-----Ata da reunião n.º 27, da XXVII Assembleia Geral da AMARA, realizada na sala virtual da
aplicação Zoom, identificada pelo ID de acesso ao local da reunião “839 0082 1514” e com
a senha de acesso “6a6b6c”, no dia 22 de junho de 2020, conforme respetiva
Convocatória (Doc. nº 1). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidida pela Presidente da Mesa da Assembleia, Marta Patrícia Argüello, com a
presença do Vice-Secretário Mário Madrigal e da Secretária, Helena Maria Ribeiro de
Carvalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A gestão das participações, na plataforma eletrónica Zoom, foi efetuada pela VicePresidente da AMARA, Susana Dagot que, após aceitar um pedido de entrada, verificou
que um dos presentes não disponibilizava a função vídeo e constava com a indicação “.”
no lugar do nome. Foi solicitada, por áudio e por escrito no designado “bate-papo” da
aplicação, a identificação e ativação vídeo e, como tal não se verificasse, a pessoa foi
transferida para uma “sala de espera virtual”, até que fossem cumpridas as condições de
atestar da identidade da mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------Já na mencionada sala de espera virtual, foi novamente o(a) suposto(a) associado(a)
convidado(a) a identificar-se tendo sido registada a seguinte mensagem escrita:
“Informamos que a pessoa que está @Waiting Room, se se identificar, voltaremos a admitir
na Assembleia Geral. Não podemos ter na sala uma pessoa não identificada (precisamos
validar se é sócio e qual o estado das quotas, para sabermos se tem direito a voto ou não). E
se tem direito a estar na Assembleia Geral”,que aqui se transcreve para que conste em ata
e, assim, pudesse ser dado início à Assembleia-Geral, em condições de segurança. Não
tendo sido validada a identificação do eventual associado(a), por falta de disponibilização
de informação, essa presença foi excluída.---------------------------------------------------------------------------------A Secretária da Mesa solicitou à anfitriã da reunião zoom acesso para efeitos de
gravação da reunião, com a finalidade de auxiliar na redação da presente ata, o que foi
efetuado, sem oposição de qualquer dos presentes.-----------------------------------------------------------------Estiveram presentes um total de 9 associados, dos quais 1 sem direito de voto,
conforme nº 1 do artigo 12º dos estatutos da AMARA, devido a ter sido admitido há menos
de um ano. A legitimidade na participação dos associados foi previamente confirmada
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pela direção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A reunião iniciou-se às 19 horas, com a apresentação das boas-vindas pela Presidente
da Mesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo propostas de alteração da agenda, ficou esta constituída por três
pontos, sobre os quais foram tomadas as decisões que se seguem: -----------------------------------1. Aprovação da ata nº 26, de 27 de novembro de 2019, da XXVI reunião desta Assembleia
Geral (Doc. nº 2). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após leitura pela Secretária da Mesa, a ata nº 26, de 27 de novembro de 2019, foi
aprovada por sete votos a favor e com uma abstenção. ------------------------------------------------2. Apreciação e votação do Relatório de Gestão 2019 “Demonstrações Financeiras”
(Doc. nº 3) e “Parecer do Conselho Fiscal” Doc. nº4). -----------------------------------------------------A Tesoureira da Amara, Renata Bandeira, fez a apresentação das Contas relativas ao
ano de 2019, bem como a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, positivo para a
aprovação das Contas e para a proposta de aplicação dos resultados líquidos
apresentada pela Direção, que mereceu a atenção de todos os presentes. -----------------Foram realçadas as principais atividades desenvolvidas em 2019, em particular a
situação dos acompanhamentos de voluntários, os cursos de formação, workshops, e
eventos dirigidos ao público. A expressão bastante positiva destas atividades
traduziu-se nos bons resultados contabilísticos alcançados pela Associação, e
demonstra igualmente o esforço desenvolvido pela direção na consecução dos seus
objetivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Tesoureira chamou a atenção para a diminuição do valor recebido em 2019 pela
Amara, por liquidação de quotas dos associados, questão que tem vindo a repetir-se
nos últimos anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi feita referência ao aumento significativo do produto dos Donativos, que excedeu
o valor de 2018, tendo a Assembleia sido informada de que a aplicação do valor doado
pelo Bazar Diplomático será efetuada em 2020. -------------------------------------------------------------Pag 2 de 4

O Relatório e as Contas de Gestão de 2019 foram aprovados por unanimidade. ----------3. Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Direção informou acerca da entrada da AMARA no IPO de Lisboa, ao
fim de 16 anos de diligências efetuadas nesse sentido. A participação dos voluntários
da AMARA realiza-se através da Capelania do IPO, com duplo reporte à Capelania e à
Supervisão da AMARA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia foi informada pela Vice-Presidente da AMARA de que o stock de livros
sofreu alteração, por doações e por deterioração de vários exemplares, ao que a
Tesoureira lembrou a necessidade de espelhar a alteração do stock em termos
contabilísticos, uma vez que o mesmo faz parte dos ativos da Associação, e tal ainda
não foi reportado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uma vez que se mantém extensa a lista de associados cujo pagamento de quotas se
encontra por regularizar, a sócia Helena Maria Carvalho, sugeriu à direção que, para
além das medidas de exclusão já abordadas nesta Assembleia (Artigo 11º dos
Estatutos), uma forma de ajustar essa mesma lista poderia ser a de ser presente à
Assembleia (alínea l) do artigo 24º), a atribuição da qualidade de “Sócio Honorário” e
de “Sócio Benemérito” (nº 2 do artigo 6º dos Estatutos), a alguns dos associados que
constam na referida lista, como forma de a expurgar. ---------------------------------------------------Uma vez que a próxima Assembleia-Geral será a última relativa ao período de mandato
dos atuais Órgãos de Gestão da AMARA, a Mesa solicita à direção que sejam
identificadas, na Ordem de Trabalhos da próxima reunião ordinária, os assuntos
inscritos nas atas anteriores como sendo para reportar a esta Assembleia, de modo a
terem expressão em Ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi encerrada pelas 20 horas e 07 minutos. -----------------------------------------------------------Da reunião foi feita esta ata, assinada pela Presidente da Mesa da Assembleia que a
presidiu e subscrita pelo Vice-Presidente da Mesa Mário Madrigal e por mim, Helena Maria
Ribeiro de Carvalho, Secretária da Mesa, que a secretariei. --------------------------------------------------
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