ASSEMBLEIA GERAL
ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS DE SURF DE PORTUGAL
31 DE MARÇO DE 2019
ATA Nº 3
Aos trinta e um dias do mês de Março de dois mil e dezanove pelas 14:30 horas, reuniu, em
sessão extraordinária, no Pavilhão Desportivo dos Lombos, a Assembleia Geral da Associação
de Escolas de Surf de Portugal, titular do cartão de pessoa coletiva número 510923810,
inaugurada por David Patrício Lucas Rosa, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com a
seguinte ordem de trabalhos:
1) Discussão e aprovação de renúncia de membros dos Órgãos Sociais;
2) Apresentação de candidatos aos cargos dos Órgãos Sociais a ocupar;
3) Eleição e tomada de posse dos novos membros dos Órgãos Sociais;
4) Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 2019;
5) Outros assuntos de interesse geral.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral iniciou os trabalhos após meia hora da primeira
convocatória, ao abrigo dos estatutos, às 15 horas estando 12 (doze) pessoas presentes, em
representação de 12 (doze) escolas associadas, como consta da folha de presenças. Antes de
dar início à ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou a votação a
Ata da Assembleia anterior, que foi aprovada por unanimidade.
Dando início aos trabalhos, o Presidenta da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra ao
Presidente da Direção, que apresentou o novo rumo definido para a Associação, através de um
maior envolvimento dos membros dos Órgãos Sociais na atividade diária, o que justificou a
renúncia de dois membros por falta de disponibilidade temporal. O Presidente da Mesa colocou
à votação a renúncia do Presidente do Conselho Fiscal, Ricardo Jorge Leopoldo Silva, e do
Secretário da Mesa da Assembleia Geral, José Eduardo Paralta, ambas aprovadas por
unanimidade.
Chegados ao segundo ponto: “Apresentação de candidatos aos cargos dos Órgãos Sociais a
ocupar”, o Presidente da Mesa deu a palavra ao Diretor Executivo, que fez uma breve

apresentação dos membros que apresentaram candidaturas para os respetivos cargos. O
Presidente da Mesa sugeriu que cada candidato se apresentasse, dando a palavra a cada um
deles. Em primeiro lugar, apresentou-se Carlos Alberto Lobo Castro, candidato a Secretário do
Conselho Fiscal. Seguiu-se Bruno Fonseca de Bairros, também candidato a Secretário do
Conselho Fiscal. De seguida, apresentou-se Miguel Palma Ruivo, único candidato a Secretário
da Mesa da Assembleia Geral. Por fim, o Secretário da Direção João Pedro Rosa Dias,
apresentou na sua ausência o Secretário do Conselho Fiscal João Paulo Duarte Paulino,
proposto pela Direção para ocupar o cargo de Presidente deste mesmo Órgão.
O Presidente da Mesa passou assim ao terceiro ponto da ordem de trabalhos: “Eleição e tomada
de posse dos novos membros dos Órgãos Sociais”, colocando em primeiro lugar a votação a
passagem do Secretário do Conselho Fiscal João Paulo Duarte Paulino, para a posição de
Presidente do Conselho Fiscal, tendo este sido aprovado por unanimidade com 12 (doze) votos
a favor. De seguida, ao se passar à votação para o cargo de Secretário do Conselho Fiscal, o
candidato Carlos Alberto Lobo Castro retirou a sua candidatura reforçando que estará disponível
para colaborar e apoiar o trabalho da Direção independentemente do cargo ocupado. Assim, foi
votada a entrada de Bruno Fonseca de Bairros para o lugar de Secretário do Conselho Fiscal,
por unanimidade com 12 (doze) votos a favor. Por último, foi votado por unanimidade o candidato
único a Secretário da Mesa da Assembleia Geral, Miguel Palma Ruivo, para ocupar este cargo
com 12 (doze) votos a favor. No final, o Presidente da Mesa aprovou a votação e deu posse aos
membros eleitos.
Relativamente ao quarto ponto da ordem de trabalhos: “Discussão e votação do Plano de
Atividades e Orçamento para o exercício de 2019”, o Presidente da Mesa deu novamente a
palavra ao Presidente da Direção, para apresentação da estratégia e orçamento da Associação
para o ano de 2019. O Presidente reforçou a estratégia adotada pela Direção de maior
envolvimento de todos os associados na atuação diária da Associação, apelando à
profissionalização e sustentabilidade financeira da mesma, apresentando o Orçamento que se
anexa a esta Ata e que foi aprovado por unanimidade com 12 (doze) votos a favor.
Por fim, entrou-se no último ponto: “Outros assuntos de interesse geral”. Seguiu-se um período
de discussão alargada sobre diversas preocupações referentes à Associação.
E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por finalizada a
Assembleia Geral Extraordinária pelas 17 horas e 30 minutos, da qual se lavrou esta ata, que vai
ser assinada nos termos da lei:

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

(David Patrício Lucas Rosa)

O Secretário da Mesa da Assembleia Geral:

(André Sampaio Teixeira)

ORÇAMENTO 2019 | AESDP
DESPESAS
Descrição

Unidade

Quantidade

Valor/unidade

Total

1.

Gestão conta bancária

Mês

12

6.76€

81€

2.

Contabilidade

Mês

12

100€

1,200€

3.

Sede
Mês

1
9

50€
75€

50€
675€

Alteração sede
Aluguer
4. Recursos Humanos
Direção Executiva
Salários, Subsídios, AT e SS janeiromarço
Salário Líquido
Subsídios alimentação
Subsídios transporte
Autoridade tributária (8.3%)
Segurança Social (22.2%)
Seguro acidentes trabalho
Direção
Presidente
Vice-presidente
Secretário
Formadores
5. Administrativo & Gestão
Computador
Comunicações
Outras despesas
6. Deslocações
Viagens
Estadias
Alimentação
7. Outras despesas
Aluguer espaços

Obs.

2,338€
Mês

11

614.51€

6,760€

Mês
Mês
Mês
Mês
Ano

9
9
11
11
1

100.17€
144€
62.58€
167.38€
165€

902€
1,296€
688€
1,841€
165€

Mês
Mês
Mês
Hora

9
9
9
50

500€
250€
250€
40€

4,500€
2,250€
2,250€
2,000€

Mês
Mês

1
12
12

400€
12€
40€

400€
144€
480€

Mês
Mês
Mês

9
9
9

432€
100€
60€

3,888€
900€
540€

Trimestre

4

70€

280€

33,628€

TOTAL DESPESAS

RECEITAS
Descrição

Unidade

Quantidade

Valor/unidade

Total

120€

15,000€

1.

Quotas associados

Associados

125

2.

Cursos e Workshops

Formandos

80

75€

6,000€

3.

Contribuição IEFP

1

2,508€

2,508€

4.

Patrocínios e outras formas de
financiamento

10,120€

TOTAL RECEITAS

33,628€

RESULTADO

0€

Obs.

A. DESPESAS
1. Gestão da conta bancária
De acordo com o contrato que temos celebrado com o Novo Banco, e com base naqueles que
foram os custos tidos pela AESDP com a gestão da conta bancária no ano de 2018, prevemos
um custo mensal de 6.76€, perfazendo um total de:
6.76 € x 12 meses = 81.12 €
2. Contabilidade
Uma vez que a Associação não é legalmente obrigada a deter um Técnico Oficial de Contas, não
existe um custo fixo mensal neste domínio. Contudo, durante o ano de 2018 vimo-nos obrigados,
em determinados momentos, a recorrer a um contabilista para dar apoio no processo de
atualização financeira da Associação, que esteve mais de 3 anos sem qualquer atividade, não
tendo este valor ainda sido cobrado pelo contabilista. Além disso, tendo em conta o crescimento
previsto para o ano de 2019, estima-se que se terá que recorrer a estes serviços com maior
frequência, ficando para tal estimado um custo mensal aproximado de 100€, perfazendo o
seguinte:
Contabilidade = 100 € / mês
3. Sede
A Associação pretende proceder à alteração da sua Sede, deslocando-se para um local que
disponha de condições para pelo menos um posto de trabalho. O custo de alteração da Sede de
uma Associação, em Notário, é de 50€. Com base na pesquisa feita de locais de co-working no
Concelho de Matosinhos, foi encontrado um cujo custo mensal é de 75 €, perfazendo um total
anual de:
75 € x 9 meses = 675€, aos quais acrescem os 50€ de alteração da sede, para um total de 725€.
4. Recursos Humanos
DIREÇÃO EXECUTIVA
Tal como para o ano de 2018, o valor respetivo ao Seguro de Acidentes de Trabalho será em
2019 de 164.96€.
Até ao momento, as despesas relativas ao pagamento dos salários de janeiro a março foram as
seguintes:
Salário + Subsídios + AT + SS = 2,338€
O salário do Diretor Executivo deverá ser atualizado consoante o aumento de 3,4% verificado no
salário mínimo nacional. Sendo que no contexto do estágio profissional do IEFP este era de
729.13€ brutos, o mesmo deverá passar a ser de 754€, aos quais acrescem os 4,77€ diários de
subsídio de alimentação. Deste salário bruto, resultam as seguintes despesas mensais:

Retenção na fonte (8,3%) = 62.58€ / mês
Contribuição SS (11.2%) = 84.45€
A este valor, acrescem as obrigações da entidade empregadora perante a SS. Tendo em conta
o prémio ao primeiro emprego, a AESDP poderá beneficiar de redução da taxa contributiva em
50%, pagando também uma taxa de 11%. Assim, o valor da Taxa Social Única será de:
Taxa Social Única (22.2%) = 167.38€ / mês
Salário Líquido = 614.51€ / mês
Em média, consideram-se 21 dias úteis de trabalho, pelo que se considera a seguinte despesa
mensal aproximada ao nível do subsídio de alimentação:
Subsídio de Alimentação = 100.17€ / mês
Ao nível de subsídio de transporte, considera-se apenas o percurso casa-escritório do Diretor
Executivo, que corresponde a cerca de 20 Km diários, perfazendo um total aproximado de 400
Km mensais. Utilizando a referência de 0.36€/Km, obtém-se o seguinte:
Subsídio de Transporte = 144€ / mês
DIREÇÃO
De forma a compensar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e encabeçado pelos
membros da Direção, deverá ser considerada a remuneração dos mesmos. De acordo com o
que tem vindo a ser a realidade da Associação, esta remuneração deverá ter por base as
seguintes cargas horárias:
Presidente: 40 horas mensais
Vice-Presidente e Secretário: 20 horas mensais
A remuneração destes membros terá por base o valor de 12.50€ por hora de trabalho. Assim, os
custos mensais serão os seguintes:
Presidente = 500 € / mês
Vice-Presidente = 250 € / mês
Secretário = 250 € / mês
FORMADORES
Sendo que a AESDP pretende para o presente ano começar a administrar os seus próprios
cursos e workshops para renovação das cédulas de Treinador, terão que ser considerados os
custos relativos à remuneração dos formadores que integrarem as equipas dessas formações.
Prevê-se a realização de 50 horas de formação ao longo do ano de 2019, e estabelece-se o valor
de remuneração de 40€/hora, perfazendo um total para o período de:

Formadores de cursos e workshops = 2,000 €
5. Administrativo & Gestão
Tendo a Associação a intenção de se deslocar para uma nova sede contendo um posto de
trabalho, terá naturalmente custos associados à aquisição de material administrativo e de
escritório. Uma das prioridades definidas pela Direção será a aquisição de um computador para
realização do trabalho da AESDP:
Computador = 400€
Sendo que o espaço de co-working já conta com wi-fi, despesas de água, luz e limpeza,
consideram-se ainda para este efeito os custos com comunicações, impressões e gestão de
plataformas online. Com base na realidade dos custos em que a Associação tem vindo a incorrer
neste domínio, estimam-se os seguintes custos médios mensais:
Comunicações = 12€ / mês
Outras despesas= 40€ / mês
6. Deslocações
Tal como tinha sido estimado anteriormente pela Direção, dadas as parcerias que se têm vindo
a estabelecer e a relação cada vez mais próxima junto das entidades competentes, as
necessidades de deslocação têm vindo a aumentar consideravelmente, estando atualmente a
verificar-se uma média de cerca de 1,200 Km mensais em deslocações para reuniões e
realização de trabalhos junto dos associados. Assim, estima-se que esta média se mantenha ao
longo do presente ano e, considerando um custo de 0.36€/Km, prevê-se o seguinte custo mensal
aproximado:
Viagens = 432€ / mês
À imagem do que tem vindo a acontecer, a AESDP irá sempre procurar junto dos seus
associados encontrar soluções sem custos para a estadia dos membros da Direção e Direção
Executiva nos locais aos quais se deslocam. Contudo, uma vez que isso poderá nem sempre ser
possível, estima-se um custo aproximado mensal de 100€:
Estadias = 100€ / mês
Acresce ainda as despesas com alimentação decorrentes das deslocações. Tendo como
referência os primeiros meses do presente ano, nos quais o ritmo de deslocações tem sido mais
frequente, verifica-se que houve um custo aproximado de 60€ mensais neste domínio. Calculase que este valor se irá manter ao longo do ano, portanto:
Alimentação = 60€ / mês
7. Outras despesas
Ao longo dos três primeiros meses de 2019, incorreu-se numa despesa total de 70€ em aluguer

de espaços para reunir com associados e fazer apresentações públicas. De destacar que em
alguns casos os espaços foram cedidos sem custos, razão pela qual este valor não é mais
elevado. Estima-se assim que se mantenham estes custos ao longo do ano, portanto:
Aluguer espaços = 70€ / trimeste

B. RECEITAS
1. Quotas Associados
Para o ano de 2018, a AESDP definiu um valor simbólico para a quota de novos associados e
não cobrou qualquer joia de inscrição, como medidas excecionais dado ser o seu primeiro ano
de atividade. Verificou-se ao longo do ano que este valor representa um encaixe financeiro muito
reduzido para a Associação, causando problemas de liquidação e obrigando os membros
fundadores a ter despesas elevadas para manter o funcionamento da AESDP. Como tal, a quota
foi atualizada para o ano de 2019 em Assembleia Geral Ordinária de 2018, para um valor de
120€. A AESDP conta, ao momento, com 76 associados, sendo que 48 dos quais aderiram nos
últimos 4 meses. Estima-se assim que a AESDP consiga angariar para o restante período do
ano de 2019 um total de 50 novos associados, resultando num total estimado de 125 sócios
sujeitos ao pagamento de quota, perfazendo um total de:
120€ x 125 sócios = 15,000 €
2. Cursos e Workshops
A AESDP pretende, em 2019, promover ações de formação para renovação das cédulas de
Treinador, em diferentes pontos do país. Estas formações serão criadas e organizadas pelo
grupo de trabalho da AESDP e realizadas em regime de prestação de serviços contratados a
formadores. Serão criadas 4 formações diferentes, de 2,5 créditos cada perfazendo um total de
10 créditos. Tendo como indicador, receitas no valor de 75€ por formando, e estimando uma
média de 20 formandos por cada ação de formação, estima-se uma receita anual de:
75€ x 20 formandos x 4 cursos = 6,000 €
3. Contribuição IEFP
Tendo em conta o estágio profissional do IEFP no qual se encontrava enquadrado o Diretor
Executivo, a AESDP irá beneficiar da última fase da comparticipação para o pagamento do
salário, no valor de 2,508€.
4. Patrocínios e outras formas de financiamento
Tendo em conta a estratégia definida pela Direção da AESDP de dar resposta ao crescimento
que se tem verificado, através de uma maior estruturação e profissionalização da associação,
será necessário procurar fontes de financiamento externas que possibilitem a concretização
desta estratégia. Assim, será criado um grupo de trabalho responsável por encontrar as formas

de financiamento adequadas à AESDP (patrocínios, apoios, fundos comunitários, etc.) e negociar
os termos desses financiamentos. O valor indicado para as receitas relativas a este ponto, de
10,120€, é o mínimo obrigatório para garantir a cobertura de todos os custos previstos para o
período de 2019.

