
   

 

 

Lista de Candidatura aos órgãos sociais para a 
Delegação de BEJA  2020-2023 

ACONTECER 
ESPECIAL ELEIÇÕES 

Plano de Ação  

A ASSP é a maior associação de Solidariedade de 

Professores.  

É sua missão contribuir para o bem-estar dos 

Associados e responder às suas necessidades, 

com a criação e o desenvolvimento de serviços, 

estruturas, projetos e ter o envolvimento da 

sociedade civil.  

O Plano de Ação da lista candidata aos órgãos 

sociais da Delegação de Beja dará continuidade 

ao trabalho que foi levado a cabo pela Comissão 

Administrativa cessante.  

Nesse sentido, os voluntários que compõem 

esta lista propõem-se cumprir os seguintes 

objetivos: 

 Manter as atividades em curso, 

procurando ampliar e diversificar as 

ofertas de forma a corresponder às 

necessidades e expectativas dos 

Associados e outros Professores.  

 Elaborar um Plano de Atividades 

diversificado e de qualidade em diversas 

áreas.  

 Apoiar os associados em fases de maior 

vulnerabilidade, desenvolvendo formas 

de intervenção na área da solidariedade 

social, nomeadamente através do 

estabelecimento de parcerias. 

 Estabelecer protocolos que permitam 

uma maior abertura da ASSP Beja à 

comunidade, em todo o distrito. 

A Delegação ASSP BEJA 

conta consigo! 

 Envolver os Associados para que, em 

conjunto com a Direção da Delegação, 

partilhem ideias de forma a tornar a ASSP 

mais forte e mais solidária.  

 Definir um plano de comunicação em 

papel e online, com presença da ASSP 

Beja nas redes sociais, recorrendo 

também aos media regionais, como 

forma de dar a conhecer a ASSP no 

contexto social envolvente e nas escolas 

de todo o distrito. 

O apoio a projetos de professores é uma das 

prioridades da lista candidata aos órgãos 

nacionais. Propomo-nos, no devido tempo, 

divulgar as experiências já existentes em 

Guimarães, Terras de Santa Maria e Faro, para 

que se possam replicar estes projetos, em 

diferentes concelhos do distrito de Beja. 

A ASSP realizou, por decisão da Direção Nacional, 
o Congresso ASSP 2015 com o tema ‘Nós 
Professores Habitar o Futuro’ e o Congresso ASSP 
2019 ‘Uma Escola para pensar o Futuro’. Por isso, 
procuraremos mobilizar diferentes recursos para 
que a ASSP continue a ser uma Associação que 
dignifique os Associados, suas famílias, os 
Educadores e os Professores de uma forma geral, 
pois é do trabalho persistente e dedicado destes 
que se formam as gerações do Futuro. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Fernandes 
Nº 16790 |Presidente 

Professor do quadro de Artes Visuais do ensino básico e secundário 

Docente na Escola Superior de Design (2007-2012) 

Mestrado em Design e Teoria da Cultura Visual, pela Escola Superior de Design (IADE – 2007) 

Licenciatura em Design pelo IADE 

Voluntário na ASSP desde 2008: 

1º Secretário e Presidente (por substituição) da Mesa da Assembleia Nacional de Delegados (2010-2012) 

Vice presidente da Direção Nacional (2013-2015) 

Presidente da Mesa da Assembleia Nacional de Delegados (2016-2019) 

 

Margarida Silveira 
Nº 20368 |Vice-Presidente 

Mestre em Educação na área de “Metodologia do Ensino das Ciências,” pelo Departamento de Educação 

da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em 1996. 

Profissionalizada por Estágio Integrado, no ano lectivo de 1981/1982 

Licenciada em Geologia (ramo educacional) pela Universidade do Porto, em 1982,  

Formadora creditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, nas seguintes áreas e 

domínios: A10 Ciências da Natureza/Ciências Naturais; A29 Estudo do Meio; A36 Geologia; B05 Educação 

em (Metodologia do Ensino das Ciências). 

Formadora pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional ao abrigo dos Decretos Regulamentares 

66/94 de 18 de Novembro e 26/97 de 18 de Junho. 

Elemento da Comissão Administrativa da Delegação de Beja da ASSP 

David Argel  
Nº 13781 |Vice-Presidente 

Professor de Geografia do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário desde 1989/90, em escolas de Lisboa e de Beja; 

Professor Pós-Graduado em Gestão de Informação e Bibliotecas Escolares; 

Colaborador da Delegação da ASSP de Beja desde 2004; 

Professor-Bibliotecário do Agrupamento de Escolas N.º 2 de Beja. 

 

Direção da Delegação 
Efetivos 

Lista de Candidatura para a delegação de BEJA – Lista A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.ª Augusta Valente 
Nº 8008 | Secretária 

Juvenal Cunha  
Nº 15621 | Vogal Suplentes 

M.ª José Rosário Nº 18945  
M.ª Fernanda Dinis Nº 16608 
M.ª Fernanda Guia Nº 20943 

Professora do 1º ciclo, lecionou  em Vila de Frades, Ferreira do Alentejo e Beringel 
Professora no Ciclo Preparatório da Telescola de Beringel, em Acumulação (71/76) 
Destacada na Delegação Escolar de Ferreira do Alentejo  (94/97) 
Curso de Complemento de Formação - Científica e Pedagógica para Professores do 1º ciclo (1999/2001) 
Voluntária na ASSP, exerceu os cargos de Delegada, Vice-Presidente e 
Tesoureira (2005 a 2019) 

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. 
Depois de cumprir o serviço militar como oficial do 
exército em Portugal e em Angola, exerceu as 
seguintes funções: 
 De 1978 até 1986, foi professor de várias 

disciplinas em turmas de jovens e adultos, no 
Externato António Sérgio de Beringel e exerceu, 
em simultâneo, as funções de advogado com 
escritório próprio. 

 De 1986 até 2019, tem exercido as funções de 
jurista na Câmara Municipal de Beja. 

 

Mesa da Assembleia Regional 

António Oliveira 
Nº 20336 |Presidente 

Experiência Profissional – Docência e Investigação 

Docente especializado, reconhecido pela A3ES_2015 
Professor Coordenador no Ensino Superior  
Professor Adjunto 
Assistente do 2º Triénio 
Assistente do 1º Triénio 
Investigador nas Áreas de Ciência Animal, Fileira do Porco Alentejano e de Matérias-Primas de Origem 
Animal e seus derivados, bem como certificação e qualificação dos produtos finais. 
Graus Académicos 
Doutor em Veterinária pela UTL e UEX 
Mestre em Produção Animal pela UTL 
Licenciado em Medicina Veterinária pela UTL e UEX 
Bacharel em Ciências Agrárias – ERAS de Santarém 
Participação e Cargos em Associações 
Associado n.º 20336 e Membro da Comissão Administrativa da ASSP 
Membro do Sindicato dos Médicos Veterinários 
Sócio do Sindicato do Ensino Superior (SNESup) 
Vice-Presidente da Mesa do Conselho Nacional do SNESup (2010-2012) 
Membro da Ordem dos Médicos Veterinários 
Membro da Sociedade Científica de Suinicultura 
Sócio Fundador da Associação de Criadores de Porco Alentejano (1990) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Delegação de BEJA conta 

consigo! 
 

Lídia Cunha 
Nº 13876 | 1º Secretário 

Depois de ter concluído o curso do Magistério Primário no ano letivo de 1969 -70, iniciou a sua carreira 
docente no Ensino Primário, tendo exercido, ao longo dos primeiros anos da sua carreira profissional, funções 
docentes nesse grau de ensino e no Ciclo Preparatório da Telescola. Depois de ter concluído a Licenciatura em 
Português e Francês na Universidade de Évora, iniciou funções docentes no terceiro ciclo do Ensino Básico, no 
Ensino Secundário e como professora cooperante da Escola Superior de Educação de Beja. Após a aposentação 
do Ensino Público, exerceu funções docentes no Externato António Sérgio de Beringel, onde já tinha 
trabalhado em regime de acumulação durante dois anos. Depois da cessação de funções nesse Externato, tem 
continuado a exercer as mesmas funções,  na qualidade de sócia da Associação de Solidariedade Social dos 
Professores, em regime de voluntariado, para apoio a refugiados oriundos de vários países. 

Joaquim Cabecinha 
Nº 19610 | 2º Secretário 

Professor do Quadro, no ativo, do Agrupamento Nº1 de Beja, desde novembro de 1978. 

Grupo 560 – Ciências Agro- Pecuárias.  

Lecionou em Escolas do Distrito de Beja, Setúbal, Viseu e na Cercibeja. 

Além da atividade letiva desempenhou funções ao nível da gestão intermédia e da Direção. 

Habilitações: 

Curso de Regentes Agrícolas, Licenciatura em Educação Tecnológica e Pós Graduação em Administração e 

Gestão Escolar. 

 


