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Ata número um -dois mil e vinte --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Realizada no dia vinte e sete do mês de junho do ano dois mil e vinte, via vídeoconferência através 

da plataforma zoom, ao abrigo da Lei número um-A-dois mil e vinte, de dezanove de março, 
alterada e republicada pela Lei número quatro-B-dois mil e vinte, de seis de abril. ----------------------

Convocada ao abrigo do artigo trigésimo-oitavo, alínea c) e artigo trigésimo-nono, número dois, alínea b) e 
número seis dos estatutos, teve início, em segunda convocação, pelas quinze horas e trinta minutos e a 
seguinte ordem de tra ba I h os: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ponto um- Análise, discussão e votação do relatório de atividades e contas do exercício relativos ao ano 
de dois mil e dezanove, assim como o respetivo parecer do conselho fiscal. -------------------------------------------

Ponto dois - Outros a ss u ntos/1 nfo rm ações. ------------------------------------------------------------------------------------

Participaram vinte e três associados no pleno gozo dos seus direitos. ---------------------------------------------------

Os trabalhos foram dirigidos pelo senhor Ângelo Manuel da Silva Costa, secretariado pelo senhor Sérgio 
Alberto Pereira Alves e pela senhora Ana Maria Polónio Guedes Barbosa, respetivamente presidente e 
se c r e tá r i os da mesa . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aberta a assembleia o senhor Ângelo Costa leu aos presentes a ata da anterior assembleia geral, realizada 
no dia dezasseis do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove. A mesma foi aprovada por 
unanimidade pelos associados então presentes na mesma. ----------------------------------------------------------------

Passando ao ponto um da Ordem de Trabalhos, o senhor Ângelo Costa deu a palavra ao senhor Rui Vergílio 
Madureira Batista, presidente da direção, que expôs aos presentes, de forma resumida e concisa, o 
relatório de atividades, que frisou ser um relatório de acordo com os fins e objetivos da associação. Frisou 
que tudo tem sido feito para prestar o melhor apoio a quem necessite.-----------------------------------------------

Em seguida o senhor Armando Baltazar, na sua condição de colaborador, expôs as contas do exercício, 
elaboradas pelo técnico oficial de contas, oportunamente afixadas nas instalações da associação e 
remetidas aos associados por via postal e por correio eletrónico e publicadas, assim como o relatório de 
atividades, no site oficial da ASPorto. Na exposição feita, realçou o pequeno saldo negativo, apesar do 
enorme incremento das atividades e das despesas inerentes às instalações de Delfim Maia, sem esquecer 
que só o desenvolvimento das atividades de formação profissional e determinadas despesas com 
imputações várias à formação profissional permitiram o equilíbrio registado nas contas finais. ------------------

Como nenhum associado pretendeu intervir na discussão destes documentos, elaborados e explicitados de 
acordo com a realidade, foi lido aos presentes pela senhora Andreia Patrícia Ferreira Ribeiro, membro do 
conselho fiscal, o parecer deste órgão social, no qual propôs é proposto aos associados aprovem o relatório 
da direção e as contas do exercício do ano de dois mil e dezanove que evidenciam uma gestão criteriosa, 
apesar do pequeno saldo negativo. Também é deixada uma palavra de agradecimento aos membros da 
direção, aos gestores dos vários projetos desenvolvidos nesta associação, aos seus funcionários e aos 
associados que com empenho, carinho e dedicação demonstram quererem uma associação mais forte e 
i nt e rv e nt iva . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Postos à votação tanto o relatório de atividades como as contas do exercício foram aprovados por 
u na n i m idade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dando início ao ponto dois da ordem e trabalhos, foi dada a palavra ao senhor Rui Vergílio Madureira 
Batista, presidente da direção, que informou os associados sobre vários assuntos internos e referiu que na 
primeira assembleia geral presencial se irá pronunciar sobre a saída da funcionária Ana Bela Baltazar e pelo 
processo posto em tribunal pela associada, e membro da anterior direção, Inês Tomás contra a associação. 
Agradeceu o apoio que os associados sempre lhe disponibilizaram e espera que este apoio continue dado 
que o mais importante é a ASPorto no seu todo e não este ou aquele elemento. ------------------------------------

Nada mais havendo a tratar foi esta sessão encerrada pelas dezassete horas e quarenta e cinco minutos. ---

Está co n f o r me. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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