ATA NÚMERO 5
---------- Aos 20 dias de janeiro de dois mil e dezasseis, pelas 10h00m, na sala piso 1 do
Edifício da Barrica, sito na Rua dos Mercadores, n.º3, em Aveiro, a Assembleia-Geral
extraordinária da Associação denominada “AGORAVEIRO - ASSOCIAÇÃO PARA A
PROMOÇÃO DO CIDADÃO ATIVO”, pessoa coletiva numero 509 441 130, estando
presentes a Sr.ª Maria Alexandra Ataíde Rodrigues Pereira, que intervém na qualidade
de Presidente da Assembleia Geral (AG), a sr.ª Valda Luisa Vieira Coelho, que intervém
na qualidade de vice-presidente da AG e o sr. Rafael Luís Martins Cunha Monteiro, que
intervém na qualidade de secretário da AG.---------------------------------------------------------Estiveram ainda presentes, os seguintes elementos da direção da associação, sr. André
Alexandre de Sousa Cester Costa que intervém na qualidade de Presidente da Direção
da Associação e o sr. Diogo Branco Cardoso, que intervém na qualidade de Vogal da
Associação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram observadas as formalidades prévias da sua convocação. Não estando
presentes metade dos sócios, de acordo com o previsto no ponto 2 do artigo 21º dos
estatutos da associação, meia hora depois da hora agendada, com os sócios presentes,
foi verificada a intenção unanime de constituir a presente reunião de Assembleia Geral
extraordinária, tendo sido iniciada a sessão, presidindo à mesa da Assembleia Geral a
Sr.ª Maria Alexandra Ataíde Rodrigues Pereira com a seguinte ordem de trabalhos: ------------- Ponto único - Aprovação do Relatório de Gestão e Contas, relativo aos
exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 ----------------------------------------------------------------- Entrou-se no ponto único da agenda e analisadas as contas relativas ao ano de
2010, verifica-se que os resultados Operacionais e o Resultado Líquido do Exercício no
exercício de 2010 foram de -696,45€, não havendo lugar à aplicação de resultados
transitados. No exercício de 2011 os resultados Operacionais e o Resultado Líquido do
Exercício foram de -2.415,44€, não havendo igualmente lugar à aplicação de resultados
transitados. Apenas no exercício de 2012 se obtiveram resultados operacionais
positivos. Efetivamente os resultados Operacionais e o Resultado Líquido do Exercício
nesse exercício foram de 10.386,12€, e representam por isso, um momento de
viragem na situação financeira da associação. Atendendo, por um lado, à situação

financeira equilibrada da associação, e por outro, à necessidade de se iniciar a criação
de uma estrutura de gestão de suporte à atividade da associação, é no exercício de
2013 que a estrutura de custos da associação sofre uma alteração, resultado da
contratação de um recurso humano de apoio à gestão. Os resultados Operacionais e o
Resultado Líquido nesse exercício foi de 1.154,62€. Por último, no exercício de 2014,
os resultados Operacionais no exercício foram de 3.089,44€, os resultados financeiros
de -291,70€ e o Resultado Líquido do Exercício de 2.797,74€, não havendo lugar à
aplicação de resultados transitados. Saliente-se por último que o saldo bancário da
conta na Caixa Geral de Depósitos, à data de 31 de dezembro de 2014 era de
14.151,23€. --------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da direção realçou ainda que face aos dados expostos, importa salientar
que a Associação conseguiu, no período entre 2010 e 2014, avançar com a criação de
uma estrutura de gestão mínima, mas assalariada, definir um rumo de atuação
sustentado por um conjunto diversificado de ações e atingir uma estabilidade
financeira garante da continuidade da associação no curto e médio prazo. A associação
não apresenta quaisquer dívidas à Administração Fiscal e/ou à Segurança Social e um
saldo bancário positivo de mais de catorze mil euros. -------------------------------------------As contas apresentadas relativas aos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, foram
postas a votação, e foram aprovadas por unanimidade. --------------------------------------------------- Não havendo mais nada a tratar, e considerando a aprovação de todos os
pontos, foi encerrada a reunião às 11h37 horas, da qual se lavrou a presente ata, a
qual depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo presidente e secretário da
Assembleia Geral. -------------------------------------------------------------------------------------------

Aveiro, 20 de janeiro de 2016
A Presidente da Assembleia Geral,

________________________________________

A Vice-Presidente da AG,

__________________________________________

O secretário da AG,

__________________________________________

