COMUNICADO
Informamos os(as) colegas associados(as) que terminou em 31.Dez.2003 a vigência do
mandato dos actuais corpos sociais da APSS e de acordo com os Estatutos dever-se-ia ter
procedido à realização de eleições no mais curto espaço de tempo possível. Lembramos
que este mandato foi prorrogado por seis meses (de Julho a Dezembro), em Assembleia
Geral de 13.Março.2003.
Findo este período de tempo a Presidente da Direcção informou o(as) associados(as) que
se aguardava a apresentação de listas para no período estipulado se proceder ao escrutínio.
Verificou-se, no entanto que neste período de tempo não foi apresentada qualquer lista o
que impossibilitou a realização das eleições em tempo devido.
Assim considerando que:
1. A não existência de listas impossibilita a realização de eleições.
2. Sem eleições não existem órgãos sociais na APSS
3. Os actuais órgãos sociais já cessaram o seu mandato e pretendem não continuar no
exercício destas responsabilidades
Comunico aos(às) associados(as) o seguinte:
No dia 11 de Setembro realizou-se uma Assembleia Geral extraordinária (onde participaram
21 associados dos 1203 activos) e onde foi apresentada e discutida a situação crítica da
APSS, tendo ficado determinado o seguinte:
1. Realização de eleições para os órgãos sociais da Associação no próximo dia 19 de
Novembro.
2. Prazo de entrega das listas até ao dia 4 de Novembro.
Os actuais colegas que compõem os órgãos sociais disponibilizaram-se para se manterem
em funções até ao final do mês de Novembro.
Caros(as) colegas
Chamo a vossa especial atenção para a necessidade imperiosa que a classe, cada um dos
profissionais, tome consciência da gravidade desta situação, que pode por em causa a vida
da nossa Associação.
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Se a APSS não for viável e não tiver dinamismo toda a classe se irá ressentir. É esta a
imagem que os profissionais de Serviço Social querem dar à sociedade?
Agora que a constituição de Ordem está tão perto, se a APSS não tiver vida nem rumo,
como vamos continuar o processo em fase já tão adiantado?
Mas que pensar desta situação? Os A.S. andam distraídos com os seus próprios interesses
e direitos?
Mais uma vez, insisto, não esqueçamos que a APSS é a face visível da classe. A
Associação está constantemente a ser solicitada para intervir, e temos que continuar a
responder aos desafios em nome dos profissionais e do enorme papel que têm na
sociedade de hoje e de futuro.
Caros(as) colegas
É necessário unirmo-nos em torno de tanto que temos em comum sendo a APSS o ponto de
convergência.
É urgente tomarmos consciência do risco, mas também da oportunidade deste momento.
As listas têm que aparecer (até ao dia 4 de Novembro). A nossa Associação tem que
retomar a força da sua acção até à constituição da Ordem que está com fortes
possibilidades de se alcançar.
Contamos com todos(as) e com cada um(a) de vós.
Profissionais/ cidadãs(os) precisam-se
Que queiram participar activamente no projecto maior de qualquer profissional – ter a sua
ORDEM.
Entenda-se este comunicado com um GRITO que contém um misto de aflição, mas
SOBRETUDO de uma ENORME ESPERANÇA.
Ficamos a aguardar a vossa resposta,
Lisboa, 24 de Setembro de 2004
A Presidente da Assembleia Geral

Maria Joaquina Ruas Madeira
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