ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE PROFESSORES (ASSP)
Ata Número Um

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte, e nos termos do artigo 34º
dos Estatutos, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária, da Associação de Solidariedade
Social de Professores, a seguir, abreviadamente denominada por ASSP, no Ginásio da
Escola Secundária de Camões_____________________________________________
Pelas catorze horas e trinta e cinco minutos, a Presidente da Mesa, Irene Veloso, deu por
iniciada a sessão, coadjuvada por Luísa Solla, que secretariou e por Joaquim dos Vultos,
ambos Secretários da Mesa da Assembleia Geral, tendo começado por explicar as razões
dos sucessivos adiamentos desta assembleia, inicialmente marcada para março, depois
para junho e, finalmente, para setembro, todos justificados pela pandemia da Covid
19.____________________________________________________________________
Em seguida, teceu algumas considerações de diferentes âmbitos.____________________
Começou por informar os presentes sobre a realização das Assembleias Regionais com a
mesma Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral e votações finais, tal como esta,
distando dela, 48 horas. A Presidente da Mesa informou ainda que tinha realizado
previamente uma reunião via zoom com os presidentes das Mesas com o propósito de
prestar esclarecimentos que fossem necessários sobre o conteúdo dos pontos da ordem de
trabalhos. Contudo, tal como decorre da leitura das atas, a mensagem parece não ter sido
interpretada de igual modo em todas as Assembleias. Sem pôr em causa o valimento das
Assembleias Regionais, nomeadamente para os assuntos locais e regionais, considera-se
que para as matérias de interesse nacional da ASSP, o espaço privilegiado de discussão
deverá ser a Assembleia Geral que poderá realizar-se no Norte, no Centro, no Sul, em
qualquer lugar em que haja uma Delegação. Assim, todos terão acesso à mesma
informação, todos poderão participar na discussão, tendo ouvido as mesmas justificações
e esclarecimentos. Estarão, então, em situação de igualdade. _______________________
E ainda baseada nas atas, a Presidente da Mesa deu dois exemplos. O primeiro, sobre a
votação do Relatório de Gestão e Contas, (ponto 3), que teve um número significativo de
votos contra. “Ora, sendo o Relatório, essencialmente, o somatório das informações
enviadas pelas Delegações, tendo sido as Contas auditadas por um auditor externo,
devidamente certificado, depois de terem obtido parecer favorável do Conselho Fiscal, é
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difícil de entender por que razão se vota contra. Acredito que tenha sido mal
compreendida a mensagem, ou menos bem esclarecida. Na nossa Associação, que todos
queremos que vá em frente, o fundamental não será criar condições para que sobreviva
aos maus momentos por que está a passar?” ____________________________________
O segundo exemplo, referido pela Presidente da Mesa, diz respeito ao ponto 4 da Ordem
de Trabalhos. Na referida reunião do dia 19 solicitou que fosse comunicado, em todas as
Assembleias Regionais, que este ponto deveria ser alterado para “Autorização Para
Encetar Diligências no Sentido de Estudar o Interesse e Viabilidade da Venda do Prédio
Urbano, sito na Rua D. Dinis nº4, em Lisboa descrito na Conservatória do Registo Predial
de Lisboa, sob o artigo 1561, da freguesia de Campo de Ourique, concelho de
Lisboa”._______________________________________________________________
Informou ainda que nessa reunião pediu aos Presidentes das Mesas que esclarecessem
que não se tratava da venda do prédio. Essa, se viesse a ocorrer, seria sempre objeto de
outra Assembleia Geral. “A mensagem não chegou, seguramente.”__________________
A este propósito a Presidente da Mesa corrigiu, no mesmo sentido, o ponto 4 da presente
Ordem de Trabalhos que deverá ter a redação acima referida._______________________
Deve, por isto, ser ponderada a alteração aos Estatutos, pelo menos no que diz respeito a
esta situação de duplicidade. O que não está bem deve ser mudado. Há mecanismos
previstos para isso e devem ser usados.________________________________________
A finalizar a intervenção, a Presidente da Mesa quis partilhar com os presentes a enorme
preocupação que tem ao constatar o estado financeiro da ASSP, pedindo a melhor atenção
para o facto da existência de resultados de exploração negativos acumulados e para a
sobrevivência, há anos, à custa de empréstimos bancários, com um inevitável serviço de
dívida muito elevado. Mais acrescentando: “Temos de tomar consciência de que, ou
mudamos e mudamos todos a forma de gestão, ou encerramos a Associação. Para
Comissão Liquidatária não tenho vocação”. Terminou, pedindo desculpa pelo tempo da
exposição, considerando que tinha sido por uma boa causa: a salvação da ASSP. _______
Passou-se, de imediato, ao cumprimento da Ordem de Trabalhos: ___________________
1. Aprovação do Regulamento de Funcionamento da Assembleia Geral _____________
2. Informações__________________________________________________________
3. Apreciação e Votação do Relatório de Gestão e Contas de dois mil e dezanove da ASSP
4. Deliberação sobre a Alienação do Prédio Urbano, em propriedade total, sito na Rua D.
Dinis n.º 4, em Lisboa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lisboa, sob o nº
1173, na Matriz Predial Urbana sob o artigo 1561, da Freguesia de Campo de Ourique,
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Concelho de Lisboa______________________________________________________
5. Alteração do Valor Das Quotas___________________________________________
6. Votação da Constituição do Conselho de Disciplina___________________________
Em relação ao primeiro ponto, REGULAMENTO

DE

FUNCIONAMENTO

DA

ASSEMBLEIA

GERAL, teve lugar uma intervenção do associado Sérgio Mascarenhas, alegando que o
ponto 4 do artigo 1º do Regulamento era ilegal já que contrariava o ponto 4 do artigo 30º
dos Estatutos. Recorrendo à leitura destes pontos, nos respetivos documentos, a Mesa
esclareceu o associado que esse problema não existia, pois, a necessária simultaneidade
de funcionamento das Assembleias, só se aplica às Assembleias Regionais.___________
Ainda sobre o Regulamento, o mesmo associado manifestou a sua discordância sobre os
seguintes pontos 1.1 (pedido de intervenção por escrito) e 1.3 e 1.4 (direito especial de
intervenção) do artigo 2º. A Presidente da Mesa e a Presidente da Direção Nacional
esclareceram o colega das razões que levaram à inclusão destes artigos.______________
Não tendo havido mais intervenções, passou-se à votação deste ponto, com o seguinte
resultado: ______________________________________________________________
Votos a Favor: 11 (onze) __________________________________________________
Abstenções: 0 (zero)______________________________________________________
Votos Contra: 1 (um)______________________________________________________
Somada a votação das Assembleias Regionais e dos votos por correspondência, o
resultado final é:_________________________________________________________
Votos a Favor: 188 (cento e oitenta e oito) ____________________________________
Abstenções: 17 (dezassete)_________________________________________________
Votos Contra: 25 (vinte e cinco)_____________________________________________
Aprovado por maioria ___________________________________________________
No ponto 2. INFORMAÇÕES. Foi convidada a tomar a palavra a Presidente da Direção
Nacional, Ana Maria Morais, que informou a assembleia do seguinte: _______________
“- Realização de um Conselho Consultivo, por zoom._____________________________
- RESIDÊNCIAS DA ASSP: De salientar não se ter registado, até à data, nenhum caso de
Covid 19. Temos, nas nossas Residências, atualmente, 152 Residentes, 118 Funcionários
e 28 Prestadores de Serviço. Os planos de contingência estão a ser rigorosamente
cumpridos._____________________________________________________________
- TESTES

COVID:

a Direção Nacional está a tentar negociar com a Cruz Vermelha

Portuguesa a realização de testes rápidos Covid, em todas as Residências._____________
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- O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a sentença da Primeira Instância, e declarou
nula a deliberação relativa ao documento “Deliberação” que é uma recomendação do
Conselho Fiscal. Contudo, dia 22 do corrente mês deu entrada no Supremo Tribunal de
Justiça, um recurso. É uma vitória, para já._____________________________________
- Em relação ao recurso da Sá Machado sobre a devolução das garantias bancárias, foi
objeto de acórdão a não devolução das mesmas à empresa em causa. Tendo terminado o
prazo de recurso, parece estar resolvido a nosso favor”. Este assunto dizia respeito à
Delegação de Lisboa, Residência de Carcavelos.________________________________
Até esta altura da reunião estiveram presentes na sala, com direito a voto, 12 associados.
A partir do ponto 3, por terem chegado mais duas associadas, com direito a voto, alterou
para 14 o número de votantes._______________________________________________
Em relação ao ponto 3, APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE
2019 DA ASSP, a Direção Nacional apresentou o relatório, seguindo as informações nele
contidas, destacando, contextualizando e comentando várias atividades e identificando
dificuldades, sobretudo, a nível da atividade económica da ASSP.___________________
Foi sublinhada a frágil situação financeira da ASSP, resultado de anos anteriores e dívida
bancária acumulada. Embora tenha sido possível reduzir a dívida em dois milhões de
euros, ainda é alta. Foram recordadas as recomendações do Conselho Fiscal que alertam
para a necessidade imperiosa de redução da despesa e/ou aumento da receita. __________
A Direção Nacional informou ainda que a situação se agravou com o aumento de despesa
por via dos aumentos do salário mínimo e do número de funcionários. Recordou que, em
2019, as mensalidades das residências não foram aumentadas, o que só veio a acontecer,
em fevereiro e março de 2020._______________________________________________
O Vice-Presidente, Augusto Pascoal, informou que estava em estudo a possibilidade de
estabelecer protocolos com a Segurança Social, o que poderia ser, entre outros, uma ajuda
importante._____________________________________________________________
Mereceu, ainda, destaque a intervenção de Vasco Alves, Presidente do Conselho Fiscal
da ASSP, esclarecendo que o parecer estava em conformidade com os requisitos legais e
que o litígio com a Sá Machado, favoravelmente resolvido, constituía um fator positivo._
Vários associados fizeram intervenções:_______________________________________
-A associada Helena Grizi criticou a linguagem muito técnica do Relatório, o que
dificultava a sua leitura.___________________________________________________
-O associado Sérgio Mascarenhas lembrou que o endividamento foi uma herança pesada
do passado e que a Direção tinha travado o processo de endividamento; tendo sugerido
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que a Direção Nacional tente escalonar a dívida que ainda existe (1 milhão e 17.000
euros...) e assim resolverá o problema.________________________________________
A Presidente da Direção deu algumas explicações sobre as questões levantadas e passouse à votação com os seguintes resultados:______________________________________
Votos a Favor: 12 (doze)___________________________________________________
Abstenções: 2 (duas)______________________________________________________
Votos Contra: 0 (zero)_____________________________________________________
Somada a votação das Assembleias Regionais e dos votos por correspondência, o
resultado final é:_________________________________________________________
Votos a Favor: 158 (cento e cinquenta e oito)__________________________________
Abstenções: 49 (quarenta e nove)____________________________________________
Votos Contra: 25 (vinte e cinco)_____________________________________________
Aprovado por maioria___________________________________________________
Entrou-se, em seguida, no ponto 4. da Ordem de Trabalhos, que passa a ter o seguinte
conteúdo: “Autorização para encetar diligências no sentido de estudar o interesse e
viabilidade da alienação do prédio urbano, em propriedade total, sito na Rua D. Dinis n.º
4, em Lisboa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lisboa, sob o nº 1173, na
matriz predial urbana sob o artigo 1561, da freguesia de Campo de Ourique, concelho de
Lisboa”________________________________________________________________
Este ponto já tinha sido objeto de uma clarificação prévia, por parte da Direção Nacional,
embora tivesse sido, também, esclarecido pela Presidente da Assembleia, na intervenção
inicial, que se tratava, apenas, da autorização para iniciar o processo. ________________
A Presidente da Direção Nacional recordou que este ponto embora não carecesse de
apreciação pela Assembleia Geral tinha sido decidido incluí-lo na Ordem de Trabalhos,
em conformidade com o ponto 3 do Parecer do Conselho Fiscal que recomenda “aliviar
ao máximo o endividamento da Associação e, com isso, a redução dos gastos gerais de
financiamento” e, deste modo, também, manter a Assembleia Geral informada.________
A Presidente da Direção Nacional fez o historial deste prédio, recordando a sua compra
pela Direção Regional de Lisboa, com o dinheiro da herança da colega Albarraque Costa,
donativos de associados e empréstimo bancário, com vista à instalação de um Lar. Após
as obras, verificou-se que não foi possível cumprir essa intenção pois, não reunindo as
funcionalidades necessárias, não foi aprovado pela Segurança Social. O Lar, entretanto,
foi construído em Carcavelos._______________________________________________
O associado Sérgio Mascarenhas questionou a escolha deste prédio por lá estar alojada a
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Direção Regional de Lisboa, e recordou outras alternativas à Casa Albarraque Costa,
como a casa na Senhora do Monte ou a Casa da Torre. A Presidente da Direção Nacional
recordou que essas casas não podem ser alienadas. O mesmo associado sugere que seja
apresentada e estudada a fundamentação jurídica que impede a venda dessas casas. _____
A associada Ana Nunes reforça que é importante um plano de ação antes de partir para a
venda, sobretudo porque esta é uma altura crítica em relação à venda de imóveis. Foi
posto à votação da qual resultaram:___________________________________________
Votos a Favor: 9 (nove)____________________________________________________
Abstenções: 5 (cinco)_____________________________________________________
Votos Contra: 0 (zero)_____________________________________________________
Somados os votos das Assembleias Regionais e dos votos por correspondência, o
resultado final é o seguinte: ________________________________________________
Votos a Favor: 124 (cento e vinte e quatro)_____________________________________
Abstenções: 21 (vinte e um)________________________________________________
Votos Contra: 87 (oitenta e sete)____________________________________________
Aprovado por maioria___________________________________________________
O associado que fez a intervenção acima registada apresentou uma declaração de voto:
Absteve-se por pensar, apoiado nas palavras da Senhora Presidente da Direção Nacional,
que esta questão não devia ter sido apresentada para apreciação, a esta Assembleia. _____
Passou-se ao ponto 5: ALTERAÇÃO DO VALOR DAS QUOTAS. ______________________
Apoiada pelo Parecer do Conselho Fiscal a Direção Nacional propõe a criação de três
escalões para o valor das quotas conforme o intervalo das idades dos associados._______
- Um primeiro escalão, para associados até aos 49 anos, no valor de seis Euros;_________
- Um segundo escalão, para associados dos 50 aos 59 anos, no valor de sete Euros;______
- Um terceiro escalão, para associados com idade igual ou superior a 60 anos, no valor de
oito Euros.______________________________________________________________
- Os cônjuges dos associados pagam 50%; pais e familiares em coabitação pagam quota
no valor de nove Euros.____________________________________________________
Houve um pedido de retificação da questão da coabitação._________________________
Passou-se à votação com os seguintes resultados:________________________________
Votos a Favor: 12 (doze)___________________________________________________
Abstenções: 0 (zero)______________________________________________________
Votos Contra: 2 (dois)_____________________________________________________
Somados os votos das Assembleias Regionais e dos votos por correspondência:________
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Votos a favor: 90 (noventa)_________________________________________________
Abstenções: 36 (trinta e seis)________________________________________________
Votos Contra: 106 (cento e seis)_____________________________________________
Reprovado_____________________________________________________________
Passou-se ao sexto e último ponto da ordem de trabalhos: VOTAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO
DO CONSELHO DE DISCIPLINA._____________________________________________

Este ponto não suscitou intervenções, passando-se, de imediato, à votação da proposta.__
Resultado da votação: _____________________________________________________
Votos a Favor: 12 (doze)___________________________________________________
Abstenções: 1 (uma)______________________________________________________
Votos Contra: 1 (um)______________________________________________________
Somados os votos das Assembleias Regionais e dos votos por correspondência, o
resultado final é:_________________________________________________________
Votos a Favor: 143 (cento e quarenta e três)____________________________________
Abstenções: 58 (cinquenta e oito)____________________________________________
Votos Contra: 25 (vinte e cinco)_____________________________________________
Votos Brancos: 2 (dois)____________________________________________________
Aprovado por maioria___________________________________________________
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual para constar foi lavrada
a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pela presidente e por mim que
secretariei.
Presidente__________________________
Secretária___________________________
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