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Muito mais que uma Associação
A ASSP do séc. XXI pensa a solidariedade como via privilegiada
para que o Professor seja Professor em todos os momentos do
seu ciclo de vida, do início da carreira à aposentação.
Quando pensamos o que é a ASSP e qual a sua missão, confrontamo-nos com uma simbiose perfeita.
Somos aquilo que fizermos, tendo como horizonte e guia a vida
do Professor.
T: 218 155 466 · info@assp.pt · www.assp.pt
Largo do Monte, 1 - 1170-253 Lisboa
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Apoio a Projetos de Professores
Os projetos ASSP_XL e ASSP’TSM partiram
de ideias apresentadas em 2011 e 2014 por
professores desempregados, associados da
ASSP.
O ‘ASSP_XL’ (em Guimarães) desenvolve atividades de acompanhamento ao estudo para
crianças e jovens e diversos programas de
desenvolvimento de competências pessoais e
sociais, nomeadamente na área do bullying.
Promoveu a empregabilidade de jovens
professores desempregados, psicólogos e
terapeutas da fala, com um total de 15 em
2018. Promove também Campos de Férias.
O ‘ASSP em Terras de Santa Maria’ (Santa
Maria da Feira, S. João da Madeira e Oliveira
de Azeméis) seguiu o mesmo princípio e é
dirigido principalmente aos professores mais
jovens, a que acrescentou atividades intergeracionais.

Tem uma ideia,
um projeto?
A ASSP
pode viabilizá-lo!

Idêntico princípio segue o projeto ‘A ASSP é
Top’, iniciado em 2018 no Algarve, a que
acrescentou outras valências.
Na Escola Secundária José Saramago (Mafra)
foi estabelecido um protocolo entre a ASSP e
o Curso de Multimedia no qual a ASSP equipou o grupo de forma a que este pudesse
planear workshops para toda a Escola. O
projeto inclui também atendimento psicológico a professores numa sala própria.

O próximo projeto
pode ser o seu!
Envie-nos a
sua proposta para
ﬁlipafaria@assp.pt

Apoio ao Estudo
Sendo uma outra face dos Projetos de Professores, em várias localidades existem ou estão
em preparação formação/apoio ao estudo
para crianças e jovens, psicologia/terapia da
fala, intervenção nas necessidades educativas
e formação parental, com preços especiais
para filhos e netos de Associados.

ASSP Casa-Escola
A cada ano, há centenas de professores deslocados da sua residência, com custos elevados
no seu orçamento familiar. O ASSP Casa-Escola é uma nova medida solidária destinada a
estas situações que a ASSP lança, pela primeira
vez, no ano letivo 2018/19.
A modalidade do projeto Casa Escola é o
equilíbrio possível entre o universo de professores que dele necessitam e a sustentabilidade da medida.
Permitirá que professores deslocados a mais
de 50 km da sua residência, associados da
ASSP, possam beneficiar de apoios de mais de
1000€ num ano letivo. Podem igualmente
candidatar-se casais de professores deslocados, com uma despesa mensal conjunta de
250€ ou superior, independentemente da
distância casa-escola.

Os beneficiários deste apoio serão “Professores ASSP”, representantes da ASSP na sua
escola e rede de contatos. Deverão divulgar a
Associação e conquistar associados (professores e familiares).
A ASSP prescinde das quotizações desses
novos associados a favor do beneficiário, até
ao mês de Junho.
O apoio a receber trimestralmente corresponde ao conjunto de quotas acumuladas
dos associados conquistados.

A ASSP precisa
de mais Associados
para poder apoiar
mais Professores
e suas Famílias.

Seja um Professor ASSP

Mais informações:
casa.escola@assp.pt e em www.assp.pt

Formação Contínua
Para os seus Associados, a ASSP faz uma comparticipação direta de 50% do custo de ações
de formação acreditadas pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua através de um Centro de Formação.

Apoio financeiro
em ações
de formação.

O valor máximo é de 100€ anuais, por associado, podendo ser repartido por várias ações.

Fundo de
Solidariedade Social
Porque sabemos que a vida tem momentos
difíceis, a ASSP criou este Fundo, para fazer
face às necessidades de apoio direto dos
seus associados, quer em determinados
momentos das suas vidas, quer em permanência.
O Fundo é alimentado por
10% dos resultados líquidos anuais e por outras
verbas decididas pela Direção Nacional, nomeadamente pela consignação
do IRS.

Consignação
de 0,5% do IRS
Solidariedade
à distância
de um click!

Alojamento temporário e Residências
Algumas Delegações disponibilizam alojamento temporário, que pode ser utilizado
pelos associados em situações de deslocação profissional e lazer. É o caso de Lisboa,
Funchal, Santarém e Portalegre.

A ASSP conta com quatro residências sénior,
todas com atividades diárias que ajudam a
promover um envelhecimento ativo, socialmente gratificante e estimulante.

Envelhecimento
ativo é nas
Residências ASSP.

Casa de Turismo Rural
Situado em Sobrosa, concelho de Paredes,
este solar do séc. XVIII, legado da primeira
Presidente da ASSP, concilia tradição e
modernidade. A capela é o ex-líbris da
Casa, que pode alojar 11 adultos e algumas crianças.
A Casa da Torre confina com o percurso sul da
Rota do Românico. Disponível no Booking,
mas com preços mais suaves para Associados
através do mail casadatorre@assp.pt ou do
telefone 225 963 538.

ASSP Viagens
Escapadelas de fim-de-semana durante o
período letivo ou partir numa viagem mais
longa (sozinho ou em família) são uma forma
de descomprimir do stress quotidiano.
Mais informações:
ﬁlipafaria@assp.pt ou 218 223 080

ASSP Férias
Os Campos de Férias ASSP destinam-se aos
filhos e netos de Professores, com preços
especiais para Associados. O seu funcionamento é assegurado por uma equipa multidisciplinar e especializada que garante o bem
estar, a segurança, a alimentação, a diversão e
a promoção de competências pessoais e
sociais, onde se valoriza a experiência e talentos de cada participante, desenhando metas e
objetivos flexíveis e adequados a cada grupo.
Realizam-se na Páscoa e em dois períodos das
“férias grandes”, normalmente na Casa da
Torre (Sobrosa) e outras localidades.

Se pretende apresentar um projeto
de férias para os mais novos, mas
com outras caraterísticas,
contacte-nos!

ASSP Férias.
A solução perfeita
para as férias
dos mais novos.

QUEM PODE
SER ASSOCIADO?

PARA SE INSCREVER
Preencha o formulário disponível
www.assp.pt

· Os Professores de todos os graus de ensino, dos sectores
público, privado, cooperativo e solidário, desde Educadores de
Infância a Professores Universitários, quer se encontrem no
activo, quer aposentados ou reformados.
· Os cônjuges (ou pessoas vivendo em União de Facto), os pais e
os familiares até ao segundo grau (em coabitação permanente).
· Os funcionários públicos ou do sector privado que, tendo sido
Professores, desempenhem funções de algum modo ligadas à
educação e ensino.
· outras situações consultar estatutos.

Actividades
As Conversas ASSP são uma iniciativa nacional
da ASSP que visa organizar eventos com diferentes formas, em torno de temas inovadores
e variados que atraiam os Professores, independentemente da fase das suas vidas e
carreiras em que se encontrem. Abrir espaços
de diálogo e de confronto de ideias, permitir a
livre expressão das suas preocupações é o
propósito destas Conversas.
Reunir os Professores à volta da sua Associação de Solidariedade, para lhes proporcionar
momentos de fruição intelectual e de convívio
é cumprir a missão da ASSP no seu entendimento de que a cultura é o caminho certo
para, em solidariedade, encontrar soluções
para as dificuldades que surgem em qualquer
ciclo da vida dos Professores.

Quer dinamizar Conversas ASSP
na sua Escola ou Agrupamento?
Contacte-nos!
O nosso Boletim Informativo - o B.I.
é enviado há 37 anos para todos os Associados e tem sofrido diversas reformulações.
Mais uma se aproxima!
Damos a palavra aos Professores nas Escolas:
conte histórias da sua profissão, reflexões,
artigos de investigação.
Com esses textos iremos rejuvenescer a nossa
revista.

Seja um
professor ASSP!
Ajude a divulguar
a Associação.

QUOTAS

Jóia
de Inscrição

10€

Casal inscrito
simultaneamente
paga apenas
uma jóia.

Cônjuge paga

50%

do seu escalão.

ESCALÃO

IDADES (ANOS)

VALOR MENSAL

A

< 30

3.00 €

B

30-39

4.00 €

C

40-49

5.00 €

D

50-59

6.00 €

E

≥ 60

7.00 €

Pais e Familiares em coabitação

8.00 €
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Outras vantagens de ser associado,
que, só por si, permitirão poupar o valor das quotas.

Consultoria Jurídica
Acesso a um Gabinete Jurídico de atendimento em múltiplas áreas do Direito.

Combustível
Descontos ASSP em combustíveis
O acordo com a Galp dá descontos até 7
cênt./litro em combustíveis Evologic.

Descontos
Descontos ASSP em carros Renault / Opel

Até 10% para pagamentos a pronto e a crédito, ALD ou Leasing.
Protocolos e outros descontos

Protocolos com a Cruz Vermelha Portuguesa,
Santas Casas e várias instituições, nomeadamente para apoio domiciliário. Redução de
preços em vários serviços de saúde e farmácias, ópticas, livrarias, teatros, estética, ginásios,
eletrodomésticos, hotelaria, moda, etc.

T: 218 155 466 · info@assp.pt · www.assp.pt
Largo do Monte, 1 - 1170-253 Lisboa

Seguros
Seguro de saúde

O acordo com a MGEN (Mutuelle Générale
de l’Éducation Nationale) assegura Seguros
de Saúde de raiz mutualista, sem limite de
idade, sem exclusão de pré-existências e sem
exame clínico prévio. Permite cobrir a diferença paga pela ADSE e o valor cobrado pela
consulta, exame ou tratamento.
Outros seguros

Para os ramos automóvel, acidentes pessoais
ou de trabalho, serviços domésticos, multirriscos, habitação/recheio, vida, vida/risco e outros.

Crédito
Crédito Habitação e/ou Pessoal na CGD

Crédito Habitação e Multiopções com redução de 0,25 p.p. no spread. TAE de 2,639% e
TAER de 2,877%. Crédito Pessoal Multifinalidade (inferior a 5.000€) com redução de 0,25
p.p. no spread. TAE de 2,639% e TAEG de
12,4%.
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