ATA NÚMERO TRÊS

No dia 30 de Junho de 2020, pelas 18 horas, no Ninho de Empresas DNA Cascais,
Cruz da Popa, 2645-449 Alcabideche, realizou-se a assembleia geral ordinária da
Semear Valores, CRL, devidamente convocada pela Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Aprovação do relatório das atividades realizadas durante o ano 2019;
2 – Apreciação, discussão e aprovação das Contas e Parecer do Órgão de
Fiscalização sobre o exercício de 2019.
A Presidente da Mesa, a cooperadora Ana Mafalda Gonçalves Martins Lobo de
Carvalho, verificou a presença de todas as cooperadoras, Patrícia Louro de Moraes
Sarmento e Kalpna Kirtikumar, pelo que se entrou na discussão do ponto um da ordem
de trabalhos.
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, a cooperadora Patrícia Sarmento
apresentou um relatório sucinto das atividades realizadas em 2019, cujo conteúdo se
transcreve para a presente ata:
Relatório de atividades 2019
A cooperativa foi constituída no dia 20 de Maio de 2019. Antes da sua constituição, as
cooperadoras (enquanto pessoas singulares) realizaram algumas iniciativas que
visaram preparar o início das atividades da cooperativa e dotá-la de recursos
importantes para a prossecução do seu objeto social. Assim, as (agora) cooperadoras
lançaram uma campanha de crowdfunding entre meados de dezembro de 2018 e
meados de fevereiro de 2019 para lançar o jogo “Crescer em Forças”. Contámos com
112 apoiantes e angariámos o montante (ilíquido) de 3.739,00 eur. Em Abril, o jogo foi
lançado. Atualmente é um dos produtos comercializados pela cooperativa.
Ainda antes da constituição, as (agora) cooperadoras iniciaram, em parceria com uma
associação, a implementação de um projeto piloto em duas escolas de 1º ciclo no
Agrupamento de Escolas de Alcabideche. Esta intervenção escolar decorreu entre
setembro de 2018 e julho de 2019.
Após a constituição, em Maio, foram realizadas as seguintes atividades:

1. Workshops Crescer em Forças
Realizámos 3 workshops no seguimento do lançamento do jogo: 22 de junho
(destinado ao público em geral e aos apoiantes da campanha), 12 de outubro
(destinado também ao público em geral) e 16 de novembro (destinado a profissionais
de educação)
2. Intervenções escolares
2.1. O projeto piloto para o 1º ciclo, acima mencionado, foi concluído já depois da
constituição da cooperativa. No seu seguimento, foi feita a avaliação, respetivo
relatório e sua partilha com as professoras envolvidas, a direção do Agrupamento de
Escolas de Alcabideche e com o Vereador da Educação Frederico Almeida e outros
elementos deste pelouro da Câmara Municipal de Cascais, financiadora do projeto.
2.2. A cooperativa estabeleceu, ainda, uma parceria com a associação “A Vida
Ama-me” para integrar uma Academia Gulbenkian do Conhecimento. Trata-se do
projeto “Semear Valores On-air”, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e a
Câmara Municipal de Cascais, a decorrer entre 2019 e 2022, no AE Ibn Mucana, em
Alcabideche. Estas entidades, juntamente com a “Done Comunicação”, iniciaram a
implementação, em setembro de 2019, de um projeto que visa promover as
competências de resiliência, pensamento criativo, adaptabilidade e comunicação em
alunos de 3º ciclo e secundário, através da criação de uma rádio escolar online. No
âmbito deste projeto, foi realizada formação para professores, dinamização de aulas
de bem-estar e cidadania junto das quatro turmas envolvidas no projeto e várias
sessões de gravação de voz.
2.3. Em setembro de 2019, a cooperativa continuou a sua intervenção junto da EB
Bruno Nascimento, no AE de Alcabideche, na sequência do projeto piloto iniciado em
setembro de 2018. Neste âmbito, firmou uma parceria com Susana Vitorino, de
natureza voluntária, para a dinamização de algumas sessões com as crianças. Foi
realizada, até dezembro de 2019, uma parte da formação a professores que estava
prevista, sobre o tema “Forças de Caráter” e “Atitude Mental de Crescimento”. Foram
ainda levadas a cabo sessões de bem-estar e cidadania junto dos alunos. Este projeto
é financiado pela Câmara Municipal de Cascais.
3. Participações em eventos
Em Setembro, a cooperativa participou no III Encontro dos Psicólogos do Sul, tendo a
cooperadora Patrícia Sarmento apresentado uma comunicação sobre o projeto piloto
desenvolvido junto do 1º ciclo, acima mencionado.

4. Website e Redes Sociais
A cooperativa criou e gere o seu próprio website e redes sociais (Facebook, Instagram
e Linkedin).
5. Propostas para intervenção em escolas
A cooperativa apresentou, na sequência de pedidos que lhe foram dirigidos, uma
proposta de intervenção junto do 2º ciclo do AE de Alcabideche, Colégio da Bafureira e
Red Bridge School. Nenhuma das propostas teve seguimento.
6. Presença em ações de formação
A cooperativa esteve presente no evento online "The 5th Ultimate Wellbeing In
Education Conference" ocorrido em outubro 2019.
Após leitura do relatório, o mesmo foi aprovado por unanimidade.
Passou-se, por fim, ao ponto dois da ordem de trabalhos. Depois de apreciados os
documentos

elaborados

pela

Contabilista

Certificada

(balancete,

balanço

e

demonstração de resultados) que demonstram um resultado positivo de 1.171,15€, e
de não haver questões a levantar, a Presidente da Mesa deu a palavra à Fiscal Única
para apresentar o seu parecer, o qual se mostrou favorável, tendo sido deliberado que
o valor será alocado a resultados transitados. Seguidamente, a Presidente da Mesa
colocou à votação as Contas e Parecer da Fiscal Única sobre o exercício de 2019,
tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade pelas cooperadoras.
A Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral, da qual
de lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelas cooperadoras.

