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Meus Caros Clientes
Meus Caros Significativos
Meus Caros Colaboradores
Assuntos: Participação dos Associados
•
•
•

Eleições
Alteração dos Estatutos
Alteração do nome da Associação

Antes de mais, gostava sinceramente que compreendessem que me dirijo a vós, não
apenas como Presidente da Mesa da Assembleia Geral da nossa APPACDM de
Lisboa, mas também – e quiçá, sobretudo -, como pai do José Miguel Manata que
frequenta o Centro Júlia Moreira.
Ontem realizou-se mais uma Assembleia Geral e, também mais uma vez, eram
poucas as pessoas presentes, sendo ainda muito menos os clientes ou familiares
destes (agora denominados “significativos”. )
Compreendo (desde logo por experiência própria) que, sobretudo para os
significativos, a vida é muito dura e que não é fácil arranjar tempo para tudo.
Também compreendo que alguma coisa pode e deve ser feita pela organização para
fomentar a vossa participação (aliás o apoio que, a este propósito, tem sido dado
sobretudo pelo Centro Júlia Moreia é de louvar). Entendo finalmente e para não me
alongar que, muitas vezes, a vossa ausência resulta de não sentirem necessidade de
participar, dado tudo estar a correr bem com o vosso familiar.
Começando pelo lado positivo deste assunto, é verdade que, designada e
principalmente, temos a sorte de ter colaboradores muito dedicados e que, para além
do apoio técnico, dão aos nossos familiares um carinho que nos deixa felizes e
tranquilos.
Porém, queria dizer-vos – repito, não apenas na função de Presidente da Mesa da AG
que desempenho há mais de 20 anos mas, sobretudo, como pai de um cliente - que a
situação que temos vivido nos últimos anos, bem como os tempos que se
adivinham, são muito preocupantes, não vos podendo dizer que está garantido
para todo o sempre o serviço - e muito menos com a qualidade atrás referida que até agora vos tem sido proporcionado.
Pelo contrário, temos e vamos continuar a enfrentar situações muito difíceis,
que já nos obrigaram inclusivamente a alienar património o que, ontem, foi
uma vez mais equacionado.
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Em síntese, o que gostava que compreendessem é que o apoio que damos aos
nossos clientes está a ser cada vez mais difícil de propiciar. Também em síntese e
usando outras palavras para me dirigir especificamente aos significativos, o que
gostava que compreendessem é que a solução que encontraram na APPACDM
para os vossos problemas familiares pode vir a estar em causa.
Por isso e para que não sejam outros a decidir o que tem a ver especificamente
convosco, era bom que participassem na vida associativa da APPACDMs –
designadamente nas Assembleias Gerais – e usassem o vosso direito de voto nos
vários e importantes assuntos que temos discutido e decidido.
É que, depois, poderá já ser tarde…
Serve esta introdução para desde logo recordar que durante o presente ano vamos ter
eleições para os corpos sociais da APPACDM.
Assim, era importante que, sobretudo os significativos, se disponibilizassem para o
exercício de funções nos vários órgãos sociais. Como a própria sigla indica, a
APPACDM foi e é sobretudo uma associação de pais, parecendo-me importante que,
sem desvalorizar o importante papel desempenhado pelos colaboradores, não se
perca essa matriz.
Trata-se, efectivamente, de uma obrigação cívica e associativa que, como tentei
demonstrar, tem o maior interesse para todos nós (vós).
E importa acrescentar que, embora alguns cargos careçam efectivamente de tempo e
dedicação que nem todos têm, outros são a esse propósito infinitamente menos
exigentes, sendo certo que todos necessitam de ser preenchidos para que a associação
possa funcionar.
Pelo exposto, apelo à participação de todos no processo e acto eleitorais que se
aproximam.
Por outro lado, devido à publicação do Decreto lei 172-A/2014, de 14 de Novembro,
vamos ser obrigados a alterar os nossos estatutos.
Assim sendo, iremos aproveitar o ensejo para mudar também o que, não sendo
contrário ao novo ordenamento jurídico, nos pareça menos bem.
E algo que vem sendo designada e sistematicamente criticado é a nossa
denominação e logotipo que, não obstante o enorme respeito e carinho que nos
merecem, importa reconhecer não serem nada apelativos para o exterior e serem
muito difíceis de pronunciar e de reter visualmente. Esta situação tem–se revelado
muito negativa, designadamente na divulgação da nossa instituição e, sobretudo, na
recolha de apoios (v.g. financeiros).
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Assim e não vos querendo maçar muito com mais explicações desnecessárias, venhovos convidar para:
•

Participarem no processo eleitoral (v.g. propondo-se assumir funções nos vários
órgãos sociais, comparecendo no acto eleitoral e votando);

•

Participar em grupo de trabalho para redacção de proposta de estatutos que vai
ser constituída na dependência da direcção, devendo para o efeito manifestar
essa vossa disponibilidade até ao final do mês de Março à Direcção ou à chefia nos
nossos serviços administrativos (Av. 5 de Outubro nº104, 5º 1064-004 Lisboa,
217928720, geral@appacdm-lisboa.pt)

•

Participar na alteração de estatutos enviando as vossas propostas de alteração
para a direcção ou para o grupo de trabalho referido, o mais tardar até final de
Abril. A este propósito esclareço que basta exprimirem a vossa ideia da forma que
vos for possível, não sendo necessário redigi-la juridicamente.

•

Participar na alteração do nome e logotipo da nossa Associação enviando-nos, nos
mesmos termos, os vossos contributos.
Agradecemos antecipadamente.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Celso Manata

Lisboa, 21/02/2015
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