
  

ATA número seis 

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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, na Biblioteca da Escola Secundária de Camões, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos: _____________________________________________________________________ 

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

2. Informações. _____________________________________________________________________ 

3. Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Contas de 2021 da ASSP. _______________________ 

4. Deliberação sobre a alienação da fração autónoma designada pela letra “A” do prédio constituído em 

propriedade horizontal e inscrito na matriz predial urbana da União de freguesias de Coimbra (Sé 

Nova, Santa Cruz Almedina e São Bartolomeu) sob o artigo nº 3959, destinado a habitação, sito na 

Rua dos Combatentes da Grande Guerra nº 78-A, descrito na conservatória do registo predial sob o 

nº 1037 da referida freguesia. ________________________________________________________ 

5. Autorização para incluir uma nova alínea no ponto 2 do artº 4 dos Estatutos da ASSP: “alínea j) 

Prestação de serviços médicos e de fisioterapia aos Residentes das Estruturas Residenciais para 

Idosos, aos Associados e Familiares.” passando a atual alínea j) para alínea k). __________________ 

Na Assembleia Geral estiveram presentes 11 (onze) associados com direito a voto. Votaram por 

correspondência, 8 (oito) associados, cujos votos foram escrutinados pela Presidente da Mesa, na véspera, na 

Sede da ASSP.__________________________________________________________________________ 

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, pondo à votação a Ata da Assembleia Geral anterior (anexo 1). A Ata foi aprovada por 

unanimidade dos oito Associados presentes na Assembleia Geral anterior. ___________________________  

No ponto 2 foi lido um texto contendo as informações da Direção Nacional (DN) (anexo 2) e que não 

suscitaram qualquer comentário ou pergunta por parte da assembleia. _______________________________ 

No ponto 3- Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Contas de 2021 da ASSP (anexo 3), ao qual 

se junta o Relatório Parecer do Conselho Fiscal (anexo 4), ambos previamente enviados aos associados. ____ 

A Presidente da DN, Ana Maria Morais, fez uma apresentação sumária do Relatório destacando, em primeiro 

lugar, questões relacionadas com o impacto que a pandemia devida ao Covid 19 teve no funcionamento das 

estruturas da ASSP, que estiveram fechadas de 3 de novembro de 2020 a 3 de maio de 2021. Contudo, as 

quatro Residências ASSP mantiveram sempre a sua atividade, enfrentando com grande esforço e resiliência 

os vários surtos surgidos e os normativos da DGS que obrigaram a sucessivas reformulações dos Planos de 



  

Contingência. Neste âmbito, a Presidente reforçou o empenho e esforço dos funcionários e das funcionárias 

das Residências, em alguns casos com elevadíssimos custos pessoais. _______________________________ 

A este propósito, o associado Sérgio Mascarenhas considerou que as Residências ASSP podem ser vistas 

como um caso de sucesso no setor das residências seniores, no que diz respeito à resposta ao Covid 19. 

Naturalmente que isto se refletiu nas contas, como apreciaremos no ponto devido. ______________________ 

Em seguida, a Presidente da DN comentou a informação sobre o Centro de Formação da ASSP que conta 

com uma funcionária e duas professoras responsáveis pelo Plano de Formação, cuja atividade tem tido uma 

boa adesão junto dos professores e das professoras, quer em modo virtual, com mais sucesso, quer 

presencialmente. ________________________________________________________________________ 

Ainda no âmbito da formação, mas neste caso dos trabalhadores das residências, o Vice-Presidente Augusto 

Pascoal informou que o Plano de formação foi aprovado. Deu ainda conhecimento de que aguardamos a 

Certificação de Qualidade da DGERT (Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho). ___________ 

A Presidente Ana Maria Morais justificou a cessação do contrato de exploração do apartamento da ASSP, no 

Alvor e o cancelamento das viagens previstas para 2021, devido, também, aos efeitos do Covid 19. ________ 

Sobre as delegações, cuja atividade foi perturbada pela pandemia, informou-se que algumas delas não 

pararam completamente. O Vice-presidente Augusto Pascoal, referindo o caso da delegação de Évora que 

tem realizado imensas atividades (conferências, ciclo de cinema...), defende a importância de se ativar a 

partilha de circulação de informação entre delegações, criando novas dinâmicas e estimulando o interesse na 

realização de atividades similares. A Presidente da DN referiu que de algum modo isto já estar a ser feito, 

com recurso à Pasta Partilhada. _____________________________________________________________ 

De seguida, o Vice-Presidente para a área financeira, Augusto Pascoal, apresentou detalhadamente a 

componente financeira do Relatório, com destaque para as receitas e despesas mais significativas, e informou 

que os gastos foram superiores ao que se desejaria. A pandemia desequilibrou as contas, tal como o aumento 

do salário mínimo nacional nos dois últimos anos e ainda em 2022 o que não deixou de saudar, pelo efeito 

tão positivo na vida das pessoas. ____________________________________________________________ 

Quanto à Casa Albarraque Costa, estrutura única que tem duas componentes - sede da delegação regional de 

Lisboa e componente residencial - sugere-se a separação destas duas componentes, não só organicamente, 

mas também do ponto de vista orçamental. Com a autonomização das duas componentes, a delegação passaria 

a ter autonomia orçamental como acontece com as outras delegações regionais. A componente da delegação 

seria gerida pela delegação e a componente residencial pela DN. ___________________________________ 



  

Não tendo havido mais intervenções o Relatório de Gestão e Contas de 2021 foi posto à votação com os 

seguintes resultados: _____________________________________________________________________ 

Votos a favor 11 (onze)____________________________________________________________________ 

Abstenções: 0 (zero) _____________________________________________________________________ 

Votos contra: 0 (zero) ____________________________________________________________________ 

O Relatório foi aprovado, em Assembleia Geral, por unanimidade. _________________________________ 

Somando os resultados das Assembleias Regionais e dos votos por correspondência, o resultado final total é 

o seguinte: _____________________________________________________________________________ 

Votos a favor: 115 (cento e quinze) __________________________________________________________ 

Abstenções: 28 (vinte e oito) _______________________________________________________________ 

Votos contra: 1 (um)______________________________________________________________________ 

O Relatório foi aprovado por maioria. ________________________________________________________ 

No ponto 4- Deliberação sobre a alienação de uma fração autónoma em Coimbra- foi analisada a 

Proposta da DN (anexo 5) à qual se anexou o parecer do Conselho Fiscal (anexo 6), documentos previamente 

enviados aos associados. A Presidente da DN remeteu os presentes para as informações constantes nos 

documentos em análise e prestou alguns esclarecimentos complementares, entre outros, sobre o modo como 

a Delegação de Coimbra geriu o processo durante estes anos. Informou ainda que a Delegação de Coimbra 

discorda da alienação da referida fração, alegando perda de rendimento. _____________________________ 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral lamenta que uma má decisão, tomada na altura, sobre um assunto 

tão delicado como a compra de um edifício para sede, que trouxe graves consequências financeiras, como se 

constata, possa ser tomada sem ser pela Direção Nacional, que, em última análise, é sobre quem recaem as 

consequências financeiras. Mais acrescentou que deveriam ser revistos estes mecanismos. _______________ 

Sobre a alienação do edifício, o associado Sérgio Mascarenhas referiu que, embora compreenda que daí 

decorra para a Delegação de Coimbra uma perda de rendimento, seguramente que a plataforma elevatória vai 

potenciar a introdução de novos serviços e atividades na Delegação que gerarão receitas suscetíveis de 

compensar aquela perda. _________________________________________________________________   

Não tendo havido mais intervenções a proposta de alienação da referida fração foi posta à votação com os 

seguintes resultados: _____________________________________________________________________ 

Votos a favor 10 (dez)_____________________________________________________________________ 

Abstenções: 1 (uma) _____________________________________________________________________ 

Votos contra: 0 (zero) ____________________________________________________________________ 



  

Proposta aprovada, em Assembleia Geral, por maioria. ___________________________________________ 

O associado Joaquim dos Vultos apresentou a seguinte Declaração de voto: “Abstenho-me porque não 

conheço os valores das propriedades em Coimbra.” _____________________________________________ 

Somando os resultados das Assembleias Regionais e dos votos por correspondência o resultado final total é:  

Votos a favor: 111 (cento e onze) ____________________________________________________________ 

Abstenções: 13 (treze) ____________________________________________________________________ 

Votos contra: 20 (vinte)___________________________________________________________________ 

A proposta foi aprovada por maioria. _________________________________________________________ 

Ponto 5- Autorização para incluir uma nova alínea no ponto 2 do art.º 4 dos Estatutos da ASSP: “alínea 

j) Prestação de serviços médicos e de fisioterapia aos Residentes das Estruturas Residenciais para Idosos, aos 

Associados e Familiares.”  Passando a atual alínea j) para alínea k). _________________________________ 

A proposta em análise explicitada oralmente pela DN não suscitou qualquer discussão digna de registo. _____ 

Posta à votação, a proposta obteve os seguintes resultados: ________________________________________ 

Votos a favor- 11 (onze)___________________________________________________________________ 

Abstenções- 0 (zero) _____________________________________________________________________ 

Votos contra- 0 (zero)_____________________________________________________________________ 

Proposta aprovada, em Assembleia Geral, por unanimidade. ______________________________________ 

Somando os resultados das Assembleias Regionais e dos votos por correspondência o resultado final total é:  

Votos a favor: 142 (cento e quarenta e dois) ____________________________________________________ 

Abstenções: 2 (duas) _____________________________________________________________________ 

Votos contra: 0 (zero)_____________________________________________________________________ 

Esta proposta foi aprovada 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 pelos Secretários da Mesa. _________________ 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Maria Irene Marques Veloso 

 

  

A 1º Secretária: Maria Luísa Solla Mendes Fonseca 

 

   

O 2ª Secretário: Joaquim Manuel Almeida Vultos 


