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EDITORIAL

OPEN DAY ASASTAP

Complexo Social ASASTAP

21 de Março

Na sequência do cumprimento do “Plano de
Intenções para 2020” levado ao conhecimento
dos Associados na Assembleia Geral de 27 de
Novembro p.p. e aprovado na referida Assembleia, estão em curso medidas conducentes ao
aumento da lotação para Residentes no Complexo Social.
A concretização desta medida é urgente, pois a
esperança de vida ao aumentar e ao trazer novas patologias, exigem cuidados clínicos e sociais diferenciados, obrigando-nos a respostas
atempadas.
Assim, numa primeira fase aproveitando a atual
estrutura arquitetónica do edifício, e com algumas alterações, conseguiremos de imediato
aumentar a lotação entre 92 a 94 Residentes
(mais 8 ou 10 que a atual).
O Projeto de Arquitetura está em andamento e
as reuniões com os serviços oficiais estão também ativados.
Os encargos Financeiros aumentarão e será necessário o empenhamento de Todos na campanha para Angariação de Novos Associados.

A Direção
M. Júlia Moreira

O “Open Day“ realiza-se pela primeira vez nas
nossas Instalações no dia 21 de Março.
Este evento resulta de uma parceria entre a Responsabilidade Social da TAP e a ASASTAP.
O principal objetivo será divulgar esta Obra Social
ASASTAP aos trabalhadores da TAP que ainda não
conhecem o Complexo Social, tendo em vista a
angariação de Novos Associados.

“… Ninguém mais estará só
enquanto a vida durar…”
(Sant’Ana Henriques)
Novembro 1984

CONSIGNAÇÃO DE IRS 2020

NOVO HORÁRIO DE
ATENDIMENTO AOS ASSOCIADOS
NAS
INSTALAÇÕES DE LISBOA

Na declaração de IRS pode CONSIGNAR 0,5% à
ASASTAP.
Esta ação designada de Consignação de Imposto
não implica qualquer custo acrescentado para o
contribuinte, mas permite que seja revertido 0,5%
para a nossa Associação.
Quando preencher a sua declaração de IRS
no Modelo 3 Quadro, 11 Campo, 1101 Instituições Particulares de Solidariedade, coloque o nosso NIF: 501

725 199

Colabore sem qualquer custo para si!
Todos Nós Agradecemos.

PAGAMENTO DAS QUOTAS
Solicitamos aos Associados que ao realizarem o
pagamento das suas quotas, especialmente através de transferência bancária coloquem a sua
identificação: ou o seu número de associado ou o
seu número TAP.

Este simples gesto ajuda os serviços administrativos a identificar a quem se refere o pagamento
e permite atualizar a conta corrente de cada um
dos Associados.
Aproveitamos a oportunidade para consciencializar os Associados de quanto é importante para o
quotidiano da ASASTAP ter proveitos mensais regulares, que lhe permita satisfazer atempadamente as necessidades dos Residentes.

Com a saída da Anabela Pinto que esteve ao serviço desde 20 de Novembro de 2000 até 31 de Dezembro de 2019 e a quem agradecemos a sua
colaboração, levamos ao vosso conhecimento o
novo horário de atendimento aos Associados e
apresentamos a nova colaboradora.
No dia 1 de Janeiro de 2020 Rita Godinho iniciou
as suas funções administrativas em Lisboa, com o
seguinte horário para o qual chamamos a melhor
atenção:

Segundas e quartas feiras,
das 14:00h ás 18:00h.
Terças, quintas e sextas feiras,
das 09:00h às 13:00h.
Relembramos que todo o expediente administrativo relacionado com a Vida Associativa terá de
ser tratado naquelas Instalações ASASTAP Aeroporto, no horário supra referido.
Poderá contactar pessoalmente, telefonicamente
e por e-mail.
Morada: Instalações da TAP, Hangar 4, Gabinete
42 1º andar

Telefone: 21 841 65 61
E-mail: geral.lisboa@asastap.pt
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CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL
14 Dezembro de 2019
Foi com muita satisfação que a Direção da ASASTAP constatou a boa adesão por parte dos Associados a
este evento. Desde há muitos anos que a participação neste Encontro de Natal não registava um número
tão significativo de Associados e seus Familiares. Registámos 120 presenças.
Sentimos que os participantes estavam bem enquadrados no ambiente criado e muitos deles circularam
pelas mesas manifestando satisfação por encontrarem os antigos colegas e seus Familiares.
A Presidente da Direção dirigiu palavras de agradecimento ao bom desempenho da Instituição apelando à
continuidade de uma gestão que permita a sustentabilidade da mesma e responda aos objetivos para os
quais foi fundada.
No decurso desta Confraternização foram distribuídas Medalhas Comemorativas do 35º Aniversário da
Constituição da ASASTAP, 7 de Novembro de 1984, aos Associados presentes neste evento e que ao longo
da vida da Associação desempenharam funções nos vários Órgãos Sociais.
Foi sem dúvida uma Verdadeira Confraternização de Natal.

ASSEMBLEIA GERAL

MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO
COMPLEXO SOCIAL
Nestes 16 anos de funcionamento do Complexo Social
temos vindo a efetuar melhorias continuas.

Como habitualmente realizar-se-á no decorrer do mês de Março a Assembleia Geral de
Associados, para discussão e aprovação do
Relatório de Contas referente ao ano de
2019.

Progressivamente e respondendo às necessidades
emergentes de manutenção dos quartos, estamos a
levar a efeito obras tais como: a colocação de tetos
falsos, pinturas e melhores condições de acessibilidade às instalações sanitárias.

Oportunamente será enviada a Convocatória.
A sua presença é importante.

3

POR AQUI ACONTECE
35º Aniversário da ASASTAP
Foi com muita satisfação que os Corpos Sociais da ASASTAP e todo o Pessoal que desempenha funções
na Instituição se envolveram nesta data comemorativa.
Para além dos nossos Residentes e muitos dos seus Familiares tivemos o prazer de receber: o Vereador
da Ação Social da Câmara Municipal de Sintra o Sr. Dr. Eduardo Quinta-Nova, em representação da Comissão Executiva da TAP Portugal a Srª. Dr.ª. Sandra Fanha, o Presidente da Direção das UDIPSS—União
Distrital IPSS Lisboa o Sr. Dr. Carlos Batalha, representantes da Comissão de Trabalhadores da TAP a Sra.
D. Cristina Baeta e o Sr. Ferrão e a representante da Associação de Bombeiros Voluntários de Sintra Sra.
D. Mariana Lã-Branca.
Conscientes das vantagens Intergeracionais, este evento iniciou-se com a apresentação do grupo de
Dança Contemporânea Juvenil do Real Clube de Massamá que muito ajudou a alegrar esta tarde. Seguiram-se diversas apresentações devidamente ensaiadas e trabalhadas pelos Residentes, sob a orientação
da equipa sociocultural da ASASTAP.
Após o entretenimento tiveram lugar os habituais discursos de reconhecimento desta Obra Social usando a palavra para além da Presidente da Direção, alguns dos convidados supra referidos. No decurso
deste momento discursivo em representação da Comissão Executiva da TAP Portugal, a Dra. Sandra Fanha proferiu palavras de reconhecimento pelo trabalho da ASASTAP e em nome da TAP Portugal entregou um prato comemorativo do Centenário daquela empresa.
A festa decorreu num ambiente de alegria que permitiu o convívio entre os Residentes da Instituição,
seus Familiares e Convidados.
Uma palavra de agradecimento dos Corpos Sociais da ASASTAP a todo o Pessoal que desempenha
funções nesta Instituição.

Festa de Natal no Complexo Social
No dia 21 de Dezembro de 2019 foi levado a efeito mais uma grande festa de
Natal, com a temática de um desfile de Chapéus de Natal elaborados pelos Residentes.
Revelou-se numa tarde bastante participada pelos Residentes e Pessoal da
ASASTAP que mais uma vez mostraram as suas capacidades artísticas e a sua generosidade para ajudarem a criar um ambiente alegre e afetuoso entre toda a
Comunidade.
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