ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS PROFESSORES (ASSP)
Ata número cinco

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um e nos
termos do artigo 34º dos Estatutos, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária,
da Associação de Solidariedade Social dos Professores, a seguir
abreviadamente denominada por ASSP, na Biblioteca da Escola Secundária
de Camões, em Lisboa. _________________________________________
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, e, dando cumprimento à Ordem de Trabalhos, (anexo 1)
pôs à votação a Ata da Assembleia Geral anterior (anexo 2). A Ata foi
aprovada por unanimidade dos quatro Associados presentes na Assembleia
Geral anterior. ________________________________________________
Somada a votação das Assembleias Regionais e dos votos por
correspondência, o resultado final é:
Votos a favor: 7 (sete) __________________________________________
Abstenções: 0 (zero)____________________________________________
Votos contra: 0 (zero)___________________________________________
Aprovado por unanimidade ______________________________________

No ponto 2- Informações, a Presidente da Mesa, reconhecendo a notável
organização das comemorações do 40º aniversário da AASP, elogiou a
Direção da Delegação Regional do Algarve e convidou a assembleia a
associar-se a este reconhecimento público. ______________________________
Em seguida foram lidas as informações da Direção Nacional (DN) (anexo 3)
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No ponto 3- Apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento da
ASSP para 2022 (anexo 4), ao qual se juntou o Parecer favorável do
Conselho Fiscal (anexo 5). _______________________________________
O Vice-presidente Augusto Pascoal destacou um conjunto de questões que
passo a citar: __________________________________________________
- “Projeto Em Boa Companhia está a ter sucesso, mas é preciso implementar
novos projetos. Prevê-se ainda a elaboração de candidaturas a projetos
suscetíveis de conseguir financiamento público. ______________________
- Iniciativas ASSP: continuação das Conversas ASSP que têm tido bastante
adesão por parte dos professores; Holística ASSP- Corpo Mente Alma cujo
funcionamento poderá abranger mais colegas. ________________________
- Estratégia de angariação de associados: decorreu em setembro e outubro.
Conseguiram-se 81 novos associados o que significa que, embora tenha
resultado, é necessário procurar uma maior divulgação da ASSP. Para esse
efeito, foi celebrado um protocolo com a FENPROF e o SNESUP (Sindicato
do Ensino Superior). ___________________________________________
- Sobre as Residências, o Vice-presidente Augusto Pascoal sublinhou a
necessidade de reforçar a profissionalização da gestão, trabalhando com as
direções técnicas das residências, para conseguir resultados mais
sustentáveis de modo a aliviar a sobrecarga sobre a Direção Nacional. Esta
questão deverá ser analisada no Encontro Nacional de Delegações em Évora,
altura em que se começará a preparar o Encontro de 2023. _______________
- Sobre Recursos Estratégicos: foi feito o reforço do Fundo de Solidariedade
Social que estava descapitalizado. _________________________________
- Gestão da Dívida. a gestão da dívida tem decorrido com a normalidade
possível, considerando o aumento de custos não só devido à pandemia como
também à subida do salário mínimo nacional. Contudo não será necessário
obter novo financiamento para o próximo ano porque, prevendo as
dificuldades de 2022, essa questão já foi, antecipadamente, resolvida. _____
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Sublinha-se, mais uma vez, a importância de aumentar as receitas, daí a
necessidade de aumentar o número de associados. A capacidade de auto
financiamento precisa desse reforço. “______________________________
Sobre o Orçamento, o associado Eduardo Algarvio teceu algumas
considerações:” Tanto o Plano de Atividades como o Orçamento seguiram o
modelo dos anos anteriores. Pediu-se a todas estruturas que fizessem o seu
orçamento e, sempre que possível, as propostas foram consideradas. O
orçamento para 2022 já inclui o aumento de 40 euros que o salário mínimo
nacional vai sofrer (recorda-se que a maior parte dos recursos humanos das
residências aufere o salário mínimo nacional). Também já se inclui o
aumento de quotizações aprovado em 2020 e, espera-se, que aliado ao
aumento de associados, o efeito no orçamento possa ser positivo. _________
Passou-se à votação do Plano de Atividades e Orçamento da ASSP para
2022: votos a favor: 6 (seis); votos contra: 1 (um); abstenções: 0 (zero).
Somada a votação das Assembleias Regionais e dos votos por
correspondência, o resultado final é:
Votos a favor: 122 (cento e vinte e dois) _____________________________
Abstenções: 16 (dezasseis)_______________________________________
Votos contra: 7 (sete)___________________________________________
Aprovado por maioria __________________________________________

No ponto 4- Deliberação sobre a proposta de revogação do direito de
superfície constituído sobre o prédio urbano sito em Casal de Santo António
– Manteigadas, freguesia de São Sebastião - Setúbal, composto de uma
parcela de terreno para construção, com a área de 2910 m2, descrito na 2a
Conservatória do Registo Predial de Setúbal sob o número 5147, inscrito na
respetiva matriz sob o artigo 17.022. _______________________________
O Vice-presidente José Alberto Gonçalves, que participou à distância a partir
do Algarve, explicitou o que está em discussão na Proposta da DN (anexo
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6), referindo que a ASSP não tem quaisquer condições para construir o
Infantário. Por essa razão, a DN, de acordo com os estatutos, e apoiada pelo
Parecer favorável do Conselho Fiscal (anexo 7) põe à consideração da
Assembleia a revogação do contrato, aliviando a ASSP desse encargo. A
proposta foi votada e aprovada por unanimidade: 7 (sete) votos a favor; 0
(zero) votos contra e 0 (zero) abstenções. ____________________________
Somada a votação das Assembleias Regionais e dos votos por
correspondência, o resultado final é:
Votos a favor: 142 (cento e quarenta e dois) __________________________
Abstenções: 3 (três)____________________________________________
Votos contra: 0 (zero)___________________________________________
Aprovado por maioria __________________________________________

No ponto 5- Fundo de Solidariedade Social da ASSP___________________
5.1– Apreciação e votação da Proposta de Alterações ao Regulamento do
FSS (anexo 8); ________________________________________________
A proposta surgiu no Conselho Consultivo, foi bem acolhida pela DN e é
fundamentada por um Parecer favorável do Conselho Fiscal (anexo 9). Sobre
esta matéria, o associado Eduardo Algarvio referiu que datando o
Regulamento de 2013, compreende-se a necessidade de proceder a algumas
alterações, nomeadamente no que diz respeito ao Reforço do Fundo. Refere
ainda que a alteração da fórmula traz a clarificação necessária a uma melhor
compreensão pelos associados/residentes. ___________________________
Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade: 7 (sete) votos a
favor; 0 (zero) votos contra e 0 (zero) abstenções. ____________________
Somada a votação das Assembleias Regionais e dos votos por
correspondência, o resultado final é:
Votos a favor: 144 (cento e quarenta e quatro) ________________________
Abstenções: 0 (zero)____________________________________________
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Votos contra: 1 (um)____________________________________________
Aprovado por maioria __________________________________________

5.2 - Apreciação e votação da Proposta de reforço do Fundo de Solidariedade
Social da ASSP (anexo 10). ______________________________________
O associado Eduardo Algarvio fez um resumo da situação e apresentou a
proposta de reforço do Fundo de Solidariedade Social da ASSP, que conta
com o Parecer favorável do Conselho Fiscal (anexo 11). ________________
Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade: 7 (sete) votos a
favor; 0 (zero) votos contra e 0 (zero) abstenções. _____________________
Somada a votação das Assembleias Regionais e dos votos por
correspondência, o resultado final é:
Votos a favor: 133 (cento e trinta e três) _____________________________
Abstenções: 11 (onze)___________________________________________
Votos contra: 1 (um)____________________________________________
Aprovado por maioria __________________________________________
Após a votação, o associado Sérgio Mascarenhas referindo-se à constituição
do FSS, considerou que ele deve ser alimentado preferencialmente pela
receita da quotização, argumentando que se os associados pagam quotas para
que a Associação possa praticar a solidariedade social entre Associados, é a
ela que ele deve estar também indexado. Propôs que numa próxima revisão
do Regulamento se reflita sobre esta proposta. ________________________
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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