
 

 

ATA N.º 52 

 

Ao vigésimo quinto dia do mês de março, do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas, 
reuniu a Assembleia-Geral da Associação de Jovens Ecos Urbanos, , em sessão ordinária, no Auditório 
da Casa das Associações sito na Avenida Dr. Renato Araújo, nº 441, 1º Piso, 3700-244 São João da 
Madeira, convocada pelo Presidente da Mesa, onde estavam presentes dez associados(as), com a 
seguinte ordem de trabalhos:  
 

1. Discussão e votação da Ata nº 51 da Assembleia Geral Ordinária anterior; 

2. Apresentação e discussão do Relatório de Atividades do ano 2021; 

3. Apresentação das Contas do Exercício do ano de 2021 e respetivo Parecer do Conselho Fiscal; 

4. Outros assuntos de interesse geral; 
 

O Presidente da Mesa, Paulo Cavaleiro, principiou a sessão com a discussão da ata da última 
assembleia, disponibilizada anteriormente a todos(as) associados(as), sem que ninguém se 
pronunciasse, procedendo-se à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.  
Logo se passou para o ponto dois, com a apresentação do Relatório de Atividades pelo Diretor Técnico, 
Carlos Silva. Começou por dizer que o documento está disponível no site institucional, e o mesmo foi 
disponibilizado via e-mail a todos(as) os(as) associados(as) previamente. 
Iniciou a sua apresentação com uma breve introdução realçando alguns pontos importantes do 

relatório; lembrou que a associação exerce o seu trabalho social na Zona Norte do Concelho de São 

João da Madeira; com a continuidade das técnicos(as) de intervenção social; a Equiparação de 

Associação de Caracter Juvenil por parte da Secretaria do Desporto e Juventude; a continuação de 

vivência de situação de pandemia por Covid-19; com um aumento elevado de novas situações; a 

manutenção do reforço da equipa social; a implementação do teletrabalho e o funcionamento em 

equipas espelho. Houve o cancelamento da maioria das atividades presenciais, uma grande diminuição 

da rubrica donativos e receitas de atividades; uma grande capacidade de adaptação no 

desenvolvimento de oficinas online. Somos novamente reeleitos à Presidência da Mesa Geral de 

associados da EAPN; manteve-se a representação na direção e na Mesa Assembleia Geral da FAJDA; o 

fim do projeto VOAHR e do projeto Habitus; o arranque do projeto Tinta de Limão e do projeto Lugares 

de Encontro bem como do processo de diagnóstico. De realçar a forte motivação da equipa de 

colaboradores e dos elementos da Direção que estiveram sempre muito presentes a acompanhar o 

trabalho da instituição. 

O Diretor Técnico avançou para a apresentação do relatório propriamente dito, expondo um conjunto 

de indicadores e dados estatísticos, bem como de informações genéricas referentes aos diferentes 

eixos de intervenção da associação, designadamente: 
 

Eixo 1 – Promoção da Inclusão Social  
 

 Intervenção Social Integrada   

- Atendimento e Acompanhamento Social (com 382 contratos de Ação Social e 47 contratos de RSI, 

num total de 429 processos ativos onde 19 transitaram para outra instituição e 28 autonomizaram-se); 

realizadas 225 Visitas Domiciliárias; com 662 pessoas acompanhadas em 2021 num total de 4657 

atendimentos entre contactos presenciais e telefónicos; houve um total de 104 situações novas. 

 

 



 

 

 

Cultura  - Cultura para Todos num total de 8 concertos com 104 participantes; Cultura Conjunta 2021 

não se realizou devido à situação pandémica. Pedidos diretos com ofertas de trabalho por empresas (1 

empresa  - 18 encaminhados); Apoio Social ao arrendamento da CMSJM  (5 famílias que tiveram apoio); 

Parentalidade Positiva teve 2 encaminhamentos; Ocupação  de  Tempos  Livres encaminhamento para 

Campo de Férias Verão nos Ecos Julho (atividade não foi realizada devido à pandemia por Covid-19); 

Verão nos Ecos – Agosto I e II (41 encaminhamentos com 19 participantes); 18 participantes foram 

encaminhados em julho para outro Campo de Férias do Concelho; Oficinas (Dança com 5 participantes 

e Defesa Pessoal com 5 participantes); Saber + com uma sessão sobre Pobreza Energética com 9 

participações; Atividades de Ocupação dos Tempos Livres – Verão nos Ecos – Julho (atividade não 

realizada), Verão nos Ecos – Agosto I e II num modelo de funcionamento com horários desfasados com 

apenas 75 participantes dos 6 aos 16 anos, em 6 grupos pequenos, com 8 monitores de grupo e 1 de 

apoio e gestão, 6 parcerias, 4 voluntários e 16 atividades diferentes desenvolvidas em S. João da 

Madeira. 

Comemorações de Natal (Festa de Natal não realizada devido à situação da pandémica), Cabazes de 

Natal num  total de 131 agregados familiares beneficiados abrangendo 302 pessoas; Cartas ao Pai Natal 

apadrinhamento via Facebook de 54 cartas escritas abrangendo 35 famílias com 100 

padrinhos/madrinhas que culminou com a entrega porta a porta dos presentes às crianças pelo Pai 

Natal da Associação; Apoio Pedagógico no ano letivo 2020/2021 com 17 voluntárias e 20 

crianças/jovens abrangidos, esse apoio foi realizado no espaço da associação e da Biblioteca Municipal; 

Atribuição de Apoio de Carácter Económico (ao abrigo da verba do Centro Comunitário 115 apoios, do 

Programa de Apoio às Famílias pelo Município de S. João da Madeira 223 pedidos e ao abrigo dos 

Apoios Económicos da Segurança Social 68 pedidos; Campanha Apadrinhe esta Ideia abrangeu o apoio 

a 42 famílias em transporte, saúde, alimentos e outras situações. Num total de 406 pedidos 

distribuídos, abrangendo 40 famílias. 

Banco de Recursos – Apoio alimentar com 551 entregas num total de 18729 géneros alimentares 

atribuídos e 600 produtos de higiene pessoal e habitacional a 124 famílias( 199 adultos e 114 crianças); 

Recursos para o Apoio Alimentar (Banco Alimentar Contra a Fome com 4 entregas durante o ano num 

total de 3382 artigos recebidos; Outros Donativos Pontuais de 8 doadores com 641 géneros 

alimentares e produtos higiene; Programa Operacional de apoio às Pessoas Mais Carenciadas – 

POAPMC destinado a 84 agregados familiares abrangendo 218 pessoas num total de 589 entregas; 

Banco de Roupa, Material e Equipamento Diverso (parceria com a AMU). 

Parcerias Institucionais - Grupo de Trabalho do  Banco de Recursos (9 reuniões); Grupo de Trabalho 

Rede Social – Núcleo Local de Ação Social (5 reuniões); Núcleo Local de Inserção (NLI com 19 reuniões 

realizadas entre online e presenciais); Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo (NPISA) com 

10 reuniões realizadas; Núcleo Executivo da Rede Social( 1 técnico – 2 reuniões); Trabalho a Favor da 

Comunidade (DGRS) com 3 integrações num total de 109 horas; Plano Municipal de Promoção dos 

Direitos da Criança (integração no grupo de trabalho da construção do diagnóstico e da ação Informar 

as Escolas); Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 1 técnica cooptada à comissão alargada; 

Party Sleep Repeat (parceria com a ACLL) atividade não realizada devido a situação pandémica; o 

Projeto Fruta Social com 10 entregas de fruta aos beneficiários da associação; EAPN Portugal – 

Delegação do Distrito de Aveiro (Ecos Urbanos – Entidade associada e que neste momento preside a 

Mesa do Conselho de Associados) com presença em 4 reuniões online de associados, 8 reuniões da 

mesa geral e participação Encontro Nacional de Associados e formações diversas;  

 



 

Outras Atividades –Conselho Local de Cidadãos + Encontro Regional; CLA de S. João da Madeira, Ovar, 

Estarreja, Anadia, Aveiro e Murtosa; Plataforma concelhia entre Douro e Vouga e do Baixo Vouga; 

Plataforma Aveiro dos Direitos Humanos; Candidatura aos Bairros Saudáveis e aos Cidadãos Activos. 
 

 Eixo 2 – Desenvolvimento Pessoal, Social e Cultural  
 

Desenvolvimento Pessoal e Promoção Cultural – Semana da Juventude (9 a 12 setembro) no Parque 

do Rio Ul, num formato de acordo com a situação pandémica, contou com apoio da CMSJM e da 

Proteção Civil, num total de 40 atividades realizadas, envolvendo cerca de 3114 participantes, 195 

artistas e 31 jovens voluntários/as); Cultura para Todos | Ofertas Culturais | Parceria CMSJM – com 9 

momentos culturais e 1 desportivo num total de 104 participantes. 

Projetos sociais e culturais - Projeto Habitus (janeiro a abril 2021) - Oficinas de Expressão Artística – 

Dança Criativa esteve suspensa devido à situação pandémica porque o trabalho que se pretendia 

desenvolver não dava para ser realizado online; Defesa Pessoal com 7 sessões presenciais e 10 online 

num total de 120 participações; Música com 9 sessões online, 6 sessões presenciais num total de 103 

participações;  
 

Mediação Jovem/Autarquia de Bairro com 119 participantes num total de 23 sessões entre online e 

presenciais, tendo sido desenvolvido um projeto de fotografia para apresentação no evento final – 

MALHA e um BOOTCAMP de 2 dias na Torre da Oliva. 
 

Projeto Fundação Faurecia – apresentado por uma associada colaboradora da Faurecia para 

desenvolver atividades nas áreas da Educação e Ambiente junto da população idosa do bairro, com 8 

jovens envolvidos entre os 15 e 19 anos num total de 7 sessões, 30 participações e 2 entregas. 
 

Parentalidade Positiva – Acompanhamentos Individuais (1 situação referenciada e 3 famílias 

acompanhadas), esta atividade durante o confinamento teve os acompanhamentos realizados por 

telefone num total de 40 contactos estabelecidos. 
 

Projeto Habitus – Acompanhamento, Comunicações e Divulgação com 12 reuniões de 

acompanhamento técnico, 8 reuniões da equipa técnica e 1 reunião geral (430 seguidores Facebook e 

126 seguidores Instagram); Evento Final MALHA as crianças e jovens apresentaram três produções 

finais: 5 curtas metragens com a temática “Auto-retrato”, 6 projetos fotográficos, 1 vídeo com os grupos 

de música e dança criativa. 

As Oficinas de Expressão Artísticas tiveram o apoio da CMSJM no período de junho a outubro 2021 – 

Oficina Defesa Pessoal com 14 sessões e 154 participações; Oficina de Música com 16 sessões e 165 

participações; Mediação Jovem com 18 sessões e 112 participações. 

Projeto Tinta de Limão no âmbito do Programa Bairros Saudáveis, iniciado em novembro de 2021 

desenvolverá as Oficinas de Música, Dança Criativa, Defesa Pessoal, Expressões, Emoções, Mediação 

Jovem/Autarquia de Bairro, Mediação Parental e Clube Agulha e Dedal. Teve a sua apresentação pública 

a 26 de novembro no Espaço Vida do Bairro do Orreiro.  

Projeto Lugares de Encontro – Programa Cidadãos Ativ@s que decorrerá no período de junho 2021 a 
setembro 2023, teve a sua apresentação publica no Centro de Arte da Oliva no dia 11 de junho, 
destinado a famílias monoparentais com precariedade socioeconómica. Contou com a presença de 16 
mães e 22 filhos(as) em 4 sessões no Clube do Avental, 4 sessões na Clube Teatro Fórum e 20 sessões 
Oficina Criativa Filh@s perfazendo um total de 72 participações de mães e 141 participações filhos(as).  
O projeto teve ainda reuniões com entidades parceiras e a preparação do diagnóstico organizacional 

com a empresa A3S. 

Oficina de Artistas – Teatro (2 formadores no 1º semestre e colaboração de Pedro Vieira no 2º 

semestre) com cerca de 24 elementos, num total de 69 ensaios presenciais e 38 online, 5 gravações 

presenciais extra e 8 ensaios em residência artística com Marco Paiva; culminando com apresentações 



ao público com as Peças “Confissões de um Confinamento” e  “3 peças, 2 comédias e outra nem por 

isso”. 

Oficina de Audiovisuais – Nós Frame por Frame orientada por Vanessa Fernandes e Ivo Reis realizaram 

2 curtas metragens num total de 22 sessões com a participação de 8 utentes do Centro Comunitário 

Ecos Urbanos. 

Familiarte um projeto na área Arts & Crafts que decorre semanalmente às 4ª feiras com 3 a 5 

beneficiários do Centro Comunitário e teve sessões presenciais nos meses maio, junho, outubro, 

novembro e dezembro.  
 

Inovação Social e Comunitária – Candidatura a Programas Nacionais e Comunitários: OTL Longa 

Duração do Programa de Apoio ao Associativismo Jovem do IPDJ aprovado; PAJ - Projetos Pontuais do 

IPDJ não abriu fase candidatura em 2021; FAURECIA Projeto Intergeracional - At You Door 

Parcerias – 16º Edição de Poesia na Corda e Festival Poesia à Mesa realizado online em março 2021 

com 305 poemas a concurso e 230 participantes; Serviço Voluntário Europeu em parceria com o Rosto 

Solidário não realizado; FAJDA – Federação de Associações Juvenis do Distrito de Aveiro novas eleições 

com integração 2 elementos direção a constituírem os órgãos sociais. 

Voluntariado – Banco Local de Voluntariado de S. João da Madeira, um grupo de trabalho constituído 

por 8 entidades, realizou 5 reuniões, integrou o grupo de trabalho da Liga dos Amigos do Hospital S. 

Sebastião, integração 1 beneficiário CEI (Contrato Emprego-Inserção do IEFP) com apoio da CMSJM, 

realizaram comemorações do Aniversário a 30 junho e Dia Internacional do Voluntariado a 5 dezembro 

com lançamento de um vídeo e a entrega cartão V a 30 voluntários, dinamizaram também algumas 

atividades e formações online em parceria com o Projeto VOAHR; Gestão do BLVSJM pela associação 

Ecos Urbanos atualmente com 137 voluntário(a)s inscrito(a)s, recebeu e encaminhou voluntários(as) 

para 17 projetos tendo sido integrado(a)s 158 voluntário(a)s. 

Apoio ao Jovem – Informação, Orientação e Parcerias em Iniciativas durante todo o ano no seguimento 

das atividades de animação; Conselho Municipal da Juventude online com a nossa presença nas 

diversas reuniões;  
 

 Eixo 3 – Educação, Formação e Emprego  
 

Educação Formal - Dinamização de ações de formação em parceria com IEFP num total de 5 ações de 

formação abrangendo 82 formandos num total de 1818 horas, no entanto os espaços foram adaptados 

para corresponder às novas orientações da DGS em resposta à situação da pandemia. Deixámos de 

contar com a Torre da Oliva porque a CMSJM passou a contratualizar diretamente com Rio Meão. 

Educação Não Formal – Integração de Jovens no Programa OTL, do IPDJ, 2 jovens por um período de 3 

meses; Integração de Estágios Curriculares – 2 jovens do Agrupamento de Escolas de Arrifana do Curso 

Técnico(a) de Juventude num total de 400h no apoio à Oficina de Dança e Semana da Juventude. 
 

Eixo 4 – Comunicação, Desenvolvimento Organizacional  
 

Promoção Institucional – Cidade no Jardim, Gin Street Food, Bazar da Oliva, Jantar de Solidariedade 

Ecos de Futuro não foram realizadas devido à situação da pandemia por Covid-19. 

 Comunicação – Comunicação externa através Newsletter com 1065 subscritores, Facebook (8175 

seguidores), Instagram (1454 seguidores), Twitter (41 seguidores), Linkedin (517 seguidores), Youtube 

(34 subscritores), notícias na comunicação social (32 notícias); Campanhas de Angariação de Recursos: 

Campanha 0,5% IRS 2021, Campanha Faz-Te Ecos Urbanos não realizada, Campanha - Apadrinhe Esta 

Ideia com 6 doadores; Ecos Digitais em parceria com SCMSJM teve a doação de 2 computadores a 

jovens do Centro Comunitário Ecos Urbanos; Parceria com a Fundação Ageas com a entrega de 3 

computadores portáteis a 3 jovens do Centro Comunitário; Dia Mundial do livro Infantil a 2 de abril 

com a entrega 480 livros a 79 crianças beneficiárias; Dia Mundial do Brincar a 28 de maio ação 



desenvolvida nas redes sociais; Assinatura do protocolo Ecos Urbanos com Centro Qualifica da Serafim 

Leite; Lançamento da iniciativa Ecos Talks; Ação Laço Azul em parceria CPCJ no mês de abril, mês de 

prevenção dos maus tratos infantis; Lançamento do Vídeo de Promoção institucional em maio; 

participação na campanha nacional da EAPN Portugal ação de sensibilização online “O discurso do ódio 

não é argumento”; Colaboração e apoio no Interferências 1.0; Colaboração no Projeto Future Skillset – 

ADVANCIS; Organização e apoio na realização da sessão esclarecimento AERT (NLAS SJM). 

Instalações - Elaborar Manuel de Segurança (reatado o pedido e apoio à Câmara Municipal para 

colaboração na elaboração do Plano de Segurança de acordo com a avaliação técnica de 

acompanhamento realizado pela Segurança Social); Implantação de Práticas Ambientais (reciclagem de 

materiais e redução uso materiais de consumo); Sala Ecos Urbanos na OCF (aguardar o apoio técnico 

por parte da Câmara Municipal da melhor solução para o chão – financeiramente não prioritário); 

Avaliação e Monotorização do Plano de Ação; Diagnóstico não realizado e Avaliação efetuada a algumas 

atividades realizadas; 

Recursos Humanos - Diagnóstico foi identificado as necessidades de formação junto do(a)s 

colaboradore(a)s da associação; Participação do(a)s Colaboradore(a)s em Ações de Formação 

(Seminários, Debates; Formações);  

Por fim, apresentou outros dados da associação como o registo de balcão que continua com um 

decréscimo de clientes devido à situação pandémica, teve um total de 3225 pessoas atendidas para os 

diversos serviços diferenciados da associação; o Acolhimento de Balcão para 1º Atendimento teve 84 

novas situações (45 CCEU | 39 externo); Gestão do Auditório com 24 utilizações num total de 101 horas 

por 7 entidades diferentes e às salas de formação com 52 utilizações num total de 102h30m por 4 

entidade. A execução do Plano 2021 tinha sessenta e seis ações previstas, cinquenta e três realizadas,  

nove não realizadas devido ao Covid-19; quatro não executadas e onze ações realizadas e não previstas 

inicialmente. 

A Presidente, Ana Rita Pereira, iniciou a apresentação das contas do exercício de 2021, pela  relação de 

receitas, destacando o previsto e realizado nas seguintes rubricas; SS - Subsídios Eventuais teve uma 

redução de 10.749,48€ face ao inicialmente orçamentado uma vez que houve uma maior utilização das 

verbas do programa de Emergência de Apoio às Famílias da CMSJM, e também por orientação da 

própria Segurança Social passámos a solicitar pagamentos diretos às pessoas acompanhadas pelo 

Centro Comunitário; na Segurança Social há um ligeiro aumento devido atualização de 3,6% do valor 

do acordo relacionado com o Compromisso para o Setor Social e Solidário para o biénio 2021/2022, do 

Município de S. João da Madeira (CM SJM), constatámos uma redução da verba prevista, 

nomeadamente referente ao Projeto Habitus que teve um outro parceiro apoiar as oficinas, Campo de 

Férias de Julho e Agosto que devido à pandemia teve um modelo diferente, CEI relacionada com o  

atraso no arranque da medida e a integração da beneficiário no mercado de trabalho, as restantes 

verbas foram quase totalmente realizadas (Semana da Juventude, Cabazes de Natal, Subsídio Anual), 

quanto ao Centro de Formação de Rio Meão o valor realizado é inferior ao orçamentado em 4.325,76€ 

resultado da interrupção e suspensão da formação devido a pandemia, e de passar existir ajustes 

diretos com a CMSJM que contribuiu para que deixássemos de ter espaços na Torre da Oliva para 

realização de mais formação, que terá reflexo no resultado que a associação irá receber em 2022 de 

IRC (1.892,81€), os valores referentes às rubricas Donativos/Centro Comunitário tiveram um desvio de 

5.856,78€, devido à não realização de várias atividades, nomeadamente Party Sleep Repeat, Jantar de 

Solidariedade, Cidade no Jardim e Gin Streetfood; as Quotas sofreu um desvio de 412,50€ mas espera-

se arrancar com a Campanha de angariação de novos sócios, na rubrica IPDJ verificamos um 

decréscimo significativo dos valores devido à não abertura de candidaturas aos Programas de Apoio às 

Associações Juvenis, Projetos Lugares de Encontro e Tinta de Limão verbas não previstos mas 

realizadas apresentando um desvio positivo, e nos Outros Proveitos verificámos um decréscimo no 



valor previsto devido a diminuição de verbas referentes IRS, IRC e IVA e outras atividades.  O total de 

receitas realizadas foi de 247.032,58€. 

No que respeita à relação de despesas a Presidente Ana Rita Pereira destacou o diferencial entre o 

previsto e realizado na rubrica Honorários que apresenta um desvio de 5.285,14€ devido ao reforço 

técnico, com a manutenção da técnica de serviço social e da técnica do Habitus e oficinas, a rubrica 

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido apresenta uma diferença de 1.203,58€ devido à aquisição 

de diverso material relacionados com diferentes projetos, Outros serviços (Centro Comunitário) o 

grande diferencial tem haver com a utilização do valor disponibilizado pela CMSJM através do fundo 

de emergência social, a rubrica Outros Serviços (Segurança Social) o decréscimo está relacionado com 

diminuição do valor dos apoios pedidos à segurança social, Outros Serviços (outros fornecimentos e 

serviços) teve um aumento considerável despesas relacionado com os projetos iniciados. 

Quanto às rubricas Remunerações com Pessoal e Encargos c/ remunerações sem grande desvio 

apenas uma ligeira diferença ocasionada pelas baixas médicas. O total de gastos foi de 233.779,62€. 

Resultado um saldo do exercício positivo no valor de 13.252,96€.  

A Presidente da Direção terminou a agradecer a todas as  entidades parceiras, com quem a instituição 

trabalha, e que de forma directa e indirecta apoiam a realização do nosso trabalho, às pessoas 

voluntárias que têm colaborado nas diferentes áreas, aos doadores particulares e empresas que 

confiam na nossa ação e por fim a todas as pessoas que trabalham na associação que fizeram de uma 

ano incomum mais um ano de afirmação da nossa instituição. 

Foi dada a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, que propões à assembleia que vote sem reservas 

pois foram analisadas as contas que merecem a aprovação total por parte do Conselho Fiscal.  

Logo o Presidente da Mesa colocou à discussão o Relatório de Atividades e Contas do Exercício de 2021 

que foram apresentadas pela Direção, dando a palavra aos/às associados/as para a colocação de 

questões e/ou suscitarem esclarecimentos face ao exposto. Não havendo nenhuma questão foi 

colocada à votação em primeiro lugar o Relatório de Atividades 2021, aprovado por unanimidade, em 

seguida as Contas do Exercício de ano 2021 com o respetivo Parecer do Conselho Fiscal também 

aprovados por unanimidade.  

Por fim avançou-se para o último ponto, a apresentação de outros assuntos por parte dos presentes. 

O associado Luís Quintino manifestou a sua intenção de dar um enorme elogio aos Ecos Urbanos, em 

particular à sua Direção e restante equipa, referindo que já teve a oportunidade de felicitar aquando o 

momento da Poesia à Mesa, atividade onde também ele participa, para a melhor performance da noite, 

lamenta no entanto a falta de interesse muitas vezes dos meios de comunicação, para o trabalho de 

inclusão realizado com pessoas de diferentes origens/etnias, demonstrativo do trabalho da instituição 

junto dos bairros com esse público. Destacou em especial uma jovem “negra” que realizou uma 

performance notável, criando um bonito momento. O Carlos Silva esclareceu os presentes que esse 

momento foi realizado pelo grupo das mulheres do projeto Lugares de Encontro, constituído por mães 

monoparentais do concelho. Partilhou que o feedback de quem trabalha com o grupo é muito positivo, 

e que tem sido uma caminhada extraordinária para todos os intervenientes. 

A Presidente da direção referiu que está a ser elogiado um vídeo pela Fundação Gulbenkian de 

promoção do início do projeto, com um impacto na vida de cada participante ainda muito numa fase 

inicial. Salientou que também somos elogiados na área Metropolitana do Porto pelo projeto 

desenvolvido na zona de S. João da Madeira.  

O associado Carlos Silva aproveitou para esclarecer o ponto de situação relativo ao pagamento de 

quotas. Que após análise por parte da direção de uma série de soluções, no que respeita ao pagamento 

através MBWAY não é possível para entidades particulares só utilizando plataformas digitais. 

Informação reiterada pela entidade bancária da associação “Santander Totta”. Quanto ao pagamento 

por débito direto foi-nos apresentada uma tabela com taxas muito elevadas por operação, não sendo 



também uma alternativa. Foi sugerido uma consulta junto de outras entidades bancárias para 

encontrar melhores soluções.  

A Mariana Azevedo tomou a palavra para sensibilizar os associados presentes para estarem atentos a 

novas possibilidades de espaço para a realização de ações de formação, uma vez que estamos em risco 

por parte do município de perder o direito de utilização para esse fim. Pois é entendido como um sub-

aluguer de espaço já cedido gratuitamente pela câmara. 

A Presidente da Direção partilhou que o assunto foi abordado num telefonema realizado por alguém 

da vereação, apanhando-a de surpresa, mas referiu na altura que tal tomada de decisão poderia 

prejudicar os interesses e a sustentabilidade da própria associação, pois essas verbas provenientes da 

formação são a muito uma mais valia. Mais, deu o exemplo de uma entidade sua conhecida que, a sede 

permite a cedência, mas não o aluguer, até uma determinada data, e, enquanto vigorar o contrato 

existente entre ambas. 

O Paulo Cavaleiro salientou que a direção devia ver o assunto pelo lado da solução e não do problema. 

É importante perceber se é uma ação formal por parte do município, pois a instituição é uma entidade 

que fornece à comunidade uma serie de serviços fundamentais para o desenvolvimento e melhoria 

das condições de vida da população. Disponibilizou-se para reforçar, juntamente com os restantes 

órgãos sociais, uma equipa para junto da câmara ajudar a sensibilizar para este assunto de forma a 

encontrar uma resposta que a ambos beneficie. 

Finalizou-se com a aprovação por unanimidade da proposta de elaboração de uma minuta da ata, para 

efeitos de execução da atividade da associação. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida 

em voz alta vai ser aprovada pelos elementos que constituíram a mesa. 

 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral:  

 

___________________________________ 

PAULO CESAR LIMA CAVALEIRO 

 
1º Secretária da Assembleia-Geral:  

 

___________________________________ 

BELMIRA CARREIRO PEREIRA DE MELO 

 
2º Secretário da Assembleia-Geral:  

 

___________________________________ 

RICARDO DE BASTOS MATEUS 

 


