ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CUIDADOS PALIATIVOS (APCP)
DE 5 DE DEZEMBRO DE 2020
Aos 5 dias do mês de dezembro, pelas 14h realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária Eleitoral da
Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos que teve lugar auditório “Louise Mabille” da Escola
Superior de Saúde de Santa Maria, Travessa Antero Quental 173/175 4049-024 Porto e auditório virtual
da mesma instituição, pelas 14:00 horas, terminando o período eleitoral, às 15h00, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
•

Eleição dos Corpos Gerentes para o Triénio 2021-2023

Às 14 horas deu-se início aos trabalhos. Estavam presentes 26 sócios, sendo que 24 estavam presentes
através da plataforma online Zoom e 2 sócios estavam presencialmente no auditório.
O Sr. Presidente da Direção Dr. Duarte Soares tomou a palavra para dirigir aos sócios uma mensagem
de apreço pelo trabalho realizado durante o mandato que agora termina, referindo que foi marcado por
coisas boas, menos boas, certamente alguns erros, mas sobretudo marcado por um enorme entusiasmo,
honestidade e humildade. O Sr. Presidente acrescentou ainda que o trabalho da Associação se releva o
trabalho dedicado aos sócios e comunidade em geral, como as várias formações, conferencias, bolsas,
etc, e também a colaboração com entidades e associações, nomeadamente a Comissão Nacional de
Cuidados Paliativos e o Observatório Português de Cuidados Paliativos. -----------------------------------------A Presidente da Assembleia Geral, Dra. Jacinta Fernandes deu depois a palavra à Enf. Cristina Pereira
que apresentou o relatório de contas relativo ao ano 2020, até fim de novembro do mesmo ano, sendo
que as contas referentes ao mês de dezembro serão relatadas em Assembleia Geral ordinária a
acontecer no início do ano que vem, já sob responsabilidade dos corpos gerentes a serem eleitos hoje.
Após a apresentação do relatório houve lugar a alguns esclarecimentos e observações. Dra. Ana Lacerda
questionou o facto de haver referencia a cursos no item das despesas que não coincidiam em completo
com os cursos referidos no item das receitas. Foi explicado pelo Dr. Duarte Soares que essa discrepância
tem que ver com os momentos diferentes em que ocorrem as cobranças das inscrições e pagamentos
de formadores. Dra. Ana Lacerda sugeriu e Dra. Cristina Galvão reiterou que em próximos relatórios
estejam bem descritos cada curso, com data e local onde foram realizados para que não haja nenhuma
duvida sobre qual curso se refere a discrição de despesas e receitas. ---------------------------------------------Procedeu-se à votação do mesmo, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. -----------------------Dra. Jacinta Fernandes tomou a palavra para agradecer a todos pela partilha e trabalho em conjunto dos
corpos gerentes que agora cessam funções, enaltecendo o trabalho extraordinário do Sr. Presidente, Dr.
Duarte Soares. A Dra. Jacinta aproveitou também para desejar o maior sucesso aos corpos gerentes que
estavam para ser eleitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Dra Ana Lacerda também tomou a palavra para agradecer pelo trabalho partilhado neste mandato e
para desejar felicidades e bom trabalho aos corpos gerentes que estariam para ser eleitos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu-se início ao processo de votação e contagem de votos para Eleição dos Corpos Gerentes para o
Triénio 2021-2023------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A contagem dos votos foi realizada pelas sócias Enf. Cristina Pereira, sócia nº 52 e Tesoureira da APCP e
Enf. Catarina Simões, sócia nº 31, presentes no auditório.------------------------------------------------------------Na sequência do processo eleitoral, chegou à APCP apenas uma lista concorrente, denominada Lista A,
cuja mandatária é a Dra. Isabel Galriça Neto, sócia nº 68.--------------------------------------------------------------

No caderno eleitoral constam 238 sócios. Foram recebidos 48 votos, dos quais 47 ocorreram por
correspondência e 1 voto de forma presencial. Destes, foram apurados 46 votos na Lista A e 2 votos
nulos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim sendo foi eleita a Lista A com 46 votos. ---------------------------------------------------------------------------Dra. Jacinta Fernandes deu a palavra à presidente eleita, Enf. Catarina Pazes. ---------------------------------A Enf. Catarina Pazes tomou a palavra cumprimentando a todos e de forma reconhecida pela relevância
da APCP, agradecendo por ter agora o privilégio de liderar um grupo de profissionais muito empenhado
e responsável, que assume agora o compromisso de continuar o legado de 25 anos da APCP.
Teve uma palavra de reconhecimento e agradecimento face a todos os anteriores presidentes e corpos
gerentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agradeceu e referiu-se ao presidente cessante, Dr. Duarte Soares, como um exemplo de dinamismo,
empenho e proximidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Agradeceu a várias pessoas: Dra. Isabel Galriça Neto, mandatária desta candidatura; à sua família; à sua
equipa e à Dra. Cristina Galvão por todo o caminho partilhado em tantos momentos de trabalho nos
cuidados paliativos e pela importância que ela tem no desenvolvimento dos Cuidados Paliativos na
região onde trabalham.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião terminou com mensagens de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho dos corpos
gerentes cessantes e seu Presidente, e também de incentivo aos novos corpos gerentes que agora
iniciam o mandato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sem outros assuntos, foi dada por encerrada a Assembleia Geral dos Sócios da APCP. -----------------------

A Presidente da Assembleia Geral cessante

1º Secretario (Assembleia cessante)
_______________________________
(Catarina Pazes)

2º Secretario (Assembleia cessante)
__________________________
(Lídia Rego)

