Confessamos, porém, que começamos a acusar, já, um grande cansaço e assumimos o nosso compromisso de 
colaborar, de forma ativa e empenhada, na concretização – COM SUCESSO – do nosso CONGRESSO ASSP-2015.
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4.1 - Preâmbulo
Apresentadas que foram as actividades de impulso e de coordenação desenvolvidas pela Direcção Nacional e bem 
assim as actividades de proximidade levadas a cabo pelas diversas Delegações no contexto específico das suas áreas 
de intervenção, centra-se este capítulo naquilo a que, vulgarmente, se chama “prestação de contas”. 

Torna-se importante, antes de mais, termos uma compreensão adequada da expressão “prestar contas”. Trata-se, 
eventualmente e à falta de outra mais rica na terminologia portuguesa, duma expressão redutora dum conceito muito 
mais abrangente do que a simples prestação de contas em termos quantitativos. No caso específico da ASSP, podemos 
elaborar este conceito procurando responder a quatro questões: quem presta contas, que contas, a quem e para quê.

Deve por todos ser entendido de que quem, neste documento, presta contas são todos os órgãos executivos da Asso-
ciação, isto é, a Direcção Nacional e as Direcções de todas as Delegações. Pressupõem os Estatutos, e bem, uma 
governação repartida. Todas formam um todo e os resultados quantitativos e qualitativos apresentados por cada 
Direcção interagem com o trabalho e com os resultados de todas as outras. As Direcções não actuam por conta 
própria, mas porque recebem uma delegação de outrem – dos Associados, a quem devem prestar contas. O conteúdo 
da prestação de contas são os serviços prestados, a qualidade desses serviços e a adequação dos recursos aplicados 
numa relação de custo/benefício ou, por outras palavras, de eficácia e de eficiência em face da satisfação gerada por 
esses mesmos serviços, junto dos associados. São os associados os principais destinatários da informação prestada 
no âmbito da prestação de contas; certamente que há outros, mas são os associados os seus destinatários por exce-
lência. Daí que importa encontrar os meios mais apropriados e as formas mais inteligíveis de a informação contida na 
prestação de contas chegar aos associados. As informações obtidas no processo de prestação de contas devem poder 
ser entendidas para melhorar os processos, actuando sobre a gestão, sobre o sistema e sobre os modelos de organi-
zação, tornando-os mais eficazes e eficientes. Só desta forma a prestação de contas deixará de ser uma lista de 
documentos sem sentido, convertendo-se num instrumento valioso de gestão.  

4.2. Actividade económica na ASSP
Constituindo a missão da Associação a solidariedade com todos os associados na preservação da sua qualidade vida, 
concretizada através dos objectivos e das estruturas mencionados no artigo 3º dos Estatutos, importa, em termos 
económicos, quantificar o peso dessas mesmas respostas no conjunto dos serviços prestados pela ASSP. É perceptí-
vel, duma simples e rápida leitura das contas, que há um conjunto de serviços – os prestados a partir das estruturas 
residenciais – cujo valor económico é preponderante sobre as restantes actividades desenvolvidas, conforme se 
depreende do quadro seguinte:

Sendo as estruturas residenciais responsáveis por 90% dos serviços prestados, medidos em valores monetários, 
também o peso que cada uma delas detém neste sector é diferente conforme a dimensão e capacidade dessas estru-
turas, situação que o quadro seguinte evidencia.

4. RELATO ECONÓMICO E FINANCEIRO

Designação

Estruturas residenciais
Actividades das Delegações
Somas

Serviços prestados – 2014
Estruturas Residenciais e Outras actividades

Valores (€)
2 226 259,85

247 838,28
2 474 098,13

%
89,98%
10,02%

100,00%

 

Setúbal

Carcavelos 

Aveiro

Porto (a)

Somas

 60

39

25

19

143

Ocupação

média

56,50

36,00

24,25

15,75

%

44,60%

27,61%

17,96%

9,83%

100,00%

Valor

992 998,24

614 716,41

399 760,20

218 785,00

2 226 259,85

Capacidade (camas)Estruturas Serviços Prestados

Estruturas Residenciais

A Residência de S. Roque (Porto) sofreu uma profunda remodelação e só em meados de 2014 passou a 
dispor das actuais 19 camas, tendo estado reduzida a 12 primeiro semestre do ano.

(a)
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A forma a que como cada uma das estruturas residenciais tem recorrido para a prestação de alguns dos serviços ou dos 
cuidados prestados aos residentes não é totalmente uniforme. Por exemplo, no que diz respeito aos serviços de 
alimentação, as estruturas do Porto e de Aveiro confeccionam internamente as próprias refeições, enquanto Carcave-
los e Setúbal recorrem a serviços especializados, ainda que a confecção possa decorrer nas cozinhas das ERI (Estrutu-
ras Residenciais para Idosos). Daí que nem sempre a contabilização desses gastos seja efectuada nas mesmas contas. 
De forma análoga acontece com a contratação de recursos humanos exteriores à ASSP. O peso dos gastos com pessoal 
nas ERI corresponde a 84,5% no total das despesas com Recursos Humanos na ASSP.

Por essa razão, no quadro anterior, indica-se o conjunto de todas estas rubricas porquanto, dessa forma, consegue 
obter-se uma noção mais comparável dos gastos directos havidos em cada uma das estruturas residenciais e nas 
Delegações, incluindo as Delegações com ERI.

Embora o peso financeiro das actividades desenvolvidas a partir das Delegações não seja, nem possa ser, comparável 
ao dos lares residenciais, são essas actividades que constituem uma parte significativa da vida e da vivência da Asso-
ciação, congregando muitas centenas de associados a partir da sua Delegação, promovendo e preservando o convívio, 
a partilha de saberes e de experiências, e a contínua procura de novos saberes. É também a partir dessas actividades 
e do relacionamento entre todas as Delegações que se cria o todo que é a ASSP, de que resulta a partilha que todos 
efectuam através das quotas pagas, as quais correspondem a cerca de 1/3 do valor dos serviços prestados a partir das 
estruturas residenciais. Não tendo a Associação de Solidariedade Social dos Professores acordos protocolados com a 
Segurança Social, são as quotas pagas pelos associados, a par das mensalidades dos residentes, o real garante da 
sustentabilidade e da viabilidade das estruturas residenciais, tanto no momento do financiamento da construção e 
do pagamento do serviço da dívida como, quando necessário,  no suprimento de eventuais necessidades de explora-
ção se alguma delas é deficitária, sobretudo devido à reduzida dimensão de uma ou outra unidade.

Por outro lado, também o grande trabalho desenvolvido a partir das Direcções das Delegações, voluntário e gracio-
so, nem sempre (quase nunca) é reflectido através do apuramento numérico que as contas espelham. Esse traba-
lho está muito para além do “deve e haver” que as contas procuram reflectir, como claramente se depreende dos 
relatórios apresentados por cada uma das Delegações. De qualquer das formas, o quadro seguinte mostra a valora-
ção atribuída às actividades desenvolvidas a partir de cada Delegação.

Alimentação + fornecimentos e serviços externos + pessoal + outros gastos

Gastos directos

Estruturas Residenciais

Somas

Delegações

Total

Valores

ERI

2 329 221,97

378 607,70

2 707 829,67

%

100% 86,02%

13,98%

100,00%

Setúbal

Carcavelos + Albarraque Costa

Aveiro

Porto

957 943,10

601 073,49

463 865,12

306 340,26

41,13%

25,81%

19,92%

13,15%

SOMAS 

18 036,50
22 984,31
10 258,19
11 115,44

85 030,87
8 801,06

29 162,84
8 190,00
4 143,00

649
960

19 104,50
18 185,00

6 167,57
5 050,00

7,28%
9,27%
4,14%
4,48%

34,31%
3,55%
11,77%
3,30%
1,67%

0,26%
0,39%
7,71%

7,34%
2,49%
2,04%

Açores
Algarve
Aveiro
Beja
Coimbra
Évora
Guimarães
Leiria
Lisboa
Madeira
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viseu

247 838,28 100,00%

Valores
Delegações Actividades desenvolvidas

Actividades das Delegações

   %



O valor das quotizações e jóias pagas pelos associados, em 2014, perfizeram  815.684,72€, inferior ao registado em 
2013, conforme se verifica no quadro de “Contas de Exploração Comparadas”, à frente indicado. Na AND de 29 de 
Junho de 2013, por proposta da Direcção Nacional, foram aprovados novos valores de quotas, a vigorarem a partir 
de 2014, com reduções significativas em alguns casos, como foi o caso dos associados mais jovens, ainda no activo, 
e dos casais em que ambos são associados, passando a quota do segundo membro do casal a metade do valor da 
quota normal do respectivo escalão. Os escalões do valor das quotas passaram também a ser definidos por idade. 
Esta alteração inclui-se num vasto programa de acções que tem por objectivo a inversão do sentido da curva relati-
va ao número e idade dos associados, que começa, agora, a dar os seus resultados, conforme se sugere no ponto 
2.1 deste Relatório de Gestão.

4.3 - Contas de exploração e resultados
Nos termos da legislação que aprovou o regime da normalização contabilística para as Entidades do Sector Não 
Lucrativo (ESNL), o Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de Março, são 4 os documentos considerados mais importantes 
e obrigatórios para as instituições que apresentem um volume de negócios superior a 150.000,00€: Demonstração 
de Resultados, Balanço, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Anexo. Estes 4 documentos, com a apresentação e a 
numeração legalmente definidas para as ESNL, são apresentadas no final deste Relatório de Gestão, com um 
separador indicando “DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS”. Para melhor compreensão, podemos, no entanto, utili-
zar também outras formas de apresentação de contas, como as que são apresentadas nos quadros seguintes.

As demonstrações de resultados de cada uma das Delegações são apresentadas duma forma sintética, agregando 
todas as rubricas de rendimentos e de gastos, à excepção de depreciações e amortizações, juros e valores simila-
res, evidenciando a diferença entre uns e outros. Era importante que todas as Delegações assumissem como 
objectivo, em anos futuros, que este resultado não apresentasse valores negativos, enquanto medida do bom 
desempenho financeiro da Delegação.
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Rendimentos
Prestação de Serviços 2 548 019,49 2 394 468,23
Quotizações e jóias 815 684,72 905 321,84
Subsídios, doações e legados 57 854,93 188 909,20
Outros rendimentos e ganhos 347 925,76 90 818,74
Juros e rendimentos similares obtidos 6 282,80 33 834,61

Soma 3 775 767,70 3 613 352,62
Gastos
Refeições e produtos alimentares 371 126,18 443 731,69
Fornecimentos e serviços externos 1 201 476,62 1 197 510,11
Gastos com pessoal 1 433 873,72 1 239 683,89
Outros gastos e perdas 51 073,93 64 121,45
Juros e gastos similares suportados 81 379,39 61 629,57

Soma 3 138 929,84 3 006 676,71
Resultado a/ depreciações e amortizações 636 837,86 606 675,91
Amortizações e depreciações 419 173,49 404 027,62

Resultado líquido do período 217 664,37 202 648,29

Contas de Exploração Comparadas

Descrição 2014 2013

Contas de Exploração Comparadas 
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Apesar de serem custos do exercício, não correspondem as amortizações a saídas de meios financeiros no exercício 
em que são contabilizadas, pelo que, no caso da Associação, são valores que devem ser acrescidos ao valor dos 
resultados líquidos obtidos para cálculo dos recursos financeiros libertados pela actividades de exploração desen-
volvidas no exercício. Constitui este indicador dos meios libertos uma informação importante para o cálculo da 
capacidade da instituição fazer face aos seus compromissos e a novos investimentos.

O quadro seguinte tem o objectivo de possibilitar uma comparação no que se refere ao desempenho económico 
entre os anos de 2014 e 2013. Verifica-se uma ligeira melhoria de 2013 para 2014 fruto do termo das obras na ERI 
de S. Roque (Porto) e da ocupação, em meados do ano, da totalidade dos quartos remodelados. É importante 
melhorar este rácio de rentabilidade, reduzindo o valor negativo da percentagem relacionada com os ‘resultados 
operacionais’.

Anos 2014 2013

Resultado Líquido 217 664,37 202 648,29

Amortizações e depreciações 419 173,49 404 027,62

Total dos meios retidos 636 837,86 606 675,91

Meios LibertosMeios Libertos 

Resultados operacionais

Resultado Líquido

Serviços Prestados
Jóias e quotas (1€/Associado/mês)
Custos operacionais

2 548 019,49
143 556,50

3 057 550,45

83,34
4,70

100,00

81,30
4,65

100,00

-365 974,46

217 664,37

Demonstração de Resultados - Rentabilidade 

Valor
2014 2013

% Valor %

202 648,29

-11,97 -413 682,91 -14,05
672 128,22
412 063,49
419 173,49
81 379,39

2 394 468,23
136 896,00

2 945 047,14

768 425,84
313 562,55

404 027,62
61 629,57

Quotas e jóias
Outros rendimentos
Amortizações/Depreciações
Gastos financeiro
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4.4 - Balanço e posição financeira
É o balanço um quadro representativo do valor do património numa determinada altura. Duma forma muito sinté-
tica, pode o balanço da ASSP ser assim apresentado, à data de 31.12.2014:

71

Por proposta da Direcção Nacional, a Assembleia Nacional de Delegados aprovou, em Novembro de 2013, um rácio 
de endividamento bancário da Associação que não ultrapassasse 1/3 do valor contabilístico de terrenos e de cons-
truções. No final de 2014, esse rácio de financiamento apresentava a seguinte posição, encontrando-se aquém do 
limite aprovado.

Descrição

Terrenos

Edifícios

Depreciações

Soma

Endividamento bancário

Rácio de endividamento

Valor contabilístico

155 000,00

15 935 409,92

-2 613 865,07

13 476 544,85

3 220 537,99

23,90%

Rácio de endividamento - 31/12/2014

 

91,94%

2,52%

5,54%

100,00%

 

75,00%

16,80%

8,20%

100,00%

 

92,67%

3,08%

4,28%

100,00%

 

75,62%

16,50%

7,87%

100,00%

 

15 191 405,46

415 825,55

914 658,79

16 521 889,80

 

12 391 938,55

2 774 752,75

1 355 198,50

16 521 889,80

 

15 497 848,49

515 570,91

710 744,49

16 724 163,89

 

12 647 397,13

2 760 008,22

1 316 758,54

16 724 163,89

%% ValoresValores

20132014Rubricas

Balanço sintético à data de 31.12.2014

ACTIVO

Activo não corrente (Imobilizado)

Dívidas de Terceiros CP

Meios Financeiros

Soma 

PASSIVO + Capitais Próprios

Capitais Próprios

Passivo não corrente

Passivo corrente

Soma



Tendo em atenção o definido pelos Estatutos e a afectação dos valores propostos para a campanha de consigna-
ção de 0,5% do IRS efectuada em 2014, apresenta a Direcção Nacional a seguinte Proposta de Aplicação de Resul-
tados, no valor total de 217.664,37€:

1. Reforço do Fundo de Solidariedade Social    44.584,29€

2. Campos de Férias       32.596,93€

3. Congressos da ASSP 2015      32.596,94€

4. Reforço da rubrica de Resultados Transitados 107.886,21€

A Direcção Nacional
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Não se esperando alterações significativas no desempenho da missão e das actividades da ASSP ao longo do ano 
de 2015, três eventos/aspectos importa realçar:

1. O Congresso a realizar em Évora, a 21-22-23 de Maio, subordinado ao tema “NÓS PROFESSORES. HABITAR 
O FUTURO” e que se deseja como ponto de partida para novos sonhos e projectos e, simultaneamente, como 
afirmação da vitalidade da nossa Associação;

2. A revisão dos Estatutos da Associação, de acordo com o definido no Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14 de 
Setembro, o qual procedeu à alteração ao Decreto-Lei nº 119/1983 que havia aprovado o Estatuto das IPSS;

3. As eleições para o próximo mandato dos órgãos sociais da ASSP, a ocorrerem durante o próximo mês de 
Novembro. Sendo a representatividade democrática um dos princípios fundamentais da Associação de Solida-
riedade Social dos Professores, deseja-se e espera-se o empenho activo de todos os associados, dando cum-
primento à missão que estatutariamente lhe pertence.

5. PERSPECTIVAS PARA 2015

6. APLICAÇÃO DE RESULTADOS
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Exmos. Senhores Delegados:

Relatório:

1. Nos termos dos estatutos e do mandato que nos conferiram submetemos à vossa apreciação o nosso relatório 
sobre a atividade fiscalizadora desenvolvida e o parecer sobre o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financei-
ras apresentadas pela Direcção Nacional da Associação de Solidariedade Social dos Professores, relativamente ao 
período findo em 31 de Dezembro de 2014. 

2. No decurso do exercício acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que considerámos adequada, a ativida-
de da Associação tendo recebido todo o apoio da Direção da Associação, recebendo todos os esclarecimentos que 
solicitámos.

3. No âmbito das nossa funções verificamos que:

3.1 As Demonstrações Financeiras foram preparadas tendo por base uma contabilidade organizada de acordo com 
as disposições legais em vigor no nosso país.

3.2 As políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados são adequados às circunstâncias, estão de 
acordo com as normas contabilísticas em vigor no nosso país e estão explicitados no documento anexo ao 
balanço e às demonstrações dos resultados e dos fluxos de caixa;

3.3 Procedemos à análise do Relatório de Gestão da Direção tendo concluído que o mesmo é suficientemente 
esclarecedor, evidenciando os aspetos mais significativos;

3.4 A proposta de aplicação dos resultados encontra-se devidamente fundamentada e de acordo com as diretrizes 
internas.

7. RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
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Parecer:

4.Em face do exposto, não tendo conhecimento de violação da lei e dos estatutos, somos do parecer que a Assem-
bleia Nacional de Delegados:

4.1 Aprove o Relatório de Gestão da Direcção, bem como as Demonstrações Financeiras por esta apresentadas;

4.2 Aprove a proposta de aplicação dos resultados apresentada pela Direcção;

Lisboa, 19 de Março de 2015

O Conselho Fiscal

(António Rodrigues Neto) 

(Sérgio Carlos Brites Mascarenhas Almeida)

 

(Maria Helena Mendes Santos)   



Demonstrações
Financeiras
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8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

:

:

11

2.3 ; 12

8

9

2.3 ; 11

6

10

A Direcção O responsável

ASSP - Associação Solidariedade Social dos Professores Contribuinte 501406336

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 Moeda EUROS

PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

2 014 2 013

Vendas e serviços prestados 3 363 704,21 3 299 790,07

Subsídios, doações e legados à exploração 57 854,93 188 909,20

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 371 126,18 443 731,69

Fornecimentos e serviços externos 1 201 476,62 1 197 510,11

Gastos com o pessoal 1 433 873,72 1 239 683,89

Outros rendimentos e ganhos 354 208,56 90 818,74

Outros gastos e perdas 51 073,93 64 121,45

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos 718 217,25 634 470,87

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 419 173,49 404 027,62

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 299 043,76 230 443,25

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 33 834,61

Juros e gastos similares suportados 81 379,39 61 629,57

Resultado líquido do período 217 664,37 202 648,29
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ASSP - Associação Solidariedade Social dos Professores Contribuinte 501406336
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 Moeda (Valores em Euros)

DATAS
RÚBRICAS NOTAS

31 DEZ 2014 31 DEZ 2013

15 191 405,46

ACTIVO

Activo não corrente
Activos fixos tangíveis 15 496 978,58

15 497 848,49 15 191 405,46

Activo  corrente

Investimentos financeiros 869,91 0,00

Estado e outros entes públicos 159 178,54 249 469,38

Clientes 18 664,63 16 398,15
Adiantamentos a fornecedores 0,00 12 135,36

Outras contas a receber 337 727,74 129 725,73
Diferimentos 0,00 8 096,93
Outros activos financeiros 17 407,81 87 129,41
Caixa e depósitos bancários 693 336,68 827 529,38

1 226 315,40 1 330 484,34

Total do activo 16 724 163,89 16 521 889,80

307 894,91

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais
Fundos 325 899,57

Outras variações nos fundos patrimoniais 3 191 140,86 3 126 973,23

Reservas 51 474,67 0,00
Resultados transitados 8 861 217,66 8 754 422,12

12 429 732,76 12 189 290,26
Resultado líquido do período 217 664,37 202 648,29

Total do fundo de capital 12 647 397,13 12 391 938,55

Passivo

Financiamentos obtidos 2 715 756,22 2 729 304,75
Passivo não corrente

Outras contas a pagar 44 252,00 45 448,00
2 760 008,22 2 774 752,75

Passivo corrente
Fornecedores 450 944,27 85 780,20

Financiamentos obtidos 504 781,77 411 338,03

Adiantamentos de Clientes 0,00 787,86
Estado e outros entes públicos 30 163,79 32 974,62

Outras contas a pagar 330 868,71 824 317,79

A Direcção O responsável

Total do passivo 4 076 766,76 4 129 951,25

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 16 724 163,89 16 521 889,80

1 316 758,54 1 355 198,50
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:

A Direcção O Responsável

Caixa e seus equivalentes no ínicio do período 827 529,38 1 523 186,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período 710 744,49 827 529,38

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) -1 180,44 -319 465,13

Variação de caixa e seus equivalentes  (1+2+3) -116 784,89 -695 656,72

Juros e gastos similares 81 379,39 61 629,57

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos 469 801,05 417 835,56

160 000,00

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -669 921,80 -1 683 307,52

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos 550 000,00

Subsídios ao investimento 49 411,92 83 517,39
Juros e rendimentos similares 6 282,80 33 834,61

Outros activos 432 248,62 648 130,85

Investimentos financeiros 0,00 31 000,00
Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 869,91 31 000,00
1 152 528,67

Outros recebimentos/pagamentos 141 889,78 -204 104,87
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 554 317,35 1 307 115,93

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis

Caixa gerada pelas operações 1 511 220,80412 427,57

292 497,99

Pagamentos a fornecedores 1 995 081,96 930 549,80
Pagamentos ao pessoal 956 194,68 816 444,98

ASSP - Associação Solidariedade Social dos Professores
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 Moeda (Valores em Euros)

DATAS
RÚBRICAS NOTAS

2014 2013

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Recebimentos de Clientes e Utentes 3 363 704,21 3 258 215,58
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ANEXO – EXERCÍCIO DE 2014

Introdução

O anexo visa complementar a informação financeira apresentada noutras demonstrações financeiras, divulgando as 
bases de preparação e as políticas contabilísticas adoptadas e outras divulgações exigidas pelas Normas de Contabili-
dade e Relato Financeiro.

1 - Identificação da entidade:

1.1 - Designação da entidade:  Associação de Solidariedade Social dos Professores

1.2 - Sede:     Largo do Monte, 1, 1170-253 Lisboa

1.3 - Natureza da actividade:  Actividades de Apoio Social para pessoas idosas, com alojamento

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, em 
conformidade com o Decreto-Lei n° 36-A/2011, de 9 de Março e de acordo com a Estrutura Conceptual (EC), Normas 
Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) e Normas Interpretati-
vas (NI) constantes do Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector não Lucrativo (SNC-ES-
NL), sendo supletivamente aplicado o SNC aprovado pelo Decreto-lei nº 158/2009 e demais legislação complemen-
tar, as Normas Internacionais de Contabilidade adoptadas na União Europeia e as Normas Internacionais de Conta-
bilidade (IAS/IFRS) emitidas pelo IASB e respectivas Interpretações Técnicas (SIC/IFRIC).

2.2 - Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as entidades do sector não lucra-
tivo (ESNL) que, em casos excepcionais, tenham sido derrogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações 
financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passi-
vo e dos resultados da entidade.

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC-ESNL.

2.3 -Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam 
comparáveis com os do exercício anterior.

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2014 são compará-
veis em todos os aspectos significativos com os valores do exercício de 2013, com excepção das contas “Outros 
Rendimentos e Ganhos” e “Subsídios, Doações e Legados à Exploração”. Caso em 2013 se tivesse seguido o mesmo 
critério de 2014, a conta 75 teria 119.706,71€ e a conta 78 teria 335.831,07€ permanecendo o somatório das duas 
contas igual.

3 - Principais políticas contabilísticas:
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS (§ 7)
Os activos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das corresponden-
tes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

Os activos fixos tangíveis obtidos a título gratuito estão mensurados pelo justo valor, deduzido das corresponden-
tes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo 
método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

Edifícios e outras construções:      10 a 50 Anos

Equipamento básico:                   1 a 10 Anos

Equipamento de transporte:        4 Anos
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Equipamento administrativo:   1 a 10 Anos

Outros activos fixos tangíveis:  1 a 5 Anos

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em benfeitorias 
ou melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como gastos do exercício em 
que ocorrem.
Os activos fixos tangíveis em curso representam imobilizado ainda em fase de construção, encontrando-se regista-
dos ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes activos fixos tangíveis são deprecia-
dos a partir do momento em que os activos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias 
para operar de acordo com o pretendido pela gestão.
As mais ou menos-valias resultantes da venda ou abate do activo fixo tangível são determinadas como a diferença 
entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na Demons-
tração dos Resultados nas rubricas Outros Rendimentos e Ganhos ou Outros Gastos e Perdas.

CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS (§10)
Os juros de empréstimos obtidos directamente, mesmo os atribuíveis à aquisição ou construção de activos, são 
registados como gastos do período. 

RÉDITO (§12)
- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;

- A Entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;

- O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade;

- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Entidade;

- Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser valorizados com fiabilidade.

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do montante a 
receber.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transacção à 
data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;

- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Entidade;

- Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser valorizados com fiabilidade;

- A fase de acabamento da transacção à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade;

- Os custos incorridos com a transacção e os custos para concluir a transacção podem ser fiavelmente mensurados.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efectivo, desde que seja provável que benefícios econó-
micos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

CONTABILIZAÇÃO DOS SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS (§ 14)
Os subsídios governamentais, incluindo os não monetários pelo justo valor, são reconhecidos quando existe segu-
rança de que sejam recebidos e cumpridas as condições exigidas para a sua concessão.
Os subsídios à exploração são reconhecidos na Demonstração dos Resultados na parte proporcional dos gastos 
suportados.
Os subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de activos tangíveis e intangíveis são regista-
dos nos Fundos Patrimoniais e reconhecidos na Demonstração dos Resultados, proporcionalmente às deprecia-
ções/amortizações respectivas dos activos subsidiados.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS (§ 17)
Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Clientes e outras dívidas de terceiros
As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o 
efeito do desconto é considerado imaterial.

Fornecedores e outras dívidas a terceiros
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e 
o efeito do desconto é considerado imaterial.
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Empréstimos
Os empréstimos, utilizando uma das opções da NCRF 27, são registados no passivo pelo custo.

Periodizações
As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em 
que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimen-
tos e gastos são registados nas rubricas Outras contas a receber e a pagar e Diferimentos.

Caixa e Depósitos bancários
Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancá-
rios, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor. 

BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS (§ 18)
A Entidade atribui os seguintes benefícios aos empregados:
• Benefícios a curto prazo: incluem ordenados, salários, contribuições para a segurança social, ausências permiti-
das a curto prazo.
Estes benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o empregado prestou o serviço.

4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:
Não houve alterações às políticas contabilísticas seguidas na ASSP.

5 - Terceiros:
A evolução das contas de terceiros nestes dois anos é a seguinte:

Terceiros -Valores a receber

2013 2014
 
Clientes e utentes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos

Total valores a receber

16 398,15 €
12 135,36 €

249 469,38 €
129 725,73 €

8 096,93 €
415 825,55 €

 18 664,63 €
0,00 €

159 178,54 €
337 727,74 €

0,00 €
515 570,91 €

Terceiros - Valores a pagar

2013 2014
 
Fornecedores

Adiantamentos de utentes

Estado e outros entes públicos

Financ. Obtidos Corrente-2015

Financ. Obtidos Não Corrente

Outras contas a pagar-Corrente

Outras contas a pagar-Não Corrente

Total valores a pagar

85 780,20 €
787,86 €

32 974,62 €
411 338,03 €

2 729 304,75 €
824 317,79 €

45 448,00 €

4 129 951,25 €

450 944,27 €
0,00 €

30 163,79 €
504 781,77 €

2 715 756,22 €
330 868,71 €

44 252,00 €

4 076 766,76 €



83

6 - Activos fixos tangíveis:
6.1 - As bases de mensuração utilizadas para determinar a quantia escriturada bruta estão descritas no ponto 3.1 (§ 7).

As depreciações são calculadas pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para 
cada grupo de bens.

6.2 - Os imóveis de Carcavelos, Lisboa, Portalegre, Porto e Setúbal estão dados como garantia dos empréstimos.

7 - Fundos Patrimoniais
Nos anos de 2013 e 2014 houve a seguinte evolução nos Fundos Patrimoniais da ASSP:

Activos Fixos Tangíveis e Obras em Curso

2013 2014 
Saldo inicial
Investimentos
Reavaliação Imóvel doado
Saldo final

15.513.285,21 €
1.152.528,67 €
1.944.159,00 €

18.609.972,88 €

 18.609.972,88 €
724.746,61 €

0,00 €
19.334.719,49 €

Depreciações Acumuladas

2013 2014 
Saldo inicial
Depreciações do ano
Correcções anos anteriores
Saldo final

2.897.909,10 €
404.027,62 €
116.630,70 €

3.418.567,42 €

3.418.567,42 €
419.173,49 €

0,00 €
3.837.740,91 €

Fundo Social Inicial 191 089 191 089 191 089
Fundo de Solidariedade Social 83 565 33 241 116 806 39 862 -21 857 134 811
Fundos 274 654 33 241 0 307 895 39 862 -21 857 325 900

Campo de Férias 0 0 0 0 27 996 -4 517 23 479

Projetos 0 0 0 0 27 996 0 27 996

Outras reservas 0 0 0 0 55 991 -4 517 51 475

Outros resultados transitados 8 167 943 299 172 287 308 8 754 422 106 796 8 861 218
Resultados transitados 8 167 943 299 172 287 308 8 754 422 106 796 0 8 861 218

Subsídios 460 583 0 99 831 560 414 0 61 852 622 266

Doações 1 070 321 0 1 496 238 2 566 559 0 2 316 2 568 875

Outras variações no CP 1 530 904 0 1 596 069 3 126 973 0 64 168 3 191 141

Resultado líquido do exercício 332 413 -332 413 202 648 202 648 -202 648 217 664 217 664
10 305 913 0 2 086 025 12 391 938 0 255 459 12 647 397

FUNDOS PATRIMONIAIS

Saldo em          
31-12-2012

Afectação 
do resultado

Movimentos
Saldo em          

31-12-2013
Afectação 

do resultado
Movimentos

Saldo em           
31-12-2014

Nome Conta
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8 - Fornecimento e Serviços Externos

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a rubrica de “Fornecimento e Serviços Externos” apresentava a seguinte 
decomposição:

Fornecimentos e Serviços Externos

2013 2014 
Fornecimentos sob contrato

Trabalhos especializados

Publicidade e propaganda

Vigilância e segurança

Honorários

Conservação e reparação

Outros Serviços Especializados

Boletim ASSP

Ferramentas e utensílios

Livros e documentação técnica

Material de escritório

Artigos para oferta

Material hoteleiro

Materiais para actividades

Electricidade

Combustíveis e lubrificantes

Água

Gás

Deslocações e estadas

Rendas e alugueres

Comunicações

Seguros

Contencioso e notariado

Despesas Representação

Limpeza, higiene e conforto

Rouparia

Produtos de farmácia

Encargos saúde utentes

Outros Fornecimentos e serviços

Despesas não documentadas

Total FSE

0,00 €

126.974,69 €

2.362,53 €

5.564,91 €

160.459,32 €

137.320,94 €

33.357,28 €

33.314,00 €

18.617,04 €

819,35 €

24.500,97 €

7.191,33 €

7.551,47 €

2.455,11 €

97.487,46 €

13.718,13 €

33.285,17 €

95.878,91 €

167.399,86 €

30.035,73 €

63.365,45 €

15.018,73 €

4.738,13 €

12.376,29 €

52.390,60 €

9.114,72 €

492,09 €

1.870,99 €

27.028,41 €

12.820,50 €

1.197.510,11 €

 49.575,32 €

68.233,24 €

27.811,74 €

8.676,76 €

191.399,93 €

125.442,10 €

39.143,94 €

830,25 €

2.541,02 €

337,95 €

26.792,76 €

780,89 €

3.394,74 €

1.795,61 €

100.921,90 €

13.061,62 €

34.399,70 €

90.765,73 €

144.437,89 €

39.835,70 €

63.818,60 €

28.844,28 €

766,14 €

2.393,49 €

64.490,82 €

2.875,44 €

1.405,07 €

5.312,61 €

58.433,69 €

2.957,69 €

1.201.476,62 €



Gastos com o pessoal

2013 2014 
6321-Remunerações certas
6323-Remunerações Variáveis
634-Indemnizações
635-Encargos sobre remunerações
636-Seguros Acidentes Trabalho
638-Outros gastos com pessoal

Total dos Gastos com pessoal

843 596,46 €
162 623,33 €

8 945,59 €
197 003,44 €

17 189,93 €
10 325,14 €

1 239 683,89 €

 955 751,35 €
194 912,62 €

20 860,77 €
227 439,27 €

10 434,70 €
24 475,01 €

1 433 873,72 €

9 - Benefícios dos empregados:
9.1 – Número médio de empregados durante o ano: 115.

9.2 – Número de membros dos órgãos directivos:

- 52 membros nos Órgãos Sociais Nacionais (Assembleia Nacional de Delegados, Direção Nacional e Conselho 
Fiscal; 

- 77 membros nos Órgãos Sociais Regionais.

9.3 – Os órgãos directivos da ASSP não são remunerados.

10 - Custos de empréstimos obtidos:
Os juros de empréstimos obtidos directamente, mesmo os atribuíveis à aquisição ou construção de activos, são 
registados como gastos do período.

11 - Rédito:
a) As políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito estão expressas no ponto 3.1.
b) As categorias mais significativas de rédito durante este período foram as seguintes:

Prestação de Serviços

2013 2014
 
Matrículas e Mensalidades de Utentes
Quotizações e jóias
Actividades Sociais, Culturais e Recreativas
Outras Prestações de Serviços

Total Prestação de Serviços

2.109.801,30 €
905.321,84 €
229.331,40 €

55.335,53 €
3.299.790,07 €

 2.238.659,34 €
815.684,72 €
249.710,81 €

59.649,34 €
3.363.704,21 €

Outros rendimentos e ganhos

2013 2014
 
Donativos
Consignação de Imposto
Imputação de subsídios/doações para investimentos
Outros rendimentos e ganhos

Total Outros rendimentos e ganhos

69.202,49 €
83.986,78 €
56.025,23 €
34.793,51 €

244.008,01 €

 165.703,62 €
97.790,80 €
64.606,82 €
19.824,52 €

347.925,76 €

2013 2014

33.834,61 €Juros e dividendos 6.282,80 €
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Relativamente a donativos, destacam-se:

- 116.564,99€ de herança de António Baptista Borges

- 10.000,00€ de Maria Isabel Vieira Pereira

- 8.327,66€ da Farmácia Fuzeta, de Setubal

- 3.779,90€ de Maria Isabel Carrasquinho

- 3.250,00€ de Maria João Pereira Marques

12 - Subsídios do Governo e apoios do Governo:
a) Subsídios ao investimento.

Em 2014 foi contabilizado um subsídio do IFAP para obras da recuperação e refuncionalização da Capela da Casa da 
Torre, em Sobrosa no valor de 34.851,60€, entre comparticipação nacional e comunitária.

Foi também contabilizado um apoio de 47.292,85€ do Programa Mais Centro para dotar a Casa do Professor de Aveiro 
de painéis fotovoltaicos para produção de energia eléctrica

b) Em 2013 e 2014, a ASSP recebeu os seguintes subsídios estatais e de entidades públicas:

Subsídios, doações e legados à exploração

2013 2014
 
Centro Actividades - Coimbra

IEFP

6.438,80 €
29.281,13 €

35.719,93 €

6.687,27 €
51.167,66 €

57.854,93 €
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