ATA NÚMERO ONZE
No dia vinte e três de novembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta e seis
minutos, reuniu, com recurso a meios telemáticos (por ser esta a forma mais condizente com as
recomendações emitidas pela Direção-Geral de Saúde, no âmbito dos planos de contenção do
surto de COVID-19, conforme indicado na convocatória enviada a nove de novembro de dois mil
e vinte a todos os associados), a Assembleia Geral da APAC PORTUGAL – ASSOCIAÇÃO DE
PROTEÇÃO E APOIO AO CONDENADO, pessoa coletiva número 513 643 982 (de ora em diante a
“Associação”). A videoconferência ficou devidamente gravada em formato digital.
A reunião foi presidida pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Isabel Sarmento de Sousa
Machado Fontes Abrantes da Fonseca, a qual foi secretariada pela Secretária da Mesa da
Assembleia Geral, Maria Margarida Azevedo Pereira Moreau Caiado Ferreira.
Já se encontrando em segunda convocatória e estando conectada ou representada a maioria
necessária dos associados para reunir, tendo-se manifestado cada um de modo a que ficou
registada a respetiva voz ao longo de uma chamada correspondente à lista de presenças
mandada organizar pela Presidente da Mesa, confirmou-se que a Assembleia foi validamente
convocada com a seguinte ordem de trabalhos:
PONTO UM:
PONTO DOIS:

Propostas de alteração à ordem de trabalhos.
Votação do Plano de Atividades e Orçamento relativos ao exercício de
2021.

A Presidente da Assembleia Geral, Isabel Fonseca, verificou a qualidade de associados dos
intervenientes na videoconferência, confirmando estar conectada, ou devidamente
representada, uma maioria necessária para deliberar e, de seguida, declarou aberta a sessão.
Antes do início, a Presidente deu também algumas indicações logísticas com o objetivo de
garantir o melhor funcionamento da videoconferência.
No Ponto Um, a Presidente da Assembleia Geral, apresentou a ordem de trabalhos da
Assembleia Geral, tendo sido proposto pelo associado Duarte Fonseca a adição do Ponto Três –
Votação da Entrada da Associação como Associada Fundadora da Associação Rescaled, sediada
em Bruxelas – à ordem de trabalhos, aprovada por unanimidade.
Findo o Ponto Um, a Presidente da Assembleia Geral, Isabel Fonseca, deu palavra à Direção,
momento em que o Presidente da Direção, João Gouveia, interveio dando algumas notas
introdutórias aos associados, nomeadamente um agradecimento à associada Teresa Cardoso
pelo seu papel tão importante ao longo destes anos, e por outro lado uma nota de motivação
para a missão da APAC mesmo nestes tempos de pandemia, onde há muito a fazer e a
Associação tem procurado crescer tornando-se também mais sustentável com o lançamento do
negócio social Reshape Ceramics.

No Ponto Dois foram propostos o Plano de Atividades e Orçamento relativos ao exercício de
dois mil e vinte e um, apresentados sumariamente por Duarte Fonseca, Diretor Executivo e
Vogal da Direção, e aprovados por unanimidade. Ainda antes da aprovação, foram colocadas
algumas questões por parte dos associados que foram respondidas e esclarecidas tanto pela
Direção como pela associada Inês Viterbo, Coordenadora de Políticas Pública da equipa da APAC.
Foi também apresentado, pelo presidente do Conselho Fiscal, Nuno Salema Garção, o parecer
positivo do Conselho Fiscal relativamente ao Orçamento para o exercício de 2021, com elogio
aos trabalhos desenvolvidos pela Direção.
No âmbito do Ponto Três foi aprovada por unanimidade a Entrada da Associação como
Associada Fundadora da Associação Rescaled, sediada em Bruxelas.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e quarenta e seis
minutos, dela se lavrando a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pela
Presidente da Mesa da Assembleia Geral e pela Secretária da Mesa da Assembleia Geral.

