
ATA	DA	ASSEMBLEIA	GERAL	ORDINÁRIA	DA	

ASSOCIAÇÃO	PORTUGUESA	DE	CUIDADOS	PALIATIVOS	(APCP)	

DE	26	DE	JANEIRO	DE	2019	

	

Aos	vinte	e	seis	dias	do	mês	de	Janeiro	pelas	14h30	realizou-se	a	Assembleia	Geral	de	Sócios	da	

Associação	 Portuguesa	 de	 Cuidados	 Paliativos,	 na	 sala	 de	 formação	 do	 Serviço	 de	 Cuidados	

Paliativos	 do	 IPO	 do	 Porto.	 Não	 havendo	 quórum	 às	 14h00,	 aguardaram-se	 30	 minutos,	

realizando-se	a	Assembleia	Geral	com	os	16	sócios	presentes.--------------------------------------------	

A	presidente	da	Mesa,	Dra	Jacinta	Fernandes,	informou	a	Assembleia	não	tendo	sido	marcada	a	

reunião	 ordinária	 para	 aprovação	 do	 plano	 de	 atividades	 e	 orçamento	 para	 2019,	 e	 não	

constando	 a	 mesma	 na	 ordem	 de	 trabalhos	 da	 presente	 reunião,	 seriam	 apresentados	

orçamento	 e	 plano	 de	 atividades	 para	 2019	 para	 apreciação	 dos	 presentes,	 não	 havendo	

votação	do	mesmo.----------------------------------------------------------------------------------------------------	

Comunica-se	aos	sócios	que	no	futuro	serão	marcadas	duas	reuniões	ordinárias	por	ano	para	

aprovação	dos	respetivos	relatórios,	planos	e	orçamentos.-------------------------------------------------	

A	presidente	da	mesa	questionou	se	haveria	algum	ponto	a	acrescentar	a	ordem	de	trabalhos.	

O	presidente	da	direção,	Dr	Duarte	Soares	solicitou	a	introdução	dos	seguintes	pontos:-----------	

• Necessidade	de	contratação	de	secretária	a	tempo	inteiro.--------------------------------------	

• Forma	de	faturação	-----------------------------------------------------------------------------------------	

• O	processo	de	reconhecimento	de	utilidade	publica	à	APCP-------------------------------------	

• Congresso	2020----------------------------------------------------------------------------------------------	

• Valor	das	quotas---------------------------------------------------------------------------------------------	

A	reunião	decorreu	com	a	seguinte	ordem	de	trabalhos:----------------------------------------------------	

• Informações--------------------------------------------------------------------------------------------------	

A	sócia	Lídia	Rego	informou	que	durante	a	assembleia	geral,	em	cada	momento	de	voto,	

apresentaria	a	intenção	de	voto	do	sócio	Manuel	Luís	Capelas,	que	se	fez	representar	por	

ela,	através	de	procuração	(que	se	anexa	a	esta	ata).---------------------------------------------------	

Além	dos	assuntos	apresentados	pelo	presidente	para	incluir	na	ordem	de	trabalhos,	não	

foram	dadas	informações.--------------------------------------------------------------------------------------	

• Avaliação	do	IX	Congresso	Nacional	de	Cuidados	Paliativos	(outubro	2018)--------------	

O	 Sr.	 presidente	 da	 direção	 da	 APCP,	 Dr	 Duarte	 Soares,	 e	 presidente	 da	 comissão	

organizadora	do	congresso	pronunciou-se,	tendo	recordado	o	curto	espaço	de	tempo	para	

sua	organização.	Este	condicionalismo	levou	à	decisão	de	unir	esforços	com	IPO	do	Porto	

que	já	tinha	marcado	o	seu	congresso.	A	APCP	assumiu	a	organização	das	sessões	plenárias.	



Foi	explicado	pelo	Dr.	Duarte	que	este	foi	o	congresso	mais	caro	da	história	da	APCP	e	que	

isso	se	deveu	a	fatores	como	os	custos	com	preletores,	pagamento	do	espaço	do	congresso	

e	a	opção	pelas	"lunch	box".-----------------------------------------------------------------------------------	

De	ressalvar	que	os	palestrantes	não	cobraram	honorários,	tendo	sido	assumidas	pela	APCP	

as	 despesas	 de	 deslocação	 e	 alojamento.	 Foi	 ainda	 explicado	 que	 existiu	 uma	 a	 maior	

participação	de	industria	farmacêutica	e	também	o	apoio	da	Fundação	La	Caixa.---------------	

Dr.	Duarte	reiterou	que	a	opção	pelas	lunch	box	permitiu	sessões	contínuas,	mas	implicou	

um	 custo	 inaceitável.	 	 Explicou	 ainda	 que	 foram	 tentadas	 outras	 alternativas,	

nomeadamente	adquirir	a	comida	e	organizar	um	grupo	de	voluntários	para	montar	as	lunch	

boxes,	mas	que	tal	foi	prontamente	rejeitado	pela	fundação	António	Cupertino	de	Miranda.		

Entre	os	sócios	presentes	foi	partilhada	a	ideia	que	houve	feedback	muito	positivo	entre	os	

participantes	no	congresso,	sendo	reconhecido	um	acréscimo	de	qualidade	cientifica	e	de	

uma	grande	afluência	em	todas	as	sessões	do	congresso.---------------------------------------------	

Dr	 Duarte	 Soares	 informou	 que	 será	 publicado	 em	 breve	 artigo	 sobre	 congresso	 escrito	

entre	presidentes	das	comissões	organizadora	e	cientifica.-------------------------------------------	

A	sócia	Teresa	Sarmento	quis	dar	uma	palavra	de	 louvor	para	a	qualidade	do	congresso,	

participação	 de	mais	 pessoas.	 Dra	 Teresa	 Sarmento	 enalteceu	 a	 importância	 do	 sucesso	

deste	evento	para	a	visibilidade	dos	Cuidados	Paliativos	em	Portugal,	como	área	cientifica.	

Presidente	da	assembleia,	Dra	Jacinta	Fernandes,	refere	que	tendo	participado	em	todos	os	

congressos	desde	o	inicio	da	associação	pode	testemunhar	que	foi	o	congresso	nacional	com	

maior	qualidade	cientifica	e	com	maior	participação	de	inscritos	em	todas	as	salas.-----------	

Sócia	Susana	Caires,	professora	na	Universidade	do	Minho,	referiu	que	teve	no	congresso	

nacional	 o	 primeiro	 contacto	 com	 a	 APCP.	 Testemunhou	 que	 ficou	 muito	 bem	

impressionada,	tendo-se	tornado	sócia	da	APCP	durante	o	evento.---------------------------------	

• Revisão	de	estatutos	e	proposta	de	alteração	de	convocatórias	AG--------------------------	

Dr.	 Duarte	 Soares	 alertou	 para	 a	 questão	 dos	 gastos	 com	CTT	 sempre	 que	 é	 necessário	

enviar	convocatórias	para	assembleias	gerais.	Constando	nos	estatutos	da	APCP,	no	artigo	

24º,	que	as	convocatórias	para	as	assembleias	têm	de	ser	realizadas	via	CTT.	O	preço	do	

envio	das	convocatórias	ronda	atualmente	os	600€,	uma	vez	existiram	alterações	por	parte	

dos	CTT	que	levaram	a	um	aumento	substancial	do	preço.--------------------------------------------	

Propõe-se	 agora	 alterar	 os	 estatutos	 no	 que	 respeita	 à	 forma	 como	 é	 realizada	 a	

convocatória.	------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Após	discussão,	é	apresentada	proposta	de	alteração	do	ponto	1	do	artigo	24º	dos	estatutos	

da	APCP,	ficando	com	a	seguinte	redação:-----------------------------------------------------------------	



"	 A	 Assembleia	 Geral	 é	 convocada,	 por	 via	 eletrónica,	 expedida	 para	 cada	 sócio,	 para	

respetivo	endereço	de	 correio	eletrónico,	 com	pelo	menos	quinze	dias	de	antecedência,	

pelo	presidente	da	mesa,	devendo	dela	constar	o	dia,	hora,	local	e	ordem	de	trabalhos.	----	

Esta	 proposta	 foi	 votada,	 tendo	 sido	 aprovada	 pela	 maioria,	 16	 votos	 a	 favor,	 e	 uma	

abstenção	do	sócio	Manuel	Luís	Capelas-------------------------------------------------------------------	

• Avaliação	de	atividades	formativas	desenvolvidas------------------------------------------------	

As	 atividades	 formativas	 foram	 apresentadas	 pelo	 Dr.	 Duarte	 Soares.	 Constata-se	 uma	

grande	dinâmica	e	maior	variedade	de	formações	e	também	uma	preocupação	com	o	acesso	

a	formações	por	profissionais	que	se	encontrem	nas	várias	regiões	do	país.----------------------	

Houve	um	marcado	aumento	de	 formações	desenvolvidas	 (11	cursos,	5	conferencias	e	3	

workshops)---------------------------------------------------------------------------------------------------------	

A	sócia	Catarina	Pazes	mostrou	preocupação	face	ao	volume	de	trabalho,	nomeadamente	

relativamente	à	energia	necessária	para	que	esta	se	consiga	manter	a	mesma	dinâmica.	A	

Enfermeira	 Catarina	 Pazes	 alertou	 para	 a	 necessidade	 de	 dosear	 a	 energia	 para	 que	 se	

consiga	um	trabalho	consistente	ao	longo	de	todo	o	mandato.--------------------------------------	

A	Sócia	Teresa	Sarmento	afirma	que	se	deve	manter	e	até	melhorar	esta	dinâmica.	Reiterou	

que	 o	 trabalho	 deve	 estar	 mais	 dividido	 por	 todos	 os	 corpos	 gerentes	 e	 não	 apenas	 o	

maioritariamente	no	presidente	da	direção.--------------------------------------------------------------	

Ana	Gonçalves	lembrou	que	o	trabalho	atualmente	despendido	com	a	área	de	Secretariado	

está	a	roubar	muito	tempo	e	energia	(por	não	existir	secretária	a	tempo	inteiro).--------------	

Dr	Duarte	Soares	aproveitou	a	oportunidade	para	agradecer	publicamente	o	esforço	das	

sócias	integrantes	dos	corpos	gerentes,	Enf.	Ana	Gonçalves	e	Dra	Ana	Catarina	Pires---------	

O	presidente	da	direção	reforçou	a	ideia	da	importância	dos	grupos	da	APCP	e	que	devem	

ser	estes	a	assumir	a	liderança	das	várias	atividades.----------------------------------------------------	

Enf.	Catarina	Pazes	quis	deixar	a	sua	opinião	relativa	aos	grupos	e	suas	funções.	Esta	sócia	

defende	que	os	grupos	devem	estar	organizados	por	áreas	de	trabalho,	como	é	o	caso	da	

pediatria,	e	não	tanto	por	grupos	profissionais.-----------------------------------------------------------	

Foi	referido	pelo	presidente	da	direção	que	fica	para	ser	repensada	esta	questão	dos	grupos	

entre	a	direção	da	APCP.----------------------------------------------------------------------------------------	

Sócio	 Vítor	 Costa	 pediu	 a	 palavra	 para	 reiterar	 a	 importância	 de	 tantas	 formações	

descentralizadas	que	estão	a	chegar	a	tantos	mais	sócios	e	de	forma	mais	fácil.	Este	aspeto	

é	muito	valorizado	pelos	sócios	e	melhora	muito	a	imagem	da	associação.-----------------------	

• Bolsas	de	APCP	e	revista	APCP	–	atualização	de	informação------------------------------------	

Dr	Duarte	Soares	deu	informação	que	foi	dado	um	novo	impulso	às	bolsas.	em	2018	foram	

atribuídas	22	bolsas	em	7	concursos,	tendo	havido	60	candidatos	para	todas	as	bolsas.------	



Dra.	 Susana	 Corte	 Real	 propôs	 estabelecer	 um	 valor	 por	 cada	 bolsa.	 Dr.	 Duarte	 Soares	

propôs	que	as	bolsas	para	eventos	científicos	assumam	apenas	inscrição-------------------------	

Dr	Duarte	Soares	referiu	a	necessidade	de	rever	a	pontuação	da	avaliação	de	candidaturas	

das	bolsas	defendendo	que	a	ponderação	para	a	antiguidade	e	publicações	cientificas	não	

deveria	ser	tão	alta.----------------------------------------------------------------------------------------------	

Após	estas	sugestões,	dr.	Duarte	Soares	pediu	à	Dra.	Lídia	Rego	que	procedesse	à	revisão	

dos	critérios	de	avaliação	de	candidaturas	a	bolsas.-----------------------------------------------------	

Relativamente	 à	 Revista	 digital	 houve	 um	 investimento	 na	 nova	 plataforma	 editorial	 da	

revista	que	deu	 resposta	 à	necessidade	de	melhorar	 e	 tornar	mais	 célere	o	processo	de	

revisão.	Para	esta	alteração	foram	pedidos	orçamentos	à	Elsevier	e	empresa	espanhola,	os	

quais	foram	considerados	muito	altos.	---------------------------------------------------------------------	

A	atual	plataforma	resultou	de	um	trabalho	entre	a	Prof.	Doutora	Maya	Brito,	Prof.	Doutora	

Paula	 Sapeta,	 Dr.	 Duarte	 Soares	 e	 equipa	 da	 Colsis.	 Esta	 plataforma	 foi	 colocada	 em	

funcionamento	 em	novembro,	 tendo	 já	 vários	 artigos	 passado	 por	 este	 processo	 ate	 ao	

momento.	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Foi	renomeada	a	direção	da	revista	após	pedido	de	demissão	irrevogável	do	Prof.	Doutor	

Manuel	Luís	Capelas.	Anteriormente	a	este	pedido	o	Prof.	Manuel	Luís	Capelas	tinha	sido	

convidado	pelo	presidente	da	direção	da	APCP	a	manter	o	seu	lugar	na	direção	na	revista.-	

A	 revista	 sofreu	 uma	mudança	 da	 imagem.	 O	 laboratório	 Ferrer	 assumirá	 a	 despesa	 da	

publicidade	da	revista	que	será	distribuída	por	todos	os	estabelecimentos	de	saúde,	sendo	

que	a	APCP	assumirá	o	envio	da	mesma.-------------------------------------------------------------------	

Dr	Duarte	Soares	aproveitou	oportunidade	para	elogiar	o	trabalho	da	Prof.	Doutora	Paula	

Sapeta	e	do	Prof.	Doutor	Manuel	Luís	Capelas	na	revista.----------------------------------------------	

Votação	do	relatório	de	atividades	do	ano	2018	(apresentado	e	discutido	em	outubro)----	

Foi	apresentado	pelo	presidente	da	direção	da	APCP,	Dr.	Duarte	Soares.	Foram	realizadas	

ao	 longo	do	ano	2	reuniões	de	corpos	gerentes	via	web,	sendo	reiterado	que	esta	via	de	

reunião	é	para	manter.------------------------------------------------------------------------------------------	

Foram	 prestados	 alguns	 esclarecimentos	 como:	 foi	 criado	 o	 grupo	 de	 nutrição,	 tendo	 a	

secretária	geral	da	direção,	Ana	Gonçalves,	tido	um	papel	preponderante	neste	processo.--	

Relativamente	à	campanha	do	dia	mundial	dos	cuidados	paliativos	não	há	ainda	resultados	

a	nível	de	receitas	do	"Palis",	uma	vez	que	apenas	no	final	do	mês	de	abril	se	procederá	à	

recolha	 de	 receitas	 pelas	 farmácias	 holon.	 Constatou-se	 que	 ações	 como	 a	 presença	 no	

centro	 comercial	 "DolceVita"	 não	 se	 revelaram	proveitosas	pela	 falta	 de	participação	do	

público.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	



O	ano	de	2018	foi	marcado	também	pelo	acréscimo	de	emails	de	 informação	aos	sócios.	

Sendo	 o	 objetivo	melhorar	 a	 comunicação	 de	 todo	 o	 trabalho	 desenvolvido	 e	 de	 todas	

iniciativas	mais	relevantes	na	área	dos	cuidados	paliativos.	São	esses	também	os	objetivos	

da	plataforma	do	site	e	facebook	da	Associação.	Estas	plataformas	são	também	para	serem	

usadas	pelos	sócios.----------------------------------------------------------------------------------------------	

Realçado	que	o	facebook	foi	melhorado	e	tem	atualmente	22	000	seguidores	e	tem	agora	a	

possibilidade	de	angariação	de	fundos	pelos	seguidores.----------------------------------------------	

A	creative	press	mantém-se	responsável	pela	comunicação	da	APCP,	foi	negociado	preço	do	

serviço,	tendo	sido	acorado	custo	aceitável	para	APCP.------------------------------------------------	

Foi	 também	 esclarecido	 que	 em	 eventos	 internacionais	 como	 congressos,	 a	 APCP	 será	

representada	por	apenas	a	um	elemento.------------------------------------------------------------------	

Relativamente	a	número	de	sócios	temos	189	novos	sócios.------------------------------------------	

A	APCP	mantém	apoio	para	traduções	e	publicações	---------------------------------------------------	

Após	apresentação	do	relatório	de	atividades,	e	feita	discussão	sobre	o	mesmo,	foi	votado	

e	aprovado	por	unanimidade	(17	socios)-------------------------------------------------------------------	

• Apresentação,	discussão	e	votação	do	relatório	de	contas	do	ano	2018	(iniciado	em	

outubro)-------------------------------------------------------------------------------------------------------	

O	relatório	de	contas	foi	apresentado	pela	tesoureira,	Enf.	Cristina	Pereira.	---------------------	

Contas	da	APCP	foram	marcadas	por:-----------------------------------------------------------------------	

-	Aumento	relevante	de	sócios	e	de	pagamento	de	cotas	em	atraso.-------------------------------	

-	Aumento	significativo	de	doações--------------------------------------------------------------------------	

-	Mantemos	apoio	jurídico		"pro	bono"---------------------------------------------------------------------	

-	Redução	de	custos	em	deslocações	de	formadores----------------------------------------------------	

-	Aumento	de	receita	das	inscrições	em	cursos	da	APCP------------------------------------------------	

Foi	esclarecido	que	está	a	ser	estudada	forma	de	pagamento	de	cotas	mais	 fácil	e	direta	

pelos	sócios	(esta	a	ser	trabalhado	programa	pela	Colsis).---------------------------------------------	

O	balanço	no	global	previsto	era	de	50700	negativos	e	conseguiu-se	um	balanço	de	18472	

negativos.	Apesar	de	um	bom	resultado	o	presidente	da	APCP	reiterou	que	apenas	não	se	

conseguiu	 um	 balanço	 anual	 neutro	 devido	 a	 despesa	 do	 congresso	 nacional,	

nomeadamente	 com	 "lunch	 box",	 cofee	 breaks	 e	 valor	 de	 aluguer	 da	 Fundação	António	

Cupertino	Mendonça.-------------------------------------------------------------------------------------------		

Dr	Duarte	Soares	informou	ainda	que	foram	cancelados	os	cartões	de	crédito	da	APCP.-----	

Dra	Jacinta	Fernandes		levantou	questão	sobre	o	valor	de	fundo	de	maneio.	Reiterou	que	

deve	estar	definido	um	valor	máximo	e	também	valor	máximo	que	pode	ser	usado	por	esta	

conta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	



Após	apresentação	do	relatório	de	contas	foi	lido	pela	presidente	do	conselho	Fiscal,	Enf.	

Sandra	Batista,	o	parecer	do	mesmo	órgão.	O	parecer	é	de	que	o	relatório	de	contas	deve	

ser	aprovado.	Este	Conselho	deu	ainda	um	voto	de	louvor	à	direção	da	APCP	pelo	trabalho	

desenvolvido.------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Depois	da	discussão	e	esclarecimentos	sobre	relatório	de	contas	o	mesmo	foi	aprovado	por	

unanimidade	(	17	sócios)----------------------------------------------------------------------------------------	

• Proposta	de	elevação	de	sócios	a	sócios	honorários----------------------------------------------	

Foi	apresentada	pelo	presidente	da	direção	a	proposta	de	passarem	a	sócios	honorários	os	

3	 presidentes	 anteriores:	 Prof.	Doutor	 Ferraz	Gonçalves,	Dra.	 Isabel	Galriça	Neto	 e	 Prof.	

Doutor	Manuel	Luís	Capelas.-----------------------------------------------------------------------------------	

Foi	também	explicado	que	poderão	ser	sugeridas	outras	pessoas	que	sejam	relevantes	para	

os	CP	e	APCP.-------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Esta	proposta	foi	votada	e	aprovada	com	16	votos	a	favor	e	1	abstenção.------------------------	

• Outros	assuntos:	

-	Secretariado	

Foi	levantada	pelo	presidente	da	direção	a	questão	sobre	o	secretariado	e	a	necessidade	de	

uma	secretária	a	tempo	inteiro--------------------------------------------------------------------------------	

Foi	explicado	que	ocasionalmente	chegam	queixas	pela	falta	de	atendimento	por	parte	dos	

sócios,	apesar	do	esforço	e	excelente	trabalho	das	secretárias	Silvia	Pereira	e	Liliana	Claro.	

Dr	Duarte	Soares	referiu	que	o	trabalho	este	ano	desenvolvido	envolveu	muito	esforço	e	

enalteceu	 as	 pessoas	 que	mais	 de	 perto	 trabalham	 com	 ele,	 nomeadamente	 a	 Enf.	 Ana	

Gonçalves,	para	que	a	APCP	chegue	a	mais	profissionais	e	desempenhe	melhor	a	sua	missão.		

Dr	Duarte	 Soares	 afirma	 que	 não	 faz	 sentido	 que	 a	 APCP	 não	 tenha	 secretária	 a	 tempo	

inteiro	e	que	estão	em	cima	da	mesa	duas	possibilidades:	ou	é	mantida	a	mesma	secretária	

ou	é	contratada	uma	pessoa	nova	para	o	cargo.	---------------------------------------------------------	

Na	opção	de	manter	a	atual	secretária	o	que	está	pré	acordado	é	que	o	vencimento	rondará	

os	1300€	brutos,	incluídas	despesas	fiscais	inerentes	e	subsídios------------------------------------	

Este	assunto	será	votado	na	próxima	AG.------------------------------------------------------------------	

-	Cotização----------------------------------------------------------------------------------------------------------		

O	 preço	 das	 cotas	 será	 também	 votado	 na	 próxima	 assembleia	 geral.	 A	 proposta	 do	

presidente	é	manter	o	preço.----------------------------------------------------------------------------------	

-	Situação	da	APCP	como	entidade	de	utilidade	publica:----------------------------------------------	

Presidente	informa	que	está	a	ser	realizado	o	trabalho	neste	sentido	e	que	esse	passo	será	

muito	importante	para	o	futuro	da	associação,	nomeadamente	na	angariação	de	fundos.---	



-	Formação	-	certificação:---------------------------------------------------------------------------------------

Dr	Duarte	Soares	informou	que	também	está	a	ser	trabalhada	a	certificação	da	APCP	como	

entidade	formadora,	pela	DGERT.----------------------------------------------------------------------------	

-	CONGRESSO	2020:----------------------------------------------------------------------------------------------	

Dr	Duarte	Soares	informou	que	próximo	congresso	nacional	será	em	Lisboa.	Estando	ainda	

a	ser	escolhido	o	local.-------------------------------------------------------------------------------------------	

O	Dr.	Duarte	Soares	será	o	presidente	da	Comissão	Organizadora	e	 informou	que	a	Prof.	

Doutora	Sandra	Pereira	aceitou	o	convite	para	assumir	a	presidência	da	Comissão	cientifica.-	

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

APCP	pelas	17h.---------------------------------------------------------------------------------------------------	
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