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DATA: 27 de março de 2021---------------------------------------------------------------------------------------- 

LOCAL: sistema de videoconferência na plataforma Zoom------------------------------------------------- 

HORA CONVOCATÓRIA: 17h30, início da reunião, conforme previsto nos estatutos aguardou-

se 30 minutos para reunir máximo de quórum ---------------------------------------------------------------- 

HORA DE INÍCIO: 18h04--------------------------------------------------------------------------------------------- 

HORA DE TÉRMINO: 20h02----------------------------------------------------------------------------------------- 

NÚMERO DE SÓCIOS PRESENTES: iniciada a assembleia com 39 sócios com quotas atualizadas, 

ao longo da reunião participaram um total de 42 sócios, todos com quotas atualizadas. --------- 

ORDEM DE TRABALHOS: 

1. Informações aos sócios; 

2. Apresentação e votação do plano de atividades para 2021; 

3. Apresentação e votação do orçamento para 2021;  

4. Fixar o valor da Joia e da Quota anual para 2021; 

5. Votação de alteração dos Estatutos da APCP referente à forma de convocatória para 

AG (Nº1 do Artº 24º); 

6. Outros assuntos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Professora Paula Sapeta, Presidente da Assembleia inicia a reunião dirigindo palavras de 

cumprimento a todos e, aos novos corpos gerentes, especialmente à presidente Enf. Catarina 

Pazes e ao Eng. Samuel Levy, benemérito da APCP e sócio honorário. Dá posteriormente a 

palavra à direção, na pessoa da Presidente Enf. Catarina Pazes, para abordagem do primeiro 

ponto da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Informações aos sócios; 

A Presidente cumprimenta os sócios presentes na assembleia e agradece a todos pela presença, 

dirigindo palavras de apreço, relembrando a missão da APCP e o foco na melhoria continua da 

qualidade dos cuidados paliativos (CP) em Portugal. Informa que APCP pretende dar voz aos 

sócios, podendo e devendo estes partilhar as suas dificuldades na prática clínica; desta forma 

foi enviado questionário, pedindo a presidente a adesão ao seu preenchimento. Solicita a Vera 

Sarmento, responsável pelo questionário, para o apresentar e transmitir resultados 

preliminares, obtidos através das respostas dadas até então (n=95). O questionário pretende 

caracterizar a situação atual, as problemáticas reportadas em relação aos CP. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Apresentação e votação do plano de atividades para 2021; 

Enf. Catarina Pazes prossegue com a apresentação do plano de atividades (disponível para 

consulta em anexo à ata), dando especial enfoque a: nova organização, nomeadamente aos 

grupos de trabalho, os já existentes e novos grupos (linhas estratégicas); mudança de 

secretariado para melhorar a comunicação com os sócios, com a passagem para a empresa 

Admedic; o objetivo de participação positiva e ativa dos sócios; alteração do apoio jurídico, 

tendo aceite uma oferta de apoio gratuito; manutenção de contabilidade organizada; 

informação geral sobre formação (organização e custos); bolsas de investigação; questões 
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relacionadas com marketing e comunicação social (livro de banda desenhada alusivo ao CP em 

colaboração com o Instituto Politécnico de Beja); e parcerias e articulação com outras 

entidades.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finda a apresentação do plano de atividades é dado espaço pela Presidente da Assembleia para 

a apresentação de questões/contributos/sugestões/discordância. --------------------------------------

Nuno Lopes pede para fazer comentário; agradece a partilha do plano de atividades; questiona 

se há algum plano estratégico a mais longo prazo (5/10 anos - onde gostaríamos de ver a APCP 

em 2025/2025), pois pode funcionar como guia orientador para o futuro. ----------------------------

A Presidente Catarina Pazes intervém referindo que existe visão para os CP que tem sido 

partilhada e oportunamente entregue a quem de direito. Entende a proposta, mas refere que 

em Portugal existe a limitação da dependência dos decisores políticos. Será uma proposta que 

requer pensamento amadurecido. Vivemos uma fase em que só podemos tomar decisões a 

curto prazo, de acordo com o que for acontecendo, com as decisões que forem tomadas. A 

situação atual por exemplo, com o fecho de serviços de cuidados paliativos para responder às 

necessidades da pandemia, a APCP tem que responder a isso. Refere ser algo a pensar, 

agradecendo o contributo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A presidente da assembleia complementa e refere que a pergunta faz sentido, devem estar 

estabelecidas metas e objectivos concretos; no entanto isso deveria ser função da comissão de 

CP, com a colaboração do APCP. A comissão é que deveria definir a estratégia a curto, médio e 

longo prazo. Refere que a pergunta faz todo o sentido, à luz da realidade vivida no país onde 

vive Nuno Lopes (UK). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cândida Cancelinha acrescenta que os corpos gerentes dão resposta para 3 anos, com 

continuidade. A APCP representa sócios e profissionais e é em função disso que pode dar 

resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sandra Pereira agradece apresentação e plano de atividades coerente e eixos estratégicos bem 

elaborados. Não há plano de desenvolvimento estratégico (cabe a outros). Plano bem pensado 

e amadurecido. Como presidente da comissão científica fala do adiar do congresso e dá 

esclarecimentos sobre a necessidade de adiamento (primeira reunião do board oficial da EAPC 

seja presencial -física- em Lisboa). Manifesta a sua disponibilidade. ------------------------------------ 

o Eng. Samuel Levy intervém felicitando a direção pelo vasto programa, questiona se compete 

à APCP intervir agora nas questões da eutanásia, politicamente reflete sobre o problema da 

grande iliteracia dos profissionais de saúde. Considera adequado que seja feita uma prospeção 

dos próximos anos, para planear agora o que temos de fazer para mudar o futuro. ---------------- 

Sara Pinto em representação Escola Superior de Saúde de Santa Maria transmite uma palavra 

de apoio e apreço e demonstração de disponibilidade da instituição. ---------------------------------- 

Catarina Pazes faz alusão aos 3 pontos levantados pelo Eng. Samuel Levy, valorizando a sua 

intervenção. Relativamente à eutanásia a APCP pode intervir manifestando qual a sua posição. 

Relativamente à formação/iliteracia o que se pretende é que os CP passem a estar incluídos em 

todos os planos de estudos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sérgio Soares cumprimenta todos e agradece apresentação oportuna. Demonstra 

disponibilidade à associação, nomeadamente na parte da formação e dá algumas sugestões. --

Nuno Lopes sugere que se decida hoje qual a posição da APCP sobre a eutanásia. ----------------- 

Fernanda Vital concorda com o plano de atividades que considera claro. Propõe marketing ao 

contrário; pôr as famílias a demonstrar aquilo a que têm direito e não lhes está a chegar. ------- 

Sandra Pereira pede para também abordar a eutanásia: sugere reflexão profunda da APCP, que 

posição toma e que intervenções vai ter. ----------------------------------------------------------------------- 

Cândida Cancelinha refere que este não é o momento para discutir o assunto, dado o 

aprofundar da temática. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Catarina Pazes faz considerações sobre a lei e que será um tema a abordar. ------------------------- 

Barbara Antunes valoriza a comunicação com os associados, concorda com o Eng. Samuel Levy, 

fazendo algumas considerações sobre os assuntos apresentados até então. ------------------------- 

A Presidente da Assembleia propõe votação do plano de atividades, tendo sido este aprovado 

por unanimidade. (Não aprova: 0; Abstenção: 0; Aprova: unanimidade) ------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Apresentação e votação do orçamento para 2021;  

Dada palavra a Ana Gonçalves, tesoureira da APCP apresenta o orçamento revisto com 

contabilista, que vai de encontro ao plano de atividades. -------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia pede o parecer do conselho fiscal na pessoa da Dr.ª Ana Lacerda, a 

qual informa que o orçamento proposto foi revisto por videoconferência por todos os 

elementos do conselho fiscal. Congratula e considera o balancete equilibrado, lendo o 

documento redigido em que é aprovado o orçamento. ---------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia propõe votação do orçamento para 2021, tendo sido este aprovado 

por unanimidade (não aprova/votos contra: 0; Abstenção: 0 Aprova: unanimidade -39 sócios 

presentes). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Fixar o valor da Joia e da Quota anual para 2021; 

A Presidente da Assembleia apresenta a proposta de manter os mesmos valores, tendo em 

conta a situação atual do país, do valor da joia 30€ e valor de quotas de 25€, coloca a votação. 

Aprovado pelos presentes (38 sócios), em unanimidade. -------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Votação de alteração dos Estatutos da APCP referente à forma de convocatória para AG 

(Nº1 do Artº 24º); 

A Presidente da Assembleia propõe a alteração do artigo 24º - Convocatória da Assembleia 

Geral. O motivo para esta alteração passa pela necessidade de atualização e adaptação à 

evolução tecnológica e digital, minimizando assim as despesas com envio em correio postal 

registado, bem como dispêndio de tempo. Tendo o mesmo valor legal sugere-se alterar a 

convocação para via online. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Catarina Pazes ressalva que depois serão tomadas as diligências para dar continuidade a esta 

decisão nomeadamente validação jurídica e, se se proceder a esta alteração, eventualmente 
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serão revistos outros pontos, a apresentar oportunamente na próxima assembleia. Vota-se 

para parecer, podendo não resultar na alteração. Aprovada sugestão de alteração por 

unanimidade (38 sócios presentes). ----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Outros assuntos. 

A Presidente da Assembleia esclarece que podem ser abordados outros assuntos que não 

impliquem deliberação (se assim fosse teriam que estar incluídos na ordem de trabalhos). ----- 

Nuno Lopes manifesta que o grupo internacional gostaria de continuar a assistir às assembleias 

quando a pandemia acabar. Catarina Pazes esclarece que poderão participar, eventualmente 

não poderão votar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Assembleia manifesta que só beneficiamos manter o modelo misto, com 

votação possível. Informa também que por política de transparência, a ata, o plano de 

atividades e o orçamento serão publicados em página web. ---------------------------------------------- 

Conceição Lopes dos Santos manifesta disponibilidade para participar no grupo de CP 

oncológicos; a Presidente da Assembleia pede proposta por email. ------------------------------------- 

Isabel Félix sugere, na revisão dos estatutos, incluir a possibilidade de realização de assembleias 

em modo misto, sugerindo sistema de voto online. --------------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia agradece a presença e contributo de todos. ----------------------------- 

Sem outros assuntos, foi dada por encerrada a Assembleia Geral Ordinária dos Sócios da APCP 

às 20h02 minutos, a qual será assinada pela presidente e pela secretária. ----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

A Presidente da Assembleia Geral 

 
 
______________________________ 
(Ana Paula Gonçalves Antunes Sapeta) 
 
 
 
 1ºsecretario     
           
_______________________________                 
(Joana Figueiredo Bragança) 
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Apêndice 1 – Lista de Sócios Presentes  

 

Número Nome 

Sócio honorário Cristina Galvão 

Sócio honorário Samuel Levy 

Sócio honorário Ana Bernardo 

31 Catarina Simões 

52 Cristina Pereira 

67 Paula Sapeta 

75 Lucinda Marques 

88 Helena Salazar 

104 Ana Gonçalves 

131 Elsa Santos 

138 Isabel Félix 

141 Joana Rente 

149 Fátima Ferreira 

189 Nuno Lopes 

215 Ângela Simões 

273 Sandra Martins Pereira 

308 Catarina Pazes 

396 Alberto Mendes 

419 Rita Abril 

490 Joana Bragança 

531 Fernanda Vital 

564 Silvia Ramos 

685 Ana Lacerda 

701 Susete Freitas 

734 Sandra Batista 

813 Guida Ascensão 

843 Cândida Cancelinha 

890 Sofia Carvalho 

900 Giovanni Cerullo 

941 Vera Sarmento 

974 Sérgio Soares 

1035 Cheila Cristina 

1118 Bárbara Antunes 

1134 Lúcia Gonçalves 

1138 Hugo Lucas 

1144 ESS Santa Maria 

1148 Andreina Tavares 

1175 Rita Salgado 

1179 Maria da Conceição Jasmins Pereira Lopes dos Santos 

1221 Catarina Gaspar 

1226 Pablo Hernándes 
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1233 Carolina Blom 

TOTAL 42 sócios com quotas atualizadas 

 


