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----------------------------------------Ata número dezanove--------------------------------- ---------- 

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e onze, pelas onze horas e 

trinta minutos reuniram em Assembleia Geral eleitoral extraordinária onze sócios da 

Associação de Professores de Português, cujo nome consta da lista de presenças. 

A reunião decorreu na sala cento e um da Escola Secundária Rainha D. Leonor, em 

Lisboa.  

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, João Pedro Aido, deu início à 

sessão, apresentando uma proposta de alteração à ordem de trabalhos, de modo a 

poder incluir a discussão e aprovação do Plano de Atividades da lista única 

candidata aos Órgãos Sociais, caso venha a ser eleita pela Assembleia Geral. O 

Presidente da Mesa propôs ainda a inclusão de um novo ponto, Outros Assuntos, 

passando a ordem de trabalhos da sessão a ser a seguinte: Ponto um: Eleição dos 

Órgãos Sociais para o triénio de dois mil e onze – dois mil e catorze; Ponto dois: 

Discussão e aprovação do Plano de atividades para o triénio de dois mil e onze – 

dois mil e catorze; Ponto três: Adenda ao Regulamento Complementar aos 

Estatutos da APP; Ponto quatro: Outros Assuntos. Esta proposta foi posta à votação 

e aprovada por unanimidade. 

Dando cumprimento ao Ponto um - Eleição dos Órgãos Sociais para o 

triénio de dois mil e onze - dois mil e catorze – o Presidente da Mesa submeteu à 

aprovação dos sócios presentes a Lista A, candidata aos Órgãos Sociais da APP, 

para o triénio de dois mil e onze - dois mil e catorze. A lista proponente integra os 

seguintes elementos: Presidente da Direção -  Maria Edviges Antunes Ferreira; Vice 

Presidente - Elisa Branco; Tesoureira - Ana Maria de Sousa; Secretária- Maria 

Filomena Beata Viegas; Vogal- Teresa Vieira Cunha; Presidente do Conselho Fiscal 

- Ana Josefa Gomes Cardoso; Vogal do Conselho Fiscal – Cristina Maria Alves  

Pina Reis; Vogal do Conselho Fiscal - Ana Maria Varela; Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral -João Pedro Barroso do Aido; Secretária da Mesa da Assembleia 

Geral -Maria Vitória Rocha de Sousa; Secretária da Mesa da Assembleia Geral - 

Maria Manuel da Fonseca Chitas. A lista foi eleita com onze votos, por unanimidade 

dos sócios presentes com direito a voto. 

No segundo Ponto da ordem de trabalhos, a Presidente da Direção, 

Edviges Antunes Ferreira, deu cumprimento à primeira parte desse ponto, 

apresentando as atividades propostas para realização no triénio de dois mil e onze 

– dois mil e catorze. Referiu os cinco pontos estruturantes do Plano de ação da 

APP, a saber: Um. Intervenção Cívica; Dois. Formação contínua de professores; 

Três. Publicações; Quatro. TIC; Cinco. Outros projetos. Depois de fornecidos alguns 

esclarecimentos e destacados aspetos específicos de algumas atividades, o Plano 

de atividades para o triénio de dois mil e onze – dois mil e catorze foi posto à 
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votação e foi aprovado por unanimidade pelos sócios presentes. O plano encontra-

se anexado a esta ata. 

No que respeita ao terceiro Ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral, dando cumprimento à decisão tomada na Assembleia 

Geral de dezoito de março de dois mil e onze, apresentou a seguinte proposta de 

Adenda ao Regulamento Complementar aos Estatutos da Associação de 

Professores de Português: integração das alíneas h) Renovação e i) Democracia, 

no Ponto 2. Valores, com a seguinte redação: h) Renovação, que pressupõe o 

princípio de haver substituição regular dos membros da Direção, que é constituída 

por cinco associados eleitos por um período de três anos. Anualmente serão 

renovados um ou dois elementos da Direção, mas fica salvaguardado o direito à 

renovação do mandato; i) Democracia, que pressupõe modalidades de votação a 

distância para os sócios que não possam estar presentes nas assembleias gerais 

de caráter eleitoral. Esta proposta foi posta à discussão e, após alguns 

esclarecimentos, nomeadamente em relação à concretização do princípio i) 

Democracia, que terá de ser analisada tecnicamente para garantir a legalidade da 

votação, foi posta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade pelos sócios 

presentes.  

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu, em seguida, cumprimento 

ao Ponto quatro da Ordem de Trabalhos, Outros Assuntos, apresentando a 

proposta de que as atas das reuniões dos Órgãos Sociais da APP passem a ser 

registadas em formato digital e arquivadas em suporte digital e em suporte de 

papel. A proposta foi posta à discussão, foi depois posta à votação e veio a ser 

aprovada por unanimidade pelos sócios presentes. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se 

lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos 

da lei. 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral: ___João Pedro Aido________________ 

Secretária da Mesa da Assembleia Geral:______Maria Filomena Viegas_________ 
 


