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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 

SOCIAL DOS PROFESSORES (ASSP) 

 

Ata Número Dois 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte, e nos termos do artigo 34º 

dos Estatutos, realizou-se, via Zoom, a Assembleia Geral Ordinária da Associação de 

Solidariedade Social de Professores, a seguir, abreviadamente denominada por ASSP, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos:_________________________________________ 

1. Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia Anterior.______________________  

2. Informações.______________________________________________________ 

3. Apreciação e Votação do Plano de Atividades e Orçamento da ASSP para 2021.__  

4. Proposta de Alteração do Valor das Quotas.______________________________  

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, explicando as razões da realização, via 

Zoom, desta assembleia, justificadas pela pandemia de Covid 19.  Manifestando o desejo 

que a próxima assembleia já possa voltar a ser presencial, pois seria um bom sinal.______ 

Em seguida, relembrando o estado financeiro da associação, pediu aos associados que 

refletissem sobre esta situação, que justifica o agendamento desta proposta da direção 

nacional, pela segunda vez. Recordou que quem já votou nas assembleias regionais não 

pode votar na assembleia geral._____________________________________________ 

Passou-se, de seguida, ao ponto 1 da Ordem de Trabalhos - Leitura e aprovação da Ata 

da Assembleia anterior. Antes de ser posta à votação a Presidente da Mesa recordou que 

a Ata só pode ser votada pelos associados que estiveram presentes na reunião a que a Ata 

se reporta. Considerando que a Ata tinha sido divulgada em simultâneo com a 

convocatória, foi posto à consideração a sua leitura, e foi entendido não ser necessário lê-

la. Por essa razão foi de imediato votada.______________________________________ 

Resultado da votação do ponto 1.____________________________________________ 

Votos a favor - 8 (oito) na AG, somados a 57 (cinquenta e sete), das assembleias regionais 

e a 29 (vinte e nove) por correspondência.______________________________________ 

Total de votos a favor - 94 (noventa e quatro)__________________________________  

Votos contra - 0 (zero) da AG e 2 (dois) por correspondência.______________________ 

Total de votos contra - 2 (dois)_____________________________________________ 
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Abstenções - 0 (zero) na AG e 42 (quarenta e dois) votos provenientes das assembleias 

regionais e mais 13 (treze) votos por correspondência.____________________________  

Total de abstenções - 55 (cinquenta e cinco).___________________________________  

Aprovado por maioria___________________________________________________ 

A reunião continuou com o ponto 2.  Informações. _______________________________ 

A Presidente da Mesa informou sobre a situação sanitária das Residências no que diz 

respeito ao Covid 19:  em Carcavelos e Setúbal ninguém está infetado; em Aveiro e no 

Porto há infetados, sendo que a maior parte estão assintomáticos.___________________ 

Passou-se, de imediato, ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos: Apreciação e votação do 

Plano de Atividades e Orçamento da ASSP para 2021._________________________ 

Tomou a palavra a Presidente da Direção Nacional, Ana Maria Morais, que comentou 

alguns pontos do Plano de Atividades. Começou por alertar os associados para a 

dificuldade de elaboração de um plano de atividades neste período de pandemia, apelando 

à colaboração de todos para a sua concretização, procedendo às adaptações necessárias 

aconselhadas pela prática do terreno. Lembrou que o plano de atividades é constituído, 

também, pelas propostas das delegações podendo as mesmas ser consultadas nos anexos 

respetivos. Continuou a intervenção, referindo o trabalho por projetos, envolvendo 

Residências, Delegações, Recursos Humanos e Parte Financeira, fundamental para 

garantir a sustentabilidade da associação. Quanto às Residências e Delegações, serão 

mantidos os contactos habituais e sublinhou ser preocupação principal da direção 

nacional manter saudáveis as residências e as delegações, em relação ao Covid-19.______ 

Destacou, em seguida, pontos relacionados com as questões financeiras e presentes no 

Orçamento. Referiu a Casa da Torre, estrutura da associação que funciona como Turismo 

Rural, mas que apresenta um prejuízo elevado, cerca de 30.000 euros por ano o que não 

pode continuar. A resolução deste problema insere-se no objetivo sobre a sustentabilidade 

da ASSP, não tendo sido possível ainda resolvê-lo porque o financiamento para a sua 

reconstrução exigiu compromissos que só agora terminaram.______________________ 

Ainda sobre a questão financeira, avança que será necessário trabalhar com as delegações 

para conhecer melhor a razão das desistências de associados e encontrar as estratégias a 

adotar para as travar. A um outro nível, a Presidente da direção informou estarem em 

curso outros projetos: o da coabitação, o da futura Residência em Leiria, o da Casa em 

Pechão. Este último, não tendo a sustentabilidade necessária, a sua resolução terá de ser 

revista em 2021._________________________________________________________ 

O vice-presidente Augusto Pascoal reforçou a intervenção da Presidente sobre a 
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necessidade de se reduzir a despesa e aumentar a receita da ASSP.___________________ 

O associado Eduardo Algarvio informou que foram seguidos os critérios usados há vários 

anos, no que diz respeito ao Orçamento apresentado: Serviços Centrais, Formação, 

Delegações (inclui as despesas fixas e variáveis das delegações e atividades 

desenvolvidas), Recursos Nacionais, Residências, Projetos ASSP, Infraestruturas, Fundo 

de Solidariedade._________________________________________________________ 

O associado Joaquim dos Vultos perguntou se os orçamentos das delegações regionais 

eram geridos autonomamente ou precisavam da aprovação da Sede. Foram dadas, por 

Eduardo Algarvio, informações sobre este assunto: explicou que foi pedido às delegações 

que fizessem os seus orçamentos que são geridos com recursos próprios e com alguma 

ajuda da direção nacional.__________________________________________________ 

O vice-presidente Augusto Pascoal acrescentou que está previsto que haja algumas 

limitações. Contratos que não passam pela Direção Nacional são da responsabilidade de 

quem os assinar. _________________________________________________________ 

O presidente do Conselho Fiscal, Vasco Alves, chamou a atenção dos associados para o 

facto de que o valor de 80.000 euros inscrito no orçamento está dependente do aumento 

das quotizações._________________________________________________________ 

O vice-presidente Augusto Pascoal informou que têm sido desenvolvidos, com sucesso, 

alguns contactos com diretores escolares. A este propósito citou o caso dos estágios para 

2022/2023 (cerca de 200) conseguidos com a intervenção da ASSP em escolas 

portuguesas, para estudantes que frequentam cursos de licenciatura e mestrado da 

Universidade Europeia.____________________________________________________ 

Resultados totais da votação do ponto 3_______________________________________ 

Votos a favor - 12 (doze) da AG somados a 91 (noventa e um) das assembleias regionais, 

e a mais 26 (vinte e seis) por correspondência.__________________________________  

Total de Votos a Favor - 129 (cento e vinte e nove) _____________________________ 

Votos contra - 0 (zero) da AG, somados a 13 (treze) das assembleias regionais e 4 (quatro) 

por correspondência.______________________________________________________ 

Total de Votos Contra - 17 (dezassete)_______________________________________ 

Abstenções - 0 (zero) na AG, 19 (dezanove) nas assembleias regionais e 13 por 

correspondência._________________________________________________________ 

Total de Abstenções - 32 (trinta e dois)_______________________________________ 

Votos em branco – 1 (um)__________________________________________________ 

Aprovado por maioria.___________________________________________________  
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Passou-se ao ponto 4 quatro – Proposta de Alteração do Valor das Quotas, assunto 

cujas razões foram amplamente esclarecidas.___________________________________  

Apoiada pelo Parecer do Conselho Fiscal (em anexo) a Direção Nacional propôs 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 até 2º grau pagam quota no valor de nove Euros.__________________ 

Passou-se à votação, com os seguintes resultados:_______________________________ 

Votos a Favor - 12 (doze), na AG, acrescidos de 73 (setenta e três) das assembleias 

regionais e a 16 (dezasseis) votos por correspondência.___________________________  

Total de Votos a Favor – 101 (cento e um)____________________________________ 

Votos contra – 1 (um) na AG, somado a 43 (quarenta e três) das assembleias regionais e 

a 21 (vinte e um) votos por correspondência.___________________________________  

Total de Votos Contra - 65 (sessenta e cinco)._________________________________ 

Abstenções – 1 (uma) na AG, 7 (sete) das assembleias regionais, 6 (seis) por 

correspondência._________________________________________________________ 

Total de Abstenções – 14 (catorze)__________________________________________ 

Aprovado por maioria___________________________________________________  

Depois de cumprida a ordem de trabalhos, alguns associados manifestaram interesse em 

continuar a reunião para discussão de assuntos vários, não agendados. A Assembleia 

Geral não será o local adequado para, terminada a ordem de trabalhos, continuar a sessão 

para convívio dos presentes. Mas, atendendo às circunstâncias excecionais a que a 

pandemia nos obriga, foi autorizada a continuação da ligação Zoom, por mais meia hora, 

sendo sugerido à direção e aos presentes que tentem criar um espaço adequado para o 

efeito._________________________________________________________________ 

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________________________________ 


