--------------------------------------------------------ATA Nº 45 ------------------------------------------------------------------ Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, pelas dezanove horas
e trinta minutos, reuniu-se em sessão extraordinária, nas instalações do Núcleo de S. Paio de
Oleiros, sitas no edifício do Movimento de Apoio Social a S. Paio de Oleiros - M.A.S.S.P.O., na
Rua Joaquim Francisco Couto, número trezentos e noventa e cinco, freguesia de S. Paio de
Oleiros, concelho de Santa Maria da Feira, a Assembleia Geral da Associação Ser + Pessoa,
com a seguinte ordem de trabalhos, constante da convocatória elaborada nos termos do artigo
vigésimo segundo dos estatutos e artigo sexagésimo do Decreto - Lei número cento e setenta e
dois – A / dois mil e catorze, de catorze de novembro - Estatuto das Instituições Particulares de
Solidariedade Social, na sua redação atual: ------------------------------------------------------------------------------ Ponto Um. Apresentação, discussão e votação do relatório de atividades e contas do
ano dois mil e dezanove e do parecer do órgão de fiscalização. ---------------------------------------------------- Ponto Dois. Apresentação, discussão e votação da proposta escrita apresentada e
assinada por trinta e oito porcento dos sócios efetivos para atribuição da categoria de associados
honorários ao associado efetivo número trinta e sete António Martins da Silva e à associada
efetiva número dezassete Maria do Céu Mota Magolo. --------------------------------------------------------------- Ponto Três. Outros assuntos de interesse para a Associação. ----------------------------------------- Constituída a Mesa da Assembleia por João Neves, que a presidiu, secretariou a mesma
Maria do Céu Mota Magôlo e devido à ausência do terceiro elemento da mesa, nos termos do
número cinco do artigo vigésimo primeiro dos Estatutos da Associação Ser + Pessoa, a mesa
elegeu um substituto de entre os associados presentes, tendo nomeado o associado honorário
número três Manuel de Oliveira Belinha para secretário, o qual cessou as suas funções no termo
desta reunião. Verificou-se que não se encontrava preenchido o quórum exigível para que a
Assembleia Geral reunisse à hora marcada, tendo reunido meia hora depois, pelas vinte horas
por forma a deliberar validamente sobre as matérias para que fora convocada. Encontravam-se
também presentes Filipa Pinto, Paula Matos Medeiros, colaboradoras da Associação e Álvaro
Martins, na qualidade de contabilista certificado da Associação. De seguida, o Presidente da
Mesa da Assembleia Geral declarou aberta a sessão e alertou que nesta Assembleia Geral
devem ser cumpridas todas as normas de segurança emanadas pela Direção Geral de Saúde,
no que se refere à prevenção da pandemia de COVID-19, nomeadamente o distanciamento físico
e o uso obrigatório de máscara. Em cumprimento do ponto um da ordem de trabalhos:
apresentação, discussão e votação do relatório de atividades e contas do ano dois mil e
dezanove e do respetivo parecer do Conselho Fiscal, foi dada a palavra à colaboradora que em
regime de substituição assumiu temporariamente a coordenação técnica Filipa Pinto que iniciou
a apresentação do relatório de atividades do ano dois mil e dezanove. De seguida foi dada a
palavra ao contabilista certificado, Álvaro Martins que apresentou o documento elaborado pela

direção, nomeadamente o relatório de contas, complementando com outros dados a sua
apresentação, nomeadamente possibilitando e estabelecendo uma comparação com dados
relativos ao exercício anterior. Terminada a apresentação aos associados do relatório de
atividades e contas do ano dois mil e dezanove, cujo conteúdo faz parte integrante e se encontra
em anexo à presente ata como Doc. 1. Concluída esta apresentação, o Presidente da Mesa da
Assembleia Geral procedeu à leitura do parecer do Conselho Fiscal que após analisar o
documento da apresentação de contas, produziu o seu parecer, cujo conteúdo faz parte
integrante e se encontra em anexo à presente ata como Doc. 2. De seguida, o Presidente da
Mesa João Neves questionou aos associados se alguém pretendia intervir. Como não foram
solicitados quaisquer esclarecimentos, submeteu-se o relatório de atividades e contas do ano
dois mil e dezanove a votação tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------De seguida deu-se início ao cumprimento do ponto dois da ordem de trabalhos:
Apresentação, discussão e votação da proposta escrita apresentada e assinada por trinta e oito
porcento dos sócios efetivos para atribuição da categoria de associados honorários ao associado
efetivo número trinta e sete António Martins da Silva e à associada efetiva número dezassete
Maria do Céu Mota Magolo. Em cumprimento deste ponto, foi dada a palavra à consultora jurídica
Paula Matos Medeiros, que informou que em janeiro do ano em curso, um grupo de associados
que representam trinta e oito porcento dos associados efetivos da Associação Ser + Pessoa,
dirigiu ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral um pedido escrito para que ao associado
efetivo número trinta e sete António Martins da Silva e à associada efetiva número dezassete
Maria do Céu Mota Magolo, fossem atribuídas respetivamente a categoria de associados
honorários. Continuou a sua intervenção referindo que nos termos da alínea c) do número um
do artigo sexto dos estatutos da Associação Ser + Pessoa terá a categoria de associado
honorário a pessoa singular a quem a assembleia geral delibere mediante proposta escrita de,
pelo menos, dez por cento dos sócios efetivos atribuir tal qualificação. Este pedido fundamentase no reconhecimento do trabalho, dedicação, voluntariado, disponibilidade que estes dois
associados sempre desenvolveram, nomeadamente o contributo fundamental ao longo destes
anos para impulsionar o crescimento desta instituição. Terminada esta intervenção, o Presidente
da Mesa João Neves questionou aos associados se alguém pretendia intervir. Pediu a palavra
o associado número duzentos e setenta e um, Henrique Pereira, para agradecer todo o trabalho
que os associados António Martins da Silva e Maria do Céu Mota Magolo desenvolvem na
associação e um bem-haja, pelo apoio na prossecução dos objetivos da Associação. Terminada
esta intervenção, o Presidente da Mesa João Neves questionou se mais algum associado
pretendia intervir e de seguida reforçou o agradecimento feito a estes associados por todo o
trabalho desenvolvido em prol da Associação. Terminada esta intervenção, como não foram
solicitados quaisquer esclarecimentos adicionais, submeteu-se esta proposta para atribuição da

categoria de associado honorário aos associados efetivos número trinta e sete António Martins
da Silva e à associada efetiva número dezassete Maria do Céu Mota Magolo a votação, tendo a
mesmo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------De seguida deu-se início o cumprimento do ponto três da ordem de trabalhos: outros
assuntos de interesse para a associação, no qual se abriu um período de discussão alargada
sobre diversas preocupações referentes à associação. O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral passou a palavra ao Presidente António Martins o qual informou que sente muito orgulho
que o projeto "Amplifica-TE: Centro Ocupacional de Artes e Ofícios", da Associação Ser +
Pessoa, desenvolvido na Escola Primária da Gesteira, tenha sido um dos 28 selecionados e ao
qual foi atribuído o Prémio BPI “La Caixa” Solidário – edição 2020. Este programa visa combater
a desocupação temporal e a desintegração comunitária de jovens e adultos, em situação de
desemprego de longa duração e em fim de programas de reabilitação, dotando-os de
competências pessoais, sociais e profissionais, através de metodologias inovadoras de
intervenção social. O principal objetivo do Amplifica-te, é mudar comportamentos e atitudes,
através da frequência em oficinas. O Amplifica-te irá decorrer nas instalações da antiga Escola
Básica da Gesteira, na freguesia de São João de Ver, após pequenas obras de reabilitação deste
espaço. O projeto inicia a 1 de outubro de 2020 e termina a 30 de setembro de 2021, sendo
constituído por dois ciclos de intervenção, cada ciclo com a duração de 6 meses e 3 oficinas
estruturais: Oficina Eu e os Outros; Oficina de Empregabilidade e Gestão de recursos e Oficina
de Saúde e Bem-Estar. De seguida, pediu a palavra o associado número duzentos e setenta e
um, Henrique Pereira, sugerindo à Mesa que seja colocado a votação um voto de pesar pelo
associado nº 335 Ivo Martins Magolo, um jovem cuja morte repentina nos deixou a todos
abalados, tendo de imediato o total apoio de todos os associados e cuja proposta foi aprovada
por unanimidade. Nesta sequência o Presidente da Mesa da Assembleia sugeriu que se fizesse
um minuto de silêncio como homenagem ao associado Ivo Martins Magolo antes de terminar a
Assembleia. Cumprido o minuto de silêncio, mais nenhum associado pretendeu intervir. -------------------Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta sessão pelas vinte e uma horas, da qual
se lavrou a presente ata que depois de lida e achada conforme, que vai ser assinada, nos termos
da lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
__________________________________________
O 1º Secretário da Mesa da Assembleia Geral:
__________________________________________
O 2º Secretário da Mesa da Assembleia Geral:
__________________________________________

