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Minuta	da	Acta	da	Segunda	Assembleia	Geral	da	SI-SPA/PTN	
	
Aos	 dezassete	 dias	 do	 mês	 de	 março	 de	 dois	 mil	 e	 dezassete,	 reuniu	 a	
Assembleia-Geral	 da	 Secção	 de	 Internos	 da	 Sociedade	 Portuguesa	 de	
Anestesiologia/Portuguese	 Trainee	 Network	 (SI-SPA/PTN),	 no	 Sheraton	 Hotel	
SPA,	localizado	no	Porto.		À	conferência	do	quórum,	efectuada	às	dezanove	horas	
de	 trinta	 minutos,	 não	 havia	 associados	 suficientes	 para	 o	 constituir,	 tendo	 a	
Assembleia	Geral	reunido	às	vinte	horas,	em	segunda	convocação,	com	qualquer	
número	de	elementos	presentes	
	

Período	Antes	da	Ordem	de	Trabalhos	
_____________________________________________________________________________________________	
	
No período antes da Ordem de Trabalhos, o Secretário da Mesa, Francisco Valente, 
começou por saudar os membros da Assembleia agradecendo a presença de todos na 
Assembleia Geral. Indicou que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Diogo 
Sobreira Fernandes, não poderia estar presente nesta Assembleia devido a 
compromissos pessoais inadiáveis. 
 
	

	
Proposta	da	Ordem	de	Trabalhos	

	
Ponto	 um	 -	 Escolha	 do	 Presidente	 da	 MAG	 de	 acordo	 com	 o	 previsto	 nos	
estatutos		
Ponto	dois	–	Apresentação	e	Votação	da	Ordem	de	Trabalhos		
Ponto	três	-	Votação	da	Acta	da	1a	Assembleia	Geral		
Ponto	 quatro	 -	 Apresentação	 e	 votação	 do	 Relatório	 de	 Atividades	 da	 Direção	
cessante		
Ponto	 cinco	 –	 Apresentação	 e	 Votação	 da	 proposta	 de	 Regulamento	 para	
Processo	Eleitoral	2017/19		
Ponto	 seis	 -	 Apresentação	 e	 votação	 das	 Listas	 para	 Direção	 e	 Mesa	 da	
Assembleia	Geral	da	SI-SPA/PTN		
Ponto	sete	-	Outros	assuntos		
	
______________________________________________________________________	
	
	

Início	da	Ordem	de	Trabalhos	
	

Ponto	Um	–	Escolha	do	elemento	mais	velho	presente	na	sala	–	Mariano	Veiga,	
Hospital	 Central	 do	 Funchal.	 Ninguém	 na	 Assembleia	 Geral	 se	 opôs	 à	 sua	
nomeação,	pelo	que	assumiu	a	Presidência	da	Assembleia	Geral.		
	
Ponto	Dois	-	Apresentação	e	Votação	da	Ordem	de	Trabalhos	–	Após	projeção	no	
auditório,	 procedeu-se	 à	 votação	 da	 Ordem	 de	 trabalhos,	 tendo	 sido	 aprovada	
por	unanimidade	dos	elementos	presentes.		
	



Ponto	 Três	 -	 Votação	 da	 acta	 da	 1a	 Assembleia	 Geral	 –	 Após	 proposta	 de	
dispensa	 de	 leitura	 da	 acta	 pela	 Mesa	 da	 Assembleia	 Geral,	 pela	 sua	 prévia	
divulgação	 via	 email	 e	 no	 site	 da	 Sociedade	 Portuguesa	 de	 Anestesiologia,	
procedeu-se	à	votação	da	primeira	acta	da	Assembleia	Geral	da	SI-SPA/PTN	com	
os	seguintes	resultados:	

Votos	a	favor	–	quarenta	e	quatro	(44)	
Votos	contra	–	zero	(0)	
Abstenções	–	nove	(9)	

	
A	ata	foi	aprovada	com	quarenta	e	quatro	votos	a	favor.	
	
	
Ponto	quatro	–	Apresentação	do	Relatório	de	Actividades	da	Direcção	cessante	
–	pela	Presidente	cessante	Inês	Mesquita	

Pedidos	de	Esclarecimento	–	Manuel	Abecasis	(CHLN)	
	

Procedeu-se	 então	 à	 votação	 do	Relatório	 de	Actividades	 da	Direcção	 cessante	
com	os	seguintes	resultados:	
	 Votos	a	favor	–	quarenta	e	nove	(49)	
	 Votos	contra	–	zero	(0)	
	 Abstenções	–	oito	(8)	
	
O	Relatório	de	Actividades	foi	aprovado	com	quarenta	e	nove	votos	a	favor.	
	
Ponto	 cinco	 –Francisco	 Valente	 apresentou	 o	 regulamento	 para	 o	 processo	
eleitoral	 para	 o	 mandato	 2017/19,	 elaborado	 pela	 Mesa	 da	 Assembleia	 Geral	
cessante.		

Pedidos	 de	 esclarecimento	 –	 Manuel	 Abecasis	 (CHLN)	 |	 Catarina	 Filipe	
(CHUC)	|	Fabio	Rato	(CHLN)|	João	Valente	(CHLN)	

	

A	mesa	aceitou	dois	pedidos	de	alteração	ao	documento	de	Associados	presentes	
na	Assembleia:	no	ponto	4.1	 lê-se	agora	 “4.1	–	Verificação	de	Lista	de	 Internos	
Associados	 da	 SPA,	 com	 quotas	 regularizadas	 e	 que	 tenham	 manifestado	 a	
vontade	de	pertencer	à	SI-SPA/PTN”	e	nos	pontos	2	e	3	 foi	 retirada	o	seguinte	
texto	“seguidos	de	5	minutos	de	pedidos	de	esclarecimento	e/ou	Intervenções”	

O	documento	foi	submetido	à	votação,	tendo	sido	aprovado	por	unanimidade	dos	
associados	presentes.	

Ponto	Seis	–	De	acordo	com	o	regulamento	previamente	aprovado,	procedeu-se	
ao	 sorteio	 da	 ordem	 de	 apresentação	 das	 listas	 para	 a	 Direção	 e	 Mesa	 da	
Assembleia	Geral,	tendo	a	Lista	M	ficado	em	primeiro	e	a	Lista	A	em	segundo,	em	
ambas.		
Assim,	 Manuel	 Abecasis	 procedeu	 à	 apresentação	 da	 Lista	 M	 –	 Candidata	 à	
Direção	da	SI-SPA/PTN	

Pedido	de	Esclarecimento	–	Sandra	Maurício	(IPO	Lx)	
Pedido	de	Intervenção	-	Inês	Mesquita	(CHUC)	
	



De	 seguida,	 Diana	 Leite	 procedeu	 à	 apresentação	 da	 Lista	 A	 –	 Candidata	 à	
Direção	da	SI-SPA/PTN		

Pedidos	de	Esclarecimento	–	 João	Valente	(CHLN)	|	Fábio	Rato	(CHLN)	|	
Pedro	Godinho	(CHLeiria)	
Pedidos	de	Intervenção	–	Igor	Neto	(CHSJ)	
	

De	seguida,	Francisco	Valente	procedeu	à	apresentação	da	Lista	M	e	Ana	Luísa	
Afonso	da	Lista	A	–	candidatas	à	Mesa	da	Assembleia	Geral	da	SI-SPA/PTN	

Pedidos	 de	 Esclarecimento	 conjuntos	 –	 Manuel	 Abecasis	 (CHLN)	 |	
Gustavo	Norte	(CHUC)		

	
Na	 sequência	 de	 uma	 proposta	 apresentada	 pela	 colega	 Diana	 Leite	 (CHSJ),	 a	
Mesa	 da	 Assembleia	 Geral	 procedeu	 a	 uma	 alteração	 ao	 Regulamento	
previamente	 aprovado	 e	 a	 votação	 foi	 efectuada	 por	 ordem	de	 apresentação	 e	
não	por	ordem	alfabética,	com	a	concordância	de	todos	os	elementos	presentes	
na	Assembleia	Geral.	 Procedeu-se,	 então,	 à	Votação	para	 a	Direcção	 e	Mesa	da	
Assembleia	Geral,	sob	escrutínio	secreto,	com	os	seguintes	resultados:		

Direcção	–	Lista	A	–	32	|	Lista	M	–	28	|	Brancos	–	2	|	Nulos	–	0	
Mesa	da	Assembleia	Geral	 –	 Lista	A	 –	 27	 |	 Lista	M	 –	 32	 |	 Brancos	 –	 2	 |	
Nulos	–	1	

	
Desta	forma,	foram	eleitas	para	o	biénio	2017/19	as	Listas	A	para	a	Direcção	e	a	
Lista	M	para	a	Mesa	da	Assembleia	Geral.		
	
Ponto	sete	–	Outros	Assuntos	–	Sem	outros	assuntos.		
	
Para	terminar	a	Assembleia-Geral,	o	Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	Geral	da	
SI-SPA/PTN	agradeceu	a	participação	democrática	e	ativa	de	todos	os	elementos	
presentes.	
	
Às	vinte	e	duas	horas	e	trinta	minutos,	o	Presidente	da	Mesa	deu	por	encerrada	a	
Assembleia-Geral.		
	
Para	que	conste,	se	lavrou	esta	ata	que	depois	de	aprovada	será	assinada	pelos	
Membros	da	Mesa	da	Assembleia-Geral.		
	
	
Pela	Mesa	da	Assembleia	Geral		
	
	
________________________________																																		___________________________	
Mariano	Veiga	 	 	 	 	 Francisco	Valente	
	
	


