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Para além do “ser ou não ser” dos problemas ocos,
o que importa é isto:
- Penso nos outros.
Logo, existo.

José Gomes Ferreira, in Eléctrico

Uma Associação de Professores
para responder à chamada

para dar respostas

SOLIDARIEDADE
SOCIAL DOS

 PROFESSORES



Outras vantagens 
de ser associado, 
as quais, só por si, 
permitirão poupar 
o valor das 
quotas

A ASSP desenvolve uma atividade 
constante de busca de parceiros com 
interesse para o quotidiano dos Profis-
sionais de Educação seus Associados, 
de forma a proporcionar-lhes melho-
res condições financeiras na aquisição 
de materiais e serviços através da 
simples apresentação do Cartão de 
Associado válido. 

Uma simples consulta ao Boletim ou 
ao site permitirá manter esta informa-
ção atualizada.

As condições particulares de cada 
parceiro poderão ser consultadas no 
nosso site, ou através de documento 
adequado que poderá ser enviado 
por email mediante solicitação.

Protocolos

Consulte mais em www.assp.pt



Um profissional de educação idoso é 
mais que um simples “idoso”. É muitas 
vezes um testemunho vivo de milha-
res de vivências com que se cruzou, de 
múltiplos e vastos conhecimentos 
que adquiriu e partilhou, repositório de 
memórias em busca de pares com 
quem as possa partilhar.

Por esta razão, é importante que os 
locais que eventualmente o acolham 
nessa fase da sua vida, sejam pensa-
dos, em termos de espaço e de recur-
sos humanos, em função do seu perfil 
e história de vida.

Residências

A ASSP conta com quatro residências 
sénior, todas com atividades diárias 
que ajudam a promover uma entrada 
na idade da sabedoria ativa, social-
mente gratificante e estimulante.

Face às solicitações, estuda-se em 
permanência o aumento dos espaços 
disponíveis, bem como a busca de 
outros tipos de soluções residenciais 
capazes de dar resposta aos premen-
tes problemas sentidos no setor.

As Residências ASSP são entidades 
não dependentes de fundos públicos, 
o que garante a sua independência e  
autonomia.

Idade deve ser
sinónimo de 
sabedoria 
e partilha

Dentro de cada idoso há uma pessoa jovem perguntando 
o que se está a passar

Sir Terry Pratchett



Atividades

As Conversas ASSP e os encontros 
Vozes da Educação são iniciativas 
nacionais que se organizam com 
diferentes formas e conteúdos.

Os temas selecionados dependem 
das dinâmicas locais manifestadas 
pelas Delegações ou junto delas, e 
das sensibilidades para o ato educati-
vo e para a vida dos profissionais que 
os responsáveis, por também serem 
professores, conhecem bem.

É convicção da ASSP que a sua missão 
social, no que respeita aos profissionais 

da educação, passa por estar atento 
às dificuldades de natureza relacio-
nal, superação das naturais fragilida-
des face a um quotidiano muitas 
vezes violento, e busca dos equilí-
brios através das trocas de experiên-
cias e de uma fruição cultural gratifi-
cante.

Todos os Associados são convidados 
a participar nesta dinâmica, envol-
vendo-se nas atividades e/ou toman-
do a iniciativa das mesmas.

Porque sabemos que a vida tem 
momentos difíceis, a ASSP criou este 
Fundo, para fazer face às necessidades 
de apoio direto dos seus Associados, 
em determinados fases das suas vidas. 

O Fundo é alimentado por 10% dos 
resultados líquidos anuais e por outras 
verbas decididas pela Direção Nacio-
nal, nomeadamente pela consigna-
ção do IRS.

As decisões relativas à atribuição de 
verbas deste fundo são tomadas por 
um colégio devidamente seleccionado 
para o efeito qual analisa as candidatu-
ras de acordo com o estatuto e regula-
mento próprio.

Quanto mais contribuições forem 
concedidas através da consignação 
do IRS mais Associados em dificul-
dades poderão ser auxiliados pelo 
mesmo.

Fundo de 
Solidariedade Social Consignação 

de 0,5% do IRS

Solidariedade 
à distância 
de um click!

501 406 336
Este é o número mágico que, uma vez 
escrito no preenchimento da declara-
ção de IRS permitirá apoiar professo-
res em situação carenciada.

E isso sem agravar o valor do seu IRS!



Seguro de saúde
O acordo com a MGEN (Mutuelle 
Générale de l’Éducation Nationa-
le) 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.

A Multicare é um nome sobeja-
mente conhecido no domínio dos 
seguros de saúde estando igual-
mente disponíveis as suas soluções 
para os Associados em condições 
vantajosas.

Outros seguros
Para os ramos automóvel, acidentes 
pessoais ou de trabalho, serviços 
domésticos, multirriscos, habitação/re-
cheio, vida, vida/risco e outros.

Seguros

O primeiro passo na evolução da ética é o sentido de 
solidariedade com outros seres humanos

Albert Schweitzer

ASSP Seguros
para toda a
família

Consulte-nos para obter boas condições
nos seus contratos de seguros



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

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

Formação Contínua

Apoio a Projetos
de Professores

Os projetos ASSP_XL e ASSP’TSM partiram de 
ideias apresentadas em 2011 e 2014  por profes-
sores desempregados, Associados da ASSP.

O ‘ASSP_XL’ (em Guimarães) desenvolve ativida-
des de acompanhamento ao estudo para crian-
ças e jovens e diversos programas de desenvolvi-
mento de competências pessoais e sociais, 
nomeadamente na área do bullying. Promoveu a 
empregabilidade de jovens professores desem-
pregados, psicólogos e terapeutas da fala. 
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.

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 psicoló-
gico a professores numa sala própria.

Outros projetos estão em fase de implementa-
ção.

O próximo projeto 
pode ser o seu!



Não acredito em caridade. Acredito em solidariedade. 
A caridade é muito vertical. Vai de cima para baixo. 
A solidariedade é horizontal. Respeita a outra pessoa. 
Tenho muito a aprender com as outras pessoas.

Eduardo Galeano

Tem uma ideia, 
um projeto?

A ASSP
pode ajudar
a viabilizá-lo!



Situado em Sobrosa, concelho de 
Paredes, este solar do séc. XVIII, 
legado da primeira Presidente da 
ASSP, concilia tradição e modernida-
de. A capela é o ex-líbris da Casa.
Esta pode alojar 11 adultos e algu-
mas crianças. 

Também disponível para eventos, a 
Casa da Torre integra o percurso sul 
da Rota do Românico. Disponível no 
Booking, mas com preços mais 
suaves para Associados através do 
mail casadatorre@assp.pt ou dos 
telefones 255 963 538 / 931 736 357.

Casa de Turismo Rural

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,  
Setúbal e Portalegre. 

Alojamento
Temporário

Descubra
os encantos da
Casa da Torre



ASSP Viagens

Viagens 
com programas 
culturais

ASSP Viagens

As viagens para os Associados organi-
zadas pela ASSP constituem um 
factor importante no quadro do 
convívio e descoberta entre pessoas 
que partilham muitas motivações e 
expectativas nos planos cultural ou de 
simples lazer.

A organização delineada para cada 
viagem tem sempre em conta a especi-

ficidade dos Associados, bem com a 
busca das melhores condições econó-
micas para a mesma.

Para estar a par dos respetivos progra-
mas, quer seja para viagens de longa 
duração ou simples escapadelas de 
fim de semana, basta estar atento aos 
boletins e aos meios usuais de comuni-
cação da Associação.

Só uma vida vivida para os outros é uma vida que vale a 
pena viver. 

Albert Einstein



Sendo uma outra face dos Projetos de 
Professores, em várias localidades 
existem ou estão em preparação 
formação/apoio ao estudo para crian-
ças e jovens, psicologia/terapia da 
fala, intervenção nas necessidades 
educativas e formação parental, com 
preços especiais para filhos e netos 
de Associados. 
Informe-se junto da sua Delegação 
quanto às iniciativas aí desenvolvidas.  

Apoio ao Estudo

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. Valoriza-se a experiência e 
talentos de cada participante, desenhan-
do metas e objetivos flexíveis e adequa-
dos a cada grupo. 

Realizam-se na Páscoa e em dois perío-
dos das “férias grandes”, normalmen-
te 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!

Apoio ao estudo
e ocupação 
de tempos livres



Fique atento 
aos canais 
de comunicação
da ASSP

Não há mudança sem risco, nem progresso sem sacrifício, 
nem liberdade sem solidariedade.

Barack Obama

Manter os Associados informados de 
tudo o que se passa na Associação é 
uma tarefa complexa mas essencial.

Mais ainda quando se pretende que 
essa comunicação seja mais que 
catálogo de iniciativas, mas antes um 
verdadeiro meio de divulgação de 
textos e notícias que se revistam de 
interesse social ou cultural para 
quem o lê.

Inserem-se neste quadro os Boletins, 
as newsletter, o site, e as páginas 
no Facebook e no Instagram.

ASSP Comunicação

Os Associados da ASSP dispõem de 
serviços de Consultoria Jurídica, estan-
do em fase de arranque os serviços de 
Consultoria Financeira e Consultoria de 
Respostas Sociais.

Os regulamentos e métodos de 
acesso a estes serviços são disponibi-
lizados no Boletim e no site da Asso-
ciação.

Consultoria

INFORME-SE

Delegações em
Açores, Algarve, Aveiro, Beja, 
Coimbra, Évora, Guimarães, Leiria, 
Lisboa, Madeira, Portalegre, Porto, 
Santarém, Setúbal e Viseu

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



· Os Professores de todos os graus de ensino, dos 
sectores público, privado, cooperativo e solidário, 
desde Educadores de Infância a Professores Universitá-
rios, quer se encontrem no ativo, quer aposentados ou 
reformados.

· Os cônjuges (ou pessoas vivendo em União de Facto), 
os pais e os familiares até ao segundo grau.

· Os funcionários públicos ou do setor privado que, 
tendo sido Professores, desempenhem funções de 
algum modo ligadas à educação e ensino.

· outras situações consultar estatutos.

QUEM PODE
SER ASSOCIADO?

PARA SE INSCREVER
Preencha o formulário disponível 

Jóia  
de Inscrição

10€
Casal inscrito 

simultaneamente 
paga apenas  

uma jóia

Cônjuge paga  

50% 
do seu escalão

QUOTAS

ESCALÃO

A

B

C

IDADES (ANOS)

≤ 49

50-59

≥ 60

VALOR MENSAL

6.00 €

7.00 €

8.00 €

9.00 €
Pais de Associados e 
familiares até 2º grau 
(filhos, irmãos).

assp.pt/pt/torne-se-associado
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É a sua vez
de responder à chamada

A ASSP é uma IPSS de âmbito nacional consolidada, 
independente, altamente participada, obedecendo 

a todos os enquadramentos legais e financeiros e da 
qual os Associados podem orgulhar-se.

Torne-se Associado
Seja parte ativa desta missão

A dimensão do nosso serviço depende 
do interesse e envolvimento de todos


