ATA NÚMERO DOZE
No dia trinta de março de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta 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 COVID19, conforme indicado na convocatória enviada a quinze de março de dois mil e vinte e um 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, e pelo Secretário
da Mesa da Assembleia Geral, Manuel Francisco Monteiro Arderius de Faria.
Já se encontrando em segunda convocatória e estando conectada ou representada a maioria
necessária dos associados para reunir, tendo manifestado a sua presença, ficando registada a
respetiva voz na sequência de uma chamada correspondente à lista de associados que se
esperavam presentes 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 Relatório de Atividades e Contas relativo ao exercício de 2020.

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.
No Ponto Um, a Presidente da Assembleia Geral apresentou a ordem de trabalhos da
Assembleia Geral, não tendo sido proposta qualquer alteração à mesma.
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 equipa que trabalha na
Associação, a tempo inteiro ou uma grande parte do tempo, agora com a adaptação do
teletrabalho exigida pela situação pandémica que vivemos. O Presidente da Direção realçou
ainda o volume de trabalho da Associação mesmo em ano de pandemia, em que ocorreu a
criação do Gabinete de Inserção Sociolaboral e em que houve um crescimento da área de
Sustainable Investments, que está a crescer alicerçada no negócio social Reshape Ceramics, e
que é tão importante para a sustentabilidade da Associação.
No Ponto Dois foi apresentado o Relatório de Atividades e Contas relativo ao exercício de dois
mil e vinte, apresentado sumariamente por Duarte Fonseca, Diretor Executivo e Vogal da
Direção, e aprovado com uma abstenção do associado Manuel Canelas, por considerar estar

numa situação de conflito de interesses, uma vez que é contabilista e sócio do escritório de
contabilidade que presta serviços à associação, e vinte e sete votos a favor. Ainda antes da
aprovação foi apresentado, pelo presidente do Conselho Fiscal, Nuno Salema Garção, o parecer
favorável do Conselho Fiscal relativamente às Contas de 2020, com elogio ao trabalho e à fluída
comunicação por parte da Direção.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e vinte minutos,
dela se lavrando a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pela Presidente
da Mesa da Assembleia Geral e pelos Secretários da Mesa da Assembleia Geral.

