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APCA – Associação Portuguesa Classe Access 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

 

No dia vinte e sete de março de dois mil e vinte e um, reuniu-se em Assembleia Geral Ordinária os 

associados da Associação Portuguesa da Classe Access, sendo a mesma seguida por meios telemáticos 

através da plataforma Google Meet, conforme aviso em convocatória, que se junta e faz parte integrante 

da presente ata.______________________________________________________________ 

Assumiu a Presidência da Mesa da Assembleia Geral o titular do cargo, João Gonçalo Pereira Gonçalves, 

sendo secretariado pelo Presidente da Direção António Guilherme Teixeira Ribeiro, tendo o mesmo 

verificado estarem cumpridos todos os requisitos legais e estatutários. __________________________ 

A Assembleia Geral teve início às quinze horas e trinta minutos, em segunda convocatória, contando com 

a presença de 22 associados, que representam 20,18% do total de associados._________________ 

A Lista de Presenças constitui o Anexo Um desta Ata._________________________________________ 

 

O Presidente da Direção informou que os Pontos Dois e Três da Ordem de Trabalhos seria trocada, sendo 

apresentado primeiro o Ponto Três, não havendo para tal nenhuma contestação pelos presentes. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ponto um – Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades do exercício de 2020; _____ 

Ponto dois – Apresentação do parecer do Conselho Fiscal sobre o relatório de contas do exercício de 

2020; _______________________________________________________________________________ 

Ponto três – Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas do exercício de 2020; ________ 

Ponto quatro - Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para 2021; ____________________ 

Ponto cinco – Alteração do nome da Associação e Logotipo; ___________________________________ 

Ponto seis – Alteração dos Estatutos da APCA; ______________________________________________ 

Ponto sete – Outros assuntos de interesse geral. ____________________________________________ 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia deu início à ordem de trabalhos.___________________________ 

 

 

PONTO UM – Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades do exercício de 

2020;_______________________________________________________________________________ 

Foi apresentado pelo presidente da direção o relatório de atividades de 2020, Anexo Dois desta Ata, 
informando que face às várias regras impostas pelo Governo e Direção Geral de Saúde, todas as provas 
presentes no calendário de 2020 foram canceladas, tendo sido apenas realizado o Campeonato de 
Portugal de Juniores e Absolutos, prova organizada pela Federação Portuguesa de Vela, contando com a 
presença da Classe Hansa 303 Individual. _________________________________________________ 
Colocado à apreciação o relatório de atividades de 2020 foi aprovado por unanimidade. ____________ 
 
PONTO TRÊS – Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas do exercício de 2020; ______ 

O Presidente da Direção apresentou e partilhou na Tela o mapa de Demonstração de Resultados, Anexo 

Três desta Ata, referente ao ano de 2020, verificando-se um total de 2.040,00€ (dois mil e quarenta 

euros) de receitas, dos quais 600,00€ (seiscentos euros) correspondem ao subsídio de apoio da 

Federação Portuguesa de Vela (FPV) e os restantes 1.440,00€ (mil quatrocentos e quarenta euros) a 

quotizações dos sócios. _________________________________________________________________ 
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Quanto a despesas, as mesmas apresentam o valor total de 1.227,36€ (mil duzentos e vinte e sete euros 

e trinta e seis cêntimos), que correspondem ao pagamento de consultoria e contabilidade de 2019 e 

2020, domínio do site, quota anual da FPV, apoio concedido ao Clube Naval da Horta pela presença dos 

seus velejadores no Campeonato Europeu realizado em Portimão no ano 2019 e despesas de 

deslocações. _______________________________________________________________ 

 

Concluiu-se que, entre as despesas e rendimentos, o resultado líquido foi de 812,64€ (oitocentos e doze 

euros e sessenta e quatro cêntimos), conforme quadro abaixo. ____________________________ 

 

Despesas 1.227,36€ 

Rendimentos 2.040,00€ 

Resultado 812,64€ 
 

Colocado à apreciação o relatório de contas respeitante ao exercício compreendido entre 01.JAN.2020 a 

31.DEZ.2020, as mesmas foram aprovadas por maioria, registando-se apenas uma abstenção.______ 

 

PONTO DOIS – Apresentação do parecer do Conselho Fiscal sobre o relatório de contas do exercício de 

2020; _______________________________________________________________________________ 

O Presidente do Concelho Fiscal, André Filipe Bicho Cipriano Bento, apresentou um parecer favorável às 

contas apresentadas pela Direção, Anexo Quatro desta Ata, recomendando a aprovação das mesmas. 

____________________________________________________________________________ 

 
PONTO QUATRO - Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para 2021; __________________ 

O Presidente da Direção apresentou e partilhou na Tela o Plano de Atividades para o ano 2021, 
discriminando as várias Provas Nacionais e Internacionais a realizar durante o presente ano, assim como 
a Estimativa Orçamental, Anexo Cinco desta Ata. ______________________________________ 
Foi anunciado que a estimativa orçamental prevê o apoio a atletas, para as provas nacionais e 
internacionais. Esse apoio será dado aos velejadores que ficam nos 3 (três) primeiros lugares do Ranking 
Nacional nas Classes Hansa 2.3 e 303 individual (classe paralímpica). _____________________ 
Colocado à apreciação o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2021, o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. ________________________________________________________________________ 

 

PONTO CINCO – Alteração do nome da Associação e Logotipo; _________________________________ 

O Presidente da Direção passou por apresentar o motivo que origina a mudança de nome da Associação. 
__________________________________________________________________________ 
É do conhecimento geral que no ano de 2013 o fundador e proprietário da marca Access apresentou a 
alteração do nome, passando a chamar-se Hansa. 8 anos após a alteração do nome é impreterível que a 
APCA altere também o seu nome, desvinculando-se do nome Access.__________________________ 
A Direção da APCA tem como objetivo representar todas as Classes de vela adaptada e não apenas a 
Classe Hansa, e por esse motivo não apresenta o nome Hansa ao futuro nome a escolher para a 
Associação. __________________________________________________________________________ 
Após um longo estudo para os possíveis nomes, a Direção concluiu que o nome mais apropriado à 
Associação deva ser APVA – Associação Portuguesa da Vela Adaptada. __________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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O mesmo nome levou alguns associados, a questionar o porquê do nome Vela Adaptada, considerando 
que o mesmo não é o mais apropriado, visto que indica que as embarcações são adaptadas, dando a 
ideia de que apenas podem ser usadas por pessoas com deficiência, e que não é essa a ideia da marca 
Hansa. A marca Access foi substituída por Hansa com o objetivo de retirar a associação de Access a 
acessível, dando a conceção de limitado a pessoas com deficiência. _____________________________ 
A Direção da APCA e alguns associados defenderam a ideia de que o nome é o mais apropriado, pois a 
nossa Classe de vela é identificada por muitos, incluindo a FPV, como vela adaptada. E quando se fala em 
vela adaptada não nos referimos apenas à Classe Hansa, mas sim a todas as Classes de vela para pessoas 
com deficiência.________________________________________________________________ 
O associado Manuel Cesar Vilarinho Marques informou a Assembleia Geral que o nome escolhido pela 
Direção não poderia ser usado, pois já existia uma associação com o mesmo nome e a mesma encontra-
se constituída e com o nome registado. Havendo no entanto a possibilidade de entrar em contato com a 
mesma na tentativa de recolher informações sobre a existência de atividade. Caso a mesma não 
apresente qualquer atividade, pode perder o direito a usar o nome, podendo o mesmo reverter para a 
APCA. __________________________________________________________________ 
Ao acima exposto, e não havendo consenso para a escolha do nome apresentado pela Direção, foi decido 
por unanimidade que os associados irão analisar sobre possíveis nomes a usar, assim como a Direção irá 
averiguar sobre a possibilidade de usar o nome Associação Portuguesa de Vela Adaptada, sendo os 
mesmos apresentados em Assembleia Geral Extraordinária, com data a ser definida. _______ 
 

PONTO SEIS - Alteração dos Estatutos da APCA; ____________________________________________ 

A Direção apresentou à Assembleia Geral a alteração de alguns artigos dos Estatutos da Associação e 

inclusão de novos pontos e alíneas. _______________________________________________________ 

O associado Daniel Marques da Cunha pediu a palavra e apresentou à Assembleia Geral a inclusão nos 

Estatutos de uma alínea no Artigo Décimo Sexto, Competências, determinando a criação do Ranking 

Nacional. ____________________________________________________________________________ 

Após discussão sobre os vários artigos e pontos a alterar e a inclusão de novos pontos e alíneas, o 

Presidente da Direção fez a leitura das alterações, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. ____ 

Foi também decidido que a alteração e escritura notarial dos estatutos só será efetuada aquando da 

decisão final da alteração do nome da Associação. ___________________________________________ 

 

PONTO SETE – Outros assuntos de interesse geral. ___________________________________________ 

O Presidente da Direção sugeriu à Assembleia Geral a exclusão dos sócios que não pagam quotas à mais 

de 4/5 (quatro/cinco) anos e, a suspensão dos sócios que não pagam quotas à mais de 2/3 (dois/três) 

anos. ______________________________________________________________________ 

Assembleia Geral propôs que fosse feito um contacto com os sócios não pagantes de forma a propor o 

pagamento da quota até ao final do presente ano e, caso os mesmos não o fizessem serão então 

excluídos na próxima Assembleia Geral. Foi aceite por unanimidade a proposta descrita. ____________ 

Vários associados propuseram a atribuição do título de Sócio Honorário ao associado Bento Maria 

Oliveira Costa Mendonça Amaral, pelos títulos nacionais e internacionais conseguidos e, nomeadamente 

a participação nos Jogos Paralímpicos de Pequim no ano de 2008. _________________ 

Posto a votação, foi aprovado por maioria, registando-se apenas uma abstenção. __________________ 

O Presidente da Direção irá fazer o contacto com o Bento Amaral, apresentando a proposta para a 

atribuição do título de Sócio Honorário. ___________________________________________________ 
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Nada mais havendo a tratar, e ninguém mais tendo manifestado a intenção de usar da palavra, foi a 

presente assembleia geral encerrada às dezanove horas e trinta minutos, lavrando-se a presente Ata que 

vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia, sendo posteriormente enviada uma cópia a 

todos os associados.__________________________________________________________________ 

 

 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

 

 

_____________________________________ 

João Gonçalo Pereira Gonçalves 

 

 

 

O Secretário da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

 

_____________________________________ 

Maria Luísa Lobo Graça 
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