Portugal Inovador
A sua criação deu-se há 37 anos, a partir da iniciativa de um grupo de
professores que, conforme as informações obtidas, “uniram-se no sonho de
erguer uma associação, com a missão de proporcionar a solidariedade efetiva
entre os seus associados”.
Atualmente, a ASSP é composta por aproximadamente 11.200 associados,
tratando-se de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) com
um âmbito de intervenção que cobre o território nacional. Os seus objetivos
residem na “proteção aos idosos, no apoio à família, à infância e à juventude, na
promoção de atividades de cultura, formação e realização pessoal, a proteção
da saúde, na doença e na reabilitação”.
Para a concretização destes objetivos, a ASSP e as suas Delegações promovem múltiplas atividades culturais, de tempos livres, de lazer e de turismo e
criou 4 Residências de Professores, em Setúbal, em Carcavelos, em Aveiro e
no Porto. A ASSP tem sede em Lisboa e delegações em Ponta Delgada, Faro,
Aveiro, Beja, Coimbra, Évora, Guimarães, Leiria, Lisboa (próximo do Largo do
Rato), Funchal, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viseu e um núcleo em
Vila Nova de Gaia.
A sua já descrita intervenção dirige-se a um universo de associados que
pode contemplar “os professores de todos os graus de ensino, no activo, desempregados ou aposentados, os cônjuges ou pessoas que com eles vivam
em união de facto, os pais dos associados, os familiares até ao 2º grau dos
associados efetivos desde que com estes coabitem permanentemente, os
funcionários da Administração Pública ou trabalhadores do sector privado que
tenham sido professores ou exercido funções ligadas à educação, os funcionários da ASSP em serviço ou depois de aposentados, e ainda as pessoas
singulares ou coletivas que, pelo seu serviço ou por donativos, tenham dado
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contribuição relevante para a realização dos objectivos da ASSP, como tal reconhecida e declarada
pela Assembleia Nacional de Delegados”.
São muito diversos os benefícios de que estes associados podem usufruir. Em primeiro lugar,
e como nos é transmitido, “o principal reconhecimento dos associados é o de saber que, por sê-lo,
passam a ser solidários com as causas da ASSP e com os seus colegas de profissão e pessoas
afins”. Para além disso, e como prova do dinamismo da ASSP, salientam-se este amplo leque de
vantagens:
• Participação directa de 50% dos custos de ações de formação acreditadas pelo Conselho
Cientifico e Pedagógico da Formação Contínua, através de um Centro de Formação;
• Poder aceder a seguros, com maior economia, maior segurança e facilidade, a cuidados de
saúde, concedidos pela MGEN e pelos seguros de saúde de grupo ASSP – Multicare, dos ramos
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automóvel, habitação, acidentes de trabalho, vida/crédito e poupança, em
condições vantajosas;
• Possibilidade de adquirir combustíveis nos postos Galp com descontos
significativos imediatos;
• Ter descontos em livros, nas farmácias parceiras e em muitas outras
empresas de várias áreas, tais como de saúde, beleza e bem-estar, educação,
cultura e lazer;
• Acesso às residências sénior da ASSP, ao alojamento temporário que as
delegações disponibilizam, no Funchal, em Lisboa e Portalegre e ao turismo
rural na Casa da Torre;
• Ter descontos expressivos noutras residências sénior com as quais
temos protocolos de cooperação;
• Participar nas actividades de convívio e culturais que se desenvolvem
nas 15 delegações;
• Encontrar na ASSP e nas suas delegações formas e momentos de
estimulação física e cognitiva ao longo da vida;
• Ter acesso a campos de férias destinados a filhos e netos dos associados,
com soluções inovadoras e criativas para os mais novos;
• Acesso ao apoio ao estudo nos Projetos ASSP XL, em Guimarães, e Terras de Santa Maria, em São João da Madeira, que visam melhorar o sucesso
educativo, diminuir o abandono escolar e criar respostas diferenciadas para
as crianças e jovens nas interrupções lectivas, em contextos que promovam
o desenvolvimento integral e harmonioso das crianças e dos jovens;
• Aceder aos serviços do Inatel a preços mais acessíveis em todo o país;
• Ter apoio do fundo de solidariedade social em determinados momentos
da vida dos associados ou em permanência, mediante a avaliação dos comprovativos de carência financeira apresentados.
• AASSP criou um gabinete que presta aconselhamento jurídico aos seus
Associados nas diversas áreas do Direito, com maior incidência em Direito
do Trabalho, Direito Civil, Direito de Família e Menores, Direito Penal, Direito

Contra Ordenacional, Direito Administrativo.
Para reforçar ainda mais este papel da instituição, a associação informa que
“todos os portugueses contribuintes podem ajudar a ASSP e o seu trabalho solidário, através da consignação de 0,5% do IRS, bastando para tal assinalar essa
intenção e incluir o NIF da Associação (501 406 336) no quadro 9 do anexo H do
Modelo 3 do IRS. Deste modo e com este gesto solidário, poderão ser determinantes para o apoio à nossa associação e aos seus projectos, designadamente
com as residências sénior, que funcionam sem apoios do Estado, da Segurança
Social ou de quaisquer outras entidades”.
Relativamente aos seus objetivos futuros, assumem particular destaque “as
ligadas à criação de novas propostas de valor para os diferentes ciclos de vida
do professor, o desenvolvimento do plano de angariação de associados, a imagem e comunicação, a boa gestão da rede de residências sénior, através da sua
gestão centralizada, o crescimento da rede de delegações, o desenvolvimento e
a formação de recursos humanos da associação e a revisão dos estatutos”, de
acordo com que está plasmado no seu Plano Estratégico para os próximos anos.
Também a curto prazo, a ASSP irá procurar que “mais associados se disponibilizem para as mais diversas acções de voluntariado nas nossas delegações e junto
dos residentes, para que cresça e se multiplique a solidariedade dos professores
com os seus Colegas e familiares”.
Como nota final, os seus responsáveis aproveitam para deixar uma palavra
de reconhecimento ligada à forma como “o património imobiliário da Associação
tem crescido, sobretudo devido a doações de associados que em vida ou por testamento a fazem proprietária de bens seus. Consideramos que deste modo estes
associados confiam à Associação o que lhes pertenceu, acreditando que ela, como
o tem sempre feito, lhes dará o melhor destino, recuperando-o ou mantendo-o,
com a finalidade de o disponibilizar aos seus associados. A solidariedade também
se realiza desta forma. AASSP agradece-a reconhecidamente e assume-se como
o garante do seu melhor destino”, concluem.

