


















































ACTAS 

70a Ata da Assembleia Geral 

No dia vinte e seis de Março de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas e trinta minutos, na sua 

sede social, sita no Largo Coronel Baptista Coelho, Santo Tirso, reuniram em Assembleia Geral Ordinária 

os sócios da Associação Comercial e Industrial do Concelho de Santo Tirso, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

Ponto Um - Apreciação e votação do Relatório e Contas do exercício de 2018. 

Ponto Dois - 30 minutos para tratar qualquer assunto de interesse para a Associação. 

Como à hora anunciada não estivesse presente a maioria dos Associados, foi pelo Presidente da 

Mesa declarado que a Assembleia se realizaria meia hora mais tarde. 

Pelas dezanove horas, foi pelo Presidente da Mesa da Assembleia Alda Moura aberta a sessão, 

procederido-se de imediato à composição da Mesa, que ficou assim constituída: Presidente Confeitaria 

Moura-Herdeiros V a Guilherme Ferreira Moura, Lda, representada por Alda Moura e Primeiro Secretário, 

A G Economistas Associados, representada por Armindo Godinho. Foi distribuído aos presentes um 

exemplar do Relatório e Contas do exercício de 2018. Dada a palavra à Direção, o Presidente da Direção 

delegou no Tesoureiro Miguel Costa, que começou por afirmar que o mesmo foi aprovado pela Direção e 

ratificado pelo Conselho Fiscal. De seguida, fez uma breve apresentação das atividades realizadas 

durante o ano de 2018, referindo que algumas iniciativas foram realizadas à custa do empenho do Vice-

Presidente de Direção André Gonçalves, nomeadamente o Aqui Há Stocks, a Campanha de Animação 

Natal e o Santo Tirso à Mesa 2 por 1; apontou de seguida outras atividades como sejam o Projeto 

Conjunto Comércio Investe; a Apresentação do Catálogo Digital; o Prémio Norte Empreendedor Carreira 

atribuído ao Senhor Comendador Machado Ferreira numa candidatura apresentada pela Associação; a 

E P A T - Elaboração de Projetos de Investimento do IEFP, a Formação Profissional, o Erasmus +, o 

POISE, o Programa Formação Pme; a Gala de Comemoração do 105° Aniversário que foi um grande 

sucesso e uma extensa atividade de presenças (40) em inúmeras iniciativas para as quais a Associação 

foi convidada. De seguida, fez uma explicação da situação financeira da Associação, referindo o equilíbrio 

financeiro da mesma, situando-se o rácio de autonomia financeira em 16%, valor um pouco abaixo do 

verificado em 2017. Relativamente ao balanço, destacou que o ativo não corrente se situa na ordem dos 

167.000 euros, o saldo de clientes em cerca de 11.000 euros e que no saldo de outros créditos a receber 

se destaca o valor a receber do IEFP na ordem dos 84.500 euros. Referiu ainda que houve uma redução 

no passivo nomeadamente no saldo de fornecedores e nos financiamentos obtidos. Em relação à 

Demonstração de Resultados, o resultado liquido obtido negativo de 52.890,17€ é explicado na nota 10 

do Anexo, pelos cortes verificados pelo IEFP no Programa POISE no valor de 63.511,50€, prejudicando 

fortemente o resultado, deste valor será ainda possível recuperar 20.295,00€ conforme contestação 

apresentada pela ACIST, afirmando que em termos de gestão corrente e gestão de projetos, tudo o que 

fosse só da ACIST teria um resultado líquido positivo. Por último, agradeceu a toda a Direção e deu a 

palavra ao Presidente do Conselho Fiscal que afirmou que, após análise das contas do ano 2018, o 

Relatório e Contas devia ser aprovado. 

PROCESSADO POR COMPUTADOR 



De seguida, o Senhor Presidente da Mesa perguntou se algum associado queria algum 

esclarecimento, tendo o Senhor Presidente de Direção informado que quando esta Direção tomou posse 

tinha dois objetivos, terminar com o endividamento bancário da Assocação e reduzir as contas com os 

fornecedores, com o Projeto POISE em que a Associação foi uma "barriga de aluguer" da CAI D, foram 

feitas várias abordagens à Câmara no entanto sem sucesso, no sentido de mitigar os cortes efetuados 

pelo IEFP, informou ainda que foi efetuada uma livrança de 50.000€ para fechar este Projeto e que o 

grande esforço será agora feito para liquidar esta dívida e que muito provavelmente a liquidação das 

contas com os fornecedores ficará para uma próxima Direção, concluindo que as instalações da ACIST 

nunca serão postas em causa. 

Posto à votação, o Relatório e Contas foi aprovado por unanimidade, tendo sido deliberado que os 

resultados obtidos fossem transferidos para Resultados transitados. 

Passou-se de seguida ao segundo e último ponto da ordem de trabalhos em que o Presidente da 

Mesa questionou a Assembleia se tinha algum assunto a ser abordado, em que não foi levantado 

qualquer assunto pelos Associados presentes. 

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada sendo dela lavrada a presente ata a qual vai 

ser assinada pelos elementos da Mesa. 


