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 setembro pelas 18h30 realizou-se a Assembleia Geral de Sócios
da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, no Auditório do Edifício dos Serviços Comuns
do Instituto Politécnico de Beja.
Não havendo quórum às 18h30, aguardaram-se 30 minutos, realizando-se a Assembleia Geral
com os 26 sócios presentes.----------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Assembleia Geral, Dra. Jacinta Fernandes deu as boas vindas a todos.------------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).-------------------------------------------------------------Reunião continuou com a seguinte ordem de trabalhos:
1- Apresentação e votação do plano de atividades para 2020.
Dr. Duarte Soares deu boas vindas a todas e agradeceu a colegas que receberam Jornadas da
APCP em Beja.
Relativamente a atividade da APCP neste ano, Dr. Duarte referiu que se pode fazer um balanço
positivo das atividades até ao momento.
Para plano de atividades de 2020, são apontadas linhas gerais de trabalho, tendo-se em vista a
manutenção dos cursos da APCP, nas várias zonas do país, como tem vindo a ser hábito.
Foram explicadas as iniciativas para o mês dos Cuidados Paliativos (outubro), com o lema “Dar
Voz a quem cuida”. Fez referencia a candidatura dos projetos de “Cidades Compassivas”
Em 2020 terá ainda lugar, em Setembro, o congresso Nacional de Cuidados Paliativos, momento
de comemoração dos 25 anos da associação.
2020 Será ano de eleições. Dr. Duarte Soares reiterou importância de haver listas candidatas e
que isso ser positivo para a associação.
Dr. Duarte reiterou o seu empenho em resolver o problema da APCP não ter um espaço digno
para Sede e que isso está a ser resolvido com IPO. Associado a esta questão está o problema do
horário do secretariado, uma vez que a associação mantém situação de secretaria a tempo
parcial, de algumas horas por semana.
Está também em situação de desenvolvimento a possibilidade de pagamento de cotas via
multibanco.
Em fevereiro de 2020 teremos o Congresso comunicação e marketing, em Coimbra.
Presidente da Assembleia Geral deu a palavra a toda a assembleia, sendo que nenhum dos
presentes se pronunciou.
Após apresentação do plano de atividades, o mesmo foi colocado a votação, sendo que foi
aprovado com 25 votos a favor, 1 abstenção.

2- Apresentação e votação do orçamento para 2020.
Presidente da Assembleia Geral pediu à tesoureira, enfermeira Cristina Pereira, que
apresentasse o orçamento para 2020.
Após apresentação do orçamento, a presidente do conselho fiscal, Enf. Sandra Batista,
pronunciou-se apresentando parecer favorável relativamente ao orçamento, manifestando, no
entanto, preocupação relativamente ao saldo negativo.
Ainda assim, o conselho fiscal fez questão de manifestar o seu voto de louvor pelo trabalho
desenvolvido.
Dr Duarte esclareceu sobre o esforço que está a ser feito no sentido de reduzir despesas.
Enf. Cristina Pereira explicou que sendo um orçamento, esta é apenas uma previsão e que se
prevê que o saldo seja tendencialmente 0.
Dra Jacinta Fernandes valorizou o facto da direção estar a desenvolver muitos esforços para
reduzir o deficit, garantindo, pelo menos, a sustentabilidade.
Depois de breve discussão e alguns esclarecimentos, foi realizada a votação. Orçamento para
2020 foi aprovado com 25 votos a favor e 1 abstenção.
3- Apresentação das atividades realizadas até setembro 2019.
Dr. Duarte Soares apresentou atividades realizadas durante o ano, incluindo cursos,
conferencias, Jornadas de investigação (em realização durante esta AG)
Presidente da Assembleia Geral colocou em votação o Relatório de Atividades apresentado. Foi
aprovado por unanimidade (17 sócios presentes+ 1 por procuração)-----------------------------------4- Apresentação do balanço de contas até setembro de 2019.
Enfermeira Cristina Pereira, apresentou o balanço das contas até setembro/2019

5- Apresentação e votação do valor de quotização para 2020.
Dr. Duarte Soares apresentou a proposta de manter valor de cotas (30€ anuais) e joia (25€).---Esta proposta foi aprovada por unanimidade (26 votos a favor e uma abstenção)-------------------6- Apresentação do Congresso APCP 2020.
Dr Duarte informou que será realizado na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de
Lisboa e que será realizada reunião da EAPC durante o congresso.
7- Proposta, apresentação e votação de três novos sócios honorários.
Dr. Duarte informou que estes corpos gerentes propõem 3 sócios honorários:
- Dra Cristina Galvão
- Dr Lourenço Marques

- Dra Ana Bernardo
Prof Paula Sapeta afirmou que Dr Lourenço Marques já tinha sido nomeado e homenageado
como sócio honorário em contexto de congresso nacional de 2014.
Foi então votada a proposta de nomeação dos dois nomes (Dra Cristina Galvão e Dra Ana
Bernardo)
Esta proposta foi aprovada com 25 votos a favor, 2 abstenções
Dra Cristina falou do percurso na APCP e nos Cuidados Paliativos. Partilhou que se sentia muito
honrada com esta nomeação.
Dra Ana Bernardo falou do quanto se sente honrada com a nomeação. Falou do caminho ao
longo dos anos e de como se sente bem nesta associação e com este grupo.
8 – Outros assuntos
Dr Duarte Soares propôs que as próximas jornadas de investigação tivessem lugar nos Açores,
da assembleia ninguém manifestou discordância.
Sem outros assuntos, foi dada por encerrada a Assembleia Geral Ordinária dos Sócios da APCP.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2º secretario

(Lídia Rego)

