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Assembleia Geral de 5 de Julho de 2014 
 
Reunidos em Assembleia Geral, a 5 de Julho de 2014, no Clube Médico da Secção Regional Centro da 
Ordem dos Médicos, sito na Avenida Afonso Henriques nº39, estiveram presentes os seguintes sócios: 
 

 Luís Filipe Pinheiro (Presidente da Mesa da Assembleia) 

 Jorge Pereira (Secretário da Mesa de Assembleia) 

 Carlos Mesquita (Presidente) 

 Henrique Alexandrino (Tesoureiro) 

 Ana Oliveira (Vogal do Conselho Fiscal) 

 Pedro Ramos (Sócio proposto) 

 Luís Ferreira (Sócio proposto) 

 Justificaram a sua ausência fazendo-se representar os sócios Sérgio Batista, Carlos Rodrigues e 
Miguel Silva. 

 
Pelas 15:00 horas, iniciaram-se os trabalhos, com a seguinte Ordem: 
 

1. Apresentação de contas de exercícios anteriores, designadamente do de 2013 
2. Avaliação da RIAATCE 2013 e planos para futuro 

a. Reunião Nacional de Trauma e Cirurgia de Emergência – Novembro 2014 
b. European Trauma Course 

3. Site da ALTEC 
4. Recomposição dos Corpos Sociais 
5. Representação na ESTES e no ECTES 
6. Outros assuntos 
 

 
Ponto 1 
 

 Apresentada pelo Presidente a tabela das quotas da Associação (página seguinte); a negro, 
encontram-se as quotas normalmente regularizadas, a azul, as quotas regularizadas através de 
acerto de contas em função de créditos existentes relacionados com a realização de cursos e, 
a vermelho, o saldo das quotas em divida. 

 

 Foi notado que os sócios Eduardo Oliveira e Filipe Ribeiro não possuem as suas quotas 
atualizadas há vários anos. O caso de Ricardo Pereira é excepcional, visto ser um sócio 
proposto, ainda não titular. Nesta medida, foi deliberado que os sócios com quotas em falta 
sejam notificados por carta registada com aviso de recepção para regularizarem a sua 
situação, sob pena de serem destituídos, caso não haja resposta no prazo fixado e avisado de 
30 dias. 



 

 

 
 

 Foram considerados os casos dos sócios propostos, alguns dos quais já participantes em 
atividades da ALTEC e com quotas pagas: 

 
 Fernando Domingos 
 Pedro Ramos 
 Carlos Rodrigues 
 Ricardo Pereira 
 Miguel Silva 
 Paula Pereira 
 Mafalda Martins 
 Joel Fernandes 
 António Morgado Viana 
 Luís Ferreira 
A sua condição de sócio titular foi confirmada por unanimidade. 
 

 Discutido o critério tácito da necessidade de ser instrutor ATLS para ser sócio, pelo facto de 
haver sócios aceites que o não são, apesar de terem reconhecido papel na formação na área 
do trauma e da cirurgia de urgência. Assim, foi inquirido o Presidente sobre a sua vontade 
explicita de modificar o Regulamento Interno para inclusão nos critérios de ratificação dos 
sócios titulares, a regra de ser instrutor ATLS. O Presidente afirmou pretender incluir um 
critério que obrigasse ao sócio proposto desempenhar um papel de importância reconhecida 
na formação em trauma e cirurgia de emergência, bem como na sua prática clinica. Nesse 
sentido foi proposta e aprovada por unanimidade a seguinte nova redacção para o número 3 
do Regulamento Interno: 

 
 Poderá vir a ter a categoria de sócio titular quem o pretender, desde que 

 - seja maior perante a lei, 
 - esteja inscrito na Ordem dos Médicos, 
 - seja proposto em Assembleia Geral por três sócios titulares 
 - e possua experiência clinica e compromisso na formação nas áreas de trauma e/ou 
   emergência cirúrgica, reconhecidas por essa mesma Assembleia Geral. 



 

 

 A Direção propôs outra modificação do texto do Regulamento Interno, quanto à figura do 
Sócio Correspondente, no sentido de passar a ser designado por Membro Associado, 
mantendo-se os direitos e deveres do atual Sócio Correspondente. Esta modificação seria mais 
consentânea com os direitos e deveres desta classe de sócio, podendo vir a incluir pessoas não 
inscritas na Ordem dos Médicos cuja atividade se entendesse importante  para a ALTEC. A 
Assembleia recusou esta alteração, por não ver vantagens na modificação e entender poder 
ser geradora de confusão em termos estatutários. Assim, manteve-se a designação de Sócio 
Correspondente. Foi proposto e aceite por unanimidade que o Sócio Correspondente pague 
uma jóia de 50 € e uma quota anual de 25 €. 

 

 O Presidente da Mesa da Assembleia propõs que os sócios da ALTEC usufruam de benefícios 
nas inscrições nos cursos e outras acções de formação da responsabilidade da ALTEC e que 
tal passe a constar do Regulamento Interno, o que foi aceite por unanimidade. 
 

 Foram apresentadas, pelo Presidente, as contas da Direcção de 2012 e 2013, as quais constam 
do quadro-resumo da página seguinte. A análise global revela que, apesar do saldo negativo 
da RIAATCE, se manteve o património da ALTEC com saldo francamente positivo. Existem 
depositados a prazo mais de 42000 €. A conta a prazo de Coimbra possui um balanço positivo 
de cerca de 23000 € e a de Viseu de cerca de 19500 €. O Presidente informou que foi 
realizada uma transferência de 6000 Euros da conta de Viseu para a conta de Coimbra, por 
motivos de liquidez e de modo a não mexer nos depósitos a prazo, importância que será 
reposta logo que possível. Não tendo sido apresentadas dúvidas ou questões, foram as contas 
da Direcção aprovadas por unanimidade. 
 

 Foi, ainda, aprovada pela Assembleia a manutenção da contratação da empresa de 
contabilidade VOCRA (J.Lopes Cravo e Filhos, Lda), mediante a remuneração já existente de 
750 € anuais, com um agradecimento pela generosidade e qualidade do serviço prestado. 



 

 

 



 

 

 
Ponto 2 
 
 

 Efectuada a avaliação da Reunião Ibero-Afro-Americana de Trauma e Cirurgia de 
Emergência (RIAATCE) e dos planos para o futuro da ALTEC. O Presidente apresentou o 
quadro-resumo das contas, com um saldo negativo final de 9867 Euros. Acrescentou, ainda, 
que 6 das inscrições efectivadas se encontram por pagar, prejuízo acrescido ao balanço final. 
Foi salientada, no entanto, a importância da presença em Portugal, em particular em Coimbra, 
das individualidades convidadas e do seu contributo para a qualidade científica do evento, não 
sendo de menosprezar, também, os contactos realizados para futuros eventos, bem como a 
imagem transmitida para a comunidade científica e académica sobre a capacidade 
organizativa da ALTEC. Apesar do prejuízo, a RIAATCE foi considerada uma mais valia e um 
evento de importância científica e social. 

 

 
 

 Ao expressar o seu desagrado pelo facto de não ter o simpósio organizado tido a afluência 
desejada e merecida, utilizou a expressão “caçadores de diplomas”, afirmando que os cursos 
certificados e acreditados parecem mais apelativos pelos diplomas do que pelo conteúdo. A 
participação no Simpósio teria permitido partilhar a experiência e o conhecimento de 
individualidades reconhecidas a nível mundial. Não teve o quórum desejado, o que foi pena. 

 

 O Presidente foi felicitado pelo Presidente da Mesa pela organização da RIAATCE. Este 
apontou, contudo, alguns dos aspectos que, na sua opinião, terão sido menos positivos: 
 Um problema de divulgação, que motivou uma participação menor do que o esperado. 

Para tal terá contribuído uma organização demasiadamente centrada na figura do sócio 
Carlos Mesquita, sem efectivo apoio da comissão organizadora, tendo-se corrido sérios 
riscos, em caso de impossibilidade física. 

 Do ponto de vista científico e, apesar do sucesso da maior parte dos cursos realizados, a 
sobreposição de matérias poderá ter contribuído para o menor sucesso de outros. 

 Manifestou, ainda, o seu desagrado pela existência de um curso fechado para o CHUC (o 
curso de reconstrução da parede abdominal - AWR), o qual se veio a saldar em prejuízo, 
ainda que pequeno, para a ALTEC. 

 Frisou a má divulgação do evento, referindo que o concurso de uma organização 
profissional poderia ter evitado as lacunas a este nível. 

 Acrescentou, ainda, estranhar o facto de num Hospital Universitário, com três serviços de 
Cirurgia Geral, não ter havido um maior envolvimentos dos seus elementos, face à 
qualidade do corpo académico convidado. 

 Propôs, por fim, um voto de louvor e de reconhecimento do esforço da Direcção na 
organização desta primeira RIAATCE, o qual foi aprovado por unanimidade. 

 Tomou-se conhecimento de que as duas próximas edições serão no Brasil (Ribeirão 
Preto ou Campinas, 2015) e em Espanha (Alicante, 2017). 



 

 

 

 O Presidente tomou a palavra, afirmando que o voto é devido aos Corpos Sociais da ALTEC. 
Referiu que o curso AWR foi organizado pelo Serviço de Cirurgia A e, por isso, fechado desde o 
inicio da sua organização. Nele participaram apenas elementos do CHUC, apesar da 
responsabilidade financeira ter sido assumida pela ALTEC. Não sendo previsível o pequeno 
balanço negativo do mesmo, serão envidados esforços no sentido de o anular. 

 
 
Ponto 3 
 

 Foi o Presidente autorizado por unanimidade a tratar dos assuntos relativos à manutenção do 
site da ALTEC, com as despesas inerentes à mesma. 

 
 
Ponto 4 
 

 Foram eleitos os novos Corpos Sociais, que passaram a ter a seguinte composição: 
 

 Direcção: 
- Presidente: Carlos Mesquita 
- Secretário: Pedro Ramos 
- Tesoureiro: Henrique Alexandrino 

 
 Mesa da Assembleia: 

- Presidente: Luís Filipe Pinheiro 
- Vice-Presidente: Jorge Pereira 
- Secretário: Carlos Rodrigues 

 
 Conselho Fiscal: 

- Presidente: Ana Oliveira 
- Vice-Presidente: Sérgio Batista 
- Vogal: Miguel Silva 

 
 
Pontos 5 e 6 
 

 Por falta de tempo foram estes pontos deixados para próxima Assembleia. 
 
 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
 
 
 
_______________ 
Luís Filipe Pinheiro 

 


