ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CUIDADOS PALIATIVOS (APCP)
DE 09 DE MARÇO DE 2019
Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro pelas 16h00 realizou-se a Assembleia Geral de Sócios da
Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, na Sala de Reuniões do Centro de
Desenvolvimento da Criança, Piso 0, no Hospital Pediátrico de Coimbra.
Não havendo quórum às 15h30, aguardaram-se 30 minutos, realizando-se a Assembleia Geral
com os 17 sócios presentes.----------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Assembleia Geral, Dra. Jacinta Fernandes deu as boas vindas a todos e começou
por questionar os presentes sobre outros assuntos que gostariam de incluir na ordem de
trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A sócia Ana Patrícia Costa propôs o assunto "criação do grupo de trabalho terapia ocupacional
em Cuidados Paliativos".--------------------------------------------------------------------------------------------O sócio Tiago Cunha solicitou que fosse abordado o assunto "critérios de atribuição de bolsas da
APCP".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da direção da APCP, Dr. Duarte Soares apresentou uma procuração da sócia Teresa
Sarmento onde confere ao detentor da procuração a representação em cada momento de
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prosseguiu-se para o primeiro ponto da ordem de trabalhos: --------------------------------------------1. Votação do plano de atividades e orçamento para 2019---------------------------------------A presidente da AG deu a palavra ao Dr. Duarte Soares que apresentou o plano de atividades
para 2019. Este plano mantém foco nas formações de curta duração, mantendo uma dinâmica
de descentralização que facilita o acesso a todos os sócios. Além dos cursos que foram
dinamizados em 2018 haverá novos workshops de investigação, cursos organizados pelos
diferentes grupos de trabalho (ex. Grupo de Trabalho de bioética, fisioterapia), pelas parcerias
existentes. Serão dinamizadas mais conferencias sobre Diretivas Antecipadas da Vontade e
Testamento Vital, a pedido de alguns locais.
Será dinamizada a atribuição de verba para cidades compassivas (APCP ganhou candidatura a
fundação La Caixa para atribuição de verba a 2 candidaturas nacionais).------------------------------Será dinamizado o mês dos Cuidados Paliativos, sendo necessário encontrar uma figura pública
para "porta-voz" da campanha.------------------------------------------------------------------------------------A reunião decorreu com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------Presidente da Assembleia Geral colocou em votação o Plano de Atividades apresentado. Foi
aprovado por unanimidade (17 sócios presentes+ 1 por procuração)-----------------------------------Presidente da Assembleia Geral pediu à tesoureira, enfermeira Cristina Pereira, que
apresentasse o orçamento para 2019.---------------------------------------------------------------------------Enf. Cristina Pereira apresentou Orçamento para 2019. Foram também explicadas algumas
decisões pelo Dr Duarte Soares, como a possibilidade de suspender a assinatura com a ERSI
Portugal SA - "plataforma arkgis" para os perfis regionais de cuidados paliativos.
Foi colocada questão sobre a suspensão desta "plataforma, pela Prof. Paula Sapeta uma vez
que pode ter utilidade. Foi colocada à consideração da Assembleia Geral a possibilidade de não
haver suspensão desta assinatura tendo ficado decidido manter, voltando a ser incluído no
orçamento--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Globalmente foi tomada como opção apresentar uma previsão de saldo negativo de 33910€,
tendo em conta anos anteriores, sendo que foi assumido pelo Dr. Duarte Soares o objetivo de
aproximar, tanto quanto possível, o saldo do menor valor possível, idealmente zero.--------------De realçar que em 2018 existiu um saldo negativo de 18472€, tendo sido um ano de maiores
gastos como a Correção de balancetes, a organização do congresso (mais caro da historia da
associação), investimos nas plataformas digitais, reposição do valor da conta Isabel Levi.---------

Presidente da Assembleia Geral colocou em votação o orçamento para 2019. Foi aprovado por
unanimidade (17 sócios presentes+ 1 por procuração)------------------------------------------------------2. Votação da contratação a tempo inteiro de secretária
Dr. Duarte Soares apresentou os argumentos sobre a necessidade de uma secretaria a tempo
completo na APCP.----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi realçado que face ao volume de trabalho atual e a expectativa de crescimento do mesmo
não se coaduna com uma secretária a tempo parcial.-------------------------------------------------------Atualmente a secretária da APCP encontra-se em regime de prestação de serviços, acumulando
este trabalho com a atividade profissional a tempo inteiro de administrativa no IPO.--------------Tendo em conta a experiencia e desempenho da atual secretária, foi colocada a hipótese de
propor um contrato por tempo indeterminado, com um vencimento liquido de 890€. Esta
questão não foi mais aprofundada uma vez que será necessária a assessoria jurídica e financeira
para especificar o valor base e os custos anuais para a APCP.---------------------------------------------Prof. Paula Sapeta lembrou que as queixas dos sócios relativas à resposta do secretariado nunca
diminuíram com o aumento das horas de trabalho da secretária.----------------------------------------Após a discussão sobre a necessidade de uma secretaria a tempo inteiro, implicações para a
APCP, nomeadamente no que respeita a custos e compromissos a longo prazo, foi colocado a
votação o ponto 2 da ordem de trabalhos, pela presidente da AG.--------------------------------------Foi aprovado com 15 votos a favor, 2 contra (Prof. Paula Sapeta e Enf. Sandra Batista), 1
abstenção (Enf. Tiago Cunha)
3. Votação do valor das quotas para 2019--------------------------------------------------------------Dr. Duarte Soares apresentou a proposta de manter valor de cotas (30€ anuais) e joia (25€).---Esta proposta foi aprovada por unanimidade (14 pessoas na sala)---------------------------------------4. Definição e aprovação do valor máximo para fundo de maneio------------------------------Foi proposto pela presidente da AG, Dra Jacinta Fernandes o valor de 500€, com reposição
mensal sempre que seja utilizado esse valor. Sendo que se sempre que haja necessidade de uma
verba superior, esta será possível, implicando uma requisição à direção.------------------------------Este valor destina-se a estar acessível à secretária da APCP para compras/pagamentos no dia-adia, como por exemplo a necessidade de enviar correspondência por correio, comprar novo
tinteiro, etc.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade a favor 17+1( Procuração)-----------------------------------5. Organização III Jornadas Investigação e Organização do Congresso 2020------------------Sobre as Jornadas de investigação foi abordada a questão de ainda não haver programa definido
e de essa questão ser agora prioritária. Localmente, no que respeita a organização, está a
decorrer normalmente. Espaços para jornadas estão já assegurados e serão gratuitos (cedidos
pelo IPBeja)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao Congresso Nacional para 2020, Dr. Duarte Soares alertou apara a dificuldade
na logística de um evento como este na cidade de Lisboa, nomeadamente face a custos. Fica a
proposta de ser pensada outra cidade para receber as jornadas. ----------------------------------------Foi relembrado que a Comissão cientifica será presidida pela Prof. Sandra Pereira e comissão
organizadora presidida pelo Dr. Duarte Soares.---------------------------------------------------------------6. Outros assuntos.-------------------------------------------------------------------------------------------Socia Ana Patrícia Costa apresentou a proposta de criação do grupo de trabalho de terapia
ocupacional nos Cuidados Paliativos. Dr. Duarte Soares reforçou a importância destes grupos
para a APCP e informou que seria aceite pela direção a criação deste grupo.-------------------------O Sócio Tiago Cunha tinha solicitado para ser discutido o assunto "critério de atribuição de
bolsas". Referiu que na sua opinião os critérios atuais deixavam, sistematicamente, de fora
candidatos mais jovens e com menos anos de experiencia em CP. Este aspeto estava a
condicionar o acesso a importantes oportunidades de formação.-----------------------------------------

Foi explicado pela Prof. Paula Sapeta e pelo Dr. Duarte Soares que regulamento está a ser
redefinido, assumindo-se que os critérios anteriores não valorizavam a existência de trabalhos
a apresentar a congressos, assim como valorizava muito a antiguidade como sócio e a trabalhar
na área dos CP.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sem outros assuntos, foi dada por encerrada a Assembleia Geral Ordinária dos Sócios da APCP
pelas 18h30.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1º secretario
____________________________
(Catarina Pazes)

2º secretario
____________________________
(Lídia Rego)

