
Ata 88 da Assembleia-Geral

Aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 
dezoito horas e trinta minutos, na Sede Social da Associação Promotora do 
Ensino dos Cegos (doravante designada APEC), sita na Rua Francisco Metrass, 
número noventa e cinco, em Lisboa, iniciou-se a Assembleia-Geral Ordinária 
desta Instituição, em segunda convocatória, por não se encontrar presente o 
número legal de associados à hora marcada para início dos trabalhos, em 
primeira convocatória, mantendo-se o local e a Ordem de Trabalhos.

Por impedimento inesperado do Segundo Secretário, Sr. Eng.° Carlos Jorge 
Alves Rosa, devidamente justificado junto do Senhor Presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral, não lhe foi possível comparecer a reunião. Assim, e em 
conformidade com o consignado nos Estatutos da Instituição, o Senhor 
Presidente da Mesa, Dr. José Miguel Pestana de Mello Moser, propôs à 
Assembleia a nomeação da Senhora Associada Dr.a Filipa Nunes Graça para 
exercer as fimções do membro da Mesa ausente. Não tendo havido qualquer 
oposição, a Senhora Associada foi nomeada para o exercício das funções de 
Segundo Secretário, ficando, deste modo, completa a Mesa da Assembleia-Geral, 
para a referida reunião, cessando as funções deste membro após a entrega da 
respetiva ata, conforme o determinado nos Estatutos.

Com a Mesa da Assembleia-Geral devidamente constituída, o Senhor Presidente 
da Mesa abriu a sessão e cumprimentou a Assembleia, agradecendo a presença 
de todos e mostrando a sua convicção de que eram do conhecimento Geral as 
razões pelas quais a Assembleia-Geral se encontrava reunida, depois de se 
inteirar de que estavam dez (dez) associados presentes e 06 (seis) representados, 
impossibilitados de comparecer, conforme o previsto no número 2 do Artigo 18.° 
dos Estatutos da Associação, totalizando 16 (dezasseis) votantes com direito de 
expressão, por todos terem as quotas em dia, após o que enunciou os pontos 
constantes da Ordem de Trabalhos:

1. Apresentação, Discussão e Votação do Orçamento e Plano de Actividades, 
paia o ano de 2019 e do Parecer do Conselho Fiscal;

2. Informações.

Dando início ao ponto um da Ordem de Trabalhos - Apresentação, Discussão e 
Votação do Plano de Atividades e do Orçamento para o ano de 2019, e do 
Parecer do Conselho Fiscal -, o Senhor Presidente da Mesa deu a palavra à 
Direção, para que esta fizesse a apresentação do Plano de Atividades e do 
Orçamento, relativos a 2019.
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O Senhor Presidente da Direção, Victor Graça, começou por cumprimentar o 
Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, apresentando, por seu intermédio, 
saudações a todos os presentes.

Relativamente ao Plano de Atividades, informou que o mesmo, tal como outros 
documentos, havia estado à disposição dos associados para consulta, através de 
diversas formas, designadamente, na sede da associação, constando de um 
dossier, e na página web da APEC, conforme o disposto no N° 5 do Artigo 22° 
dos Estatutos.

No entanto e para que não houvesse qualquer tipo de dúvidas, o Senhor 
Presidente da Direção pediu ao Senhor Presidente da Mesa, para que fosse 
proposto aos Senhores Associados se dispensavam a leitura do Plano de 
Actividades uma vez que o mesmo já era do conhecimento de todos os presentes. 
Esta proposta foi aceite pela Mesa para discussão, após o que foi votada por 
unanimidade da Assembleia. O Sr. Presidente da Direcção fez um resumo de 
todas as Atividades constantes do Plano para 2019. Quanto ao Orçamento, o 
mesmo foi apresentado de forma sucinta pela Senhora Tesoureira, D. Helena 
Bastos. Subsequentemente, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
abriu a discussão dos documentos, dando a palavra aos Senhores Associados para 
colocarem todas as dúvidas que achassem pertinentes, sobre o Plano e o 
Orçamento, o que foi feito, respondendo a Direção, a todos os esclarecimentos 
que lhe foram pedidos.

Seguiu-se o Parecer do Conselho Fiscal o qual foi apresentado pelo Senhor 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Após a sua leitura, e prestados todos os 
esclarecimentos sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Mesa perguntou aos 
Senhores Associados se tinham alguma questão a formular sobre os documentos 
que foram apresentados. Não tendo havido nenhuma manifestação a esse 
respeito, Procedeu-se, em seguida, à votação conjunta do Plano de Atividades e 
Orçamento para 2019 e Parecer do Conselho Fiscal, tendo-se obtido o seguinte 
resultado: 16 (dezasseis) votos a favor, 0 (zero) abstenções e 0 (zero) votos 
contia.

Relativamente ao Ponto 2 - Informações -, O Senhor Presidente da Direção, 
Victor Graça regozijou-se com a forma com que todos os associados colaboraram 
com a Direção nestes quatro anos de mandato e desejando que assim continue, 
tendo os resultados obtidos até agora contribuído para uma maior maturidade 
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associativa que trará o máximo benefício no futuro para as pessoas com 
Deficiência Visual.

O Presidente da Mesa referiu que voltava a haver no exterior referências e 
comentários sobre a APEC, positivos naturalmente, o que era um sinal claro da 
nova fase que a Associação atravessa, voltando a ser fiel aos princípios que a 
nortearam nos bons momentos da sua história ao serviço das pessoas com 
deficiência visual.

Por iniciativa da Senhora Associada Helena Bastos, foi proposto um voto de 
confiança à Mesa para elaboração e aprovação da acta desta Assembleia, o qual 
foi aprovado com os seguintes resultados: 16 (dezasseis) votos a favor e 0 (zero) 
abstenções, e 0 (zero) votos contra. O Senhor Presidente da Mesa, depois de 
agradecer a presença e a colaboração de todos no decurso dos trabalhos, que 
decorreram de forma muito construtiva, deu por encerrada a Assembleia, pelas 
19 horas e 30 minutos, da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada 
pelos elementos que constituíram a Mesa da Assembleia-geral.
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