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Caras e Caros Colegas, 

 

Solicitamos a vossa melhor atenção e acolhimento, para a proposta que vos submetemos 

sobre a quotização, porque cremos que a anterior não foi por nós devidamente 

apresentada. 

 

Somos Associados da ASSP, todos desejamos que ela se reforce e que seja cada vez mais 

capaz de cumprir os objetivos para que foi criada há quase 40 anos. Se este é o nosso 

desejo individual e coletivo, no dia a dia das nossas vidas e, porque cada um de nós dá a 

força e a expressão que pode à nossa Associação, no difícil período que atravessamos, 

tudo tem outro significado, porque se trata de garantir que a solidariedade social não falte 

a quem dela mais precisa, o que está a obrigar a um esforço financeiro crescente, que 

precisamos ancorar. 

Para garantir a sustentabilidade de que a ASSP precisa, inegavelmente, a Direção Nacional 

regressa ao tema da quotização, por ser imperioso que nos decidamos coletivamente 

sobre esta matéria. 

Atendendo a que a ASSP necessita impreterivelmente do acréscimo de receita anual da 

quotização, para fazer face  e sustentar a despesa crescente já referida e ao facto de 

muitos Colegas nos terem contactado, afirmando que votaram sem que estivessem 

devidamente informados, propomos e pedimos a cada Associado que vote 

favoravelmente a proposta de aumento da quotização que vos apresentamos. Esse 

pequeno aumento para cada um de nós, traduzir-se-á num acréscimo de receita anual de 

aproximadamente €140,000.  

Este acréscimo de receita é absolutamente necessário. Se assim não fosse, não levaríamos 

de novo este assunto  à próxima Assembleia Geral. 

 

Saudações solidárias, 

A Direção Nacional 

 


