Estimados colegas,
Serve a presente comunicação para dar a conhecer aos sócios da ANT
os assuntos mais relevantes que envolveram a ANT nos últimos três
meses.
Assuntos em análise:
1 –Assembleia Geral;
2 – Actualização das quotas para 2022;
3 – Rede SERVIR e rede Smartnet;
4 – Balanço do III Seminário;
5 – Aluguer da sede de Oeiras;
6 – Indicação de peritos para os tribunais;
7 – Entrada de novos sócios;
8 – Reunião com o Município da Mealhada para análise do local
para instalação do monumento ao Topógrafo, à Topografia e à
Geodesia em Portugal;
9 – Assinatura de Protocolos.
10 – Pedidos de esclarecimento, contactos de Topógrafos,
queixas dirigidas à ANT ou ofertas de colaboração, nos primeiros
três meses do ano;
11 – Pagamento das quotas de 2022.
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Comunicação nº 4 - 2021

Ponto1 - Assembleia Geral.
Pelas razões que se prende com a realização do III Seminário e principalmente
pelo aumento exponencial das infecções Covid19, o CD da ANT sugeriu ao
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Presidente da
fosse

Assembleia Geral da ANT, que a próxima Assembleia Geral

marcada, como primeira data possível, para o dia 29 de Janeiro de

2022. A validação desta data depende da evolução da pandemia em Portugal
e das orientações das autoridades de saúde, relativas a reuniões e encontros
sociais.

Ponto 2 – Actualização das quotas para 2022;
Atendendo ao facto de que as quotas da ANT-ECP já não eram actualizadas
há cerca de 12 anos e considerando que, para atender à dinâmica crescente
da Associação e aos novos compromissos a que a ANT-ECP procura responder,
com o necessário sentido de responsabilidade e qualidade, há necessidade de
alterar o seu valor. Por último, mas não menos impactante na situação
financeira da ANT-ECP, a coima da AdC e os seus efeitos colaterais foram
tidos em conta nesta tomada de decisão. Todos estes factores levaram-nos a
rever o valor da quota para 2022, que por sugestão do Conselho Directivo, foi
aprovado por unanimidade, na Assembleia Geral (AG) de 24 de Abril de 2021,
realizada no Hotel D. Luís em Coimbra, como constava no ponto número
quatro da convocatória desta AG, para o seguinte valor: 10 euros/mês,
mantendo-se o seguro no valor anual de 35 euros. Assim, o valor da quota
anual de 2022, passa de 90 euros para 120 euros.
Ponto 3 – Rede SERVIR e rede Smartnet;
Esgotadas todas as possibilidades de conseguir melhores condições de
subscrição para a rede SERVIR, tanto para os sócios da ANT, como para a
própria Associação, recordamos que nos últimos três anos, a aquisição dos
pacotes de licenças SERVIR, gerava prejuízos que têm vindo a aumentar de
ano para ano, a ANT decidiu não comprar mais nenhuma licença SERVIR.
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Para que os sócios não ficassem prejudicados, tanto na qualidade de serviço
como no custo beneficio, a ANT-ECP assinou um protocolo com a LeicaGeosystems para acesso à rede SmarteNet em condições privilegiadas, tanto
para os sócios como para a Associação. Seguem, em anexo, as condições de
acesso para sócios da ANT-ECP.

4 – Balanço do III Seminário;
O CD da ANT-ECP vai reunir em breve para fazer um balanço sobre a forma
como decorreu o III Seminário, dando particular atenção aos pontos fracos
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para o que correu bem de forma a consolidar em futuros eventos do género.
Para tudo isto, o vosso feedback é importantíssimo. Como tal, façam-nos
chegar o vosso ponto de vista, pois estamos abertos a reparos, críticas,
sugestões e, eventualmente, a elogios se assim o entenderem.
Até ao momento, o feedback que nos tem chegado sobre o evento tem sido
muito gratificante, tantos das empresas como dos colegas presentes, mas
temos consciência que há muito caminho a percorrer para atingir a qualidade
a que nos propomos.

5 – Contrato de arrendamento da sede de Oeiras;
Recentemente o Município de Oeiras pediu uma reunião com a ANT-ECP
para analisar a situação do contrato de aluguer da nossa sede. Nessa
reunião tida no Município de Oeiras, a divisão de Património informounos que não tínhamos um contrato de aluguer normal, mas sim um
contrato de comodato, onde está previsto o pagamento de uma renda
de 100 euros mensais.
Há aqui uma ilegalidade ou uma violação da forma, porque por
definição, não há pagamentos nos contratos de comodato, ou seja, era
suposto que o uso do espaço da sede pela ANT-ECP, fosse gratuito. A
responsabilidade da redacção deste contrato é do Município de Oeiras e
não da ANT-ECP.
Em função do exposto, fomos informados que era necessário elaborar
outro contrato de aluguer para repor a legalidade e que o novo contrato
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para melhorar ou corrigir no futuro e naturalmente que olharemos também

implicava novos valores para a renda, que iam ser avaliados pela
Divisão de Património e que seriam comunicados à ANT-ECP.
No dia 14 de Outubro, recebemos a proposta do Município de Oeiras,
assinada pelo Dr. Paulo Sanches, da divisão de Património, para
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celebrar o novo contrato de arrendamento, que prevê uma renda
mensal de 374, 32 euros.
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Perante isto, pedimos ao nosso advogado que analisasse a proposta e
nos desse o seu parecer sobre a mesma. Segundo o nosso advogado, o
prazo para negociar o contrato de arrendamento terminou em Maio
deste ano. Como nessa data nada nos foi comunicado, o contrato de
arrendamento renovou automaticamente até Maio de 2025. A nossa
resposta à proposta do Município de Oeiras, dada em 16/11/2021, teve
em conta as orientações do nosso advogado, o que nos leva a pensar
que até 2025 o problema está resolvido. Contudo, julgamos ser
importante ter o assunto da deslocação da sede bem presente, até
porque a Assembleia Geral já se pronunciou favoravelmente a essa
deslocação. Vamos ver se resolvemos o assunto antes de 2025 e
aproveitamos a oportunidade para apelar aos sócios que tenham
contactos junto dos municípios da Região Centro, que nos possam
disponibilizar um espaço condigno, que entrem em contacto com a ANTECP.
6 – Indicação de peritos para os tribunais;
A ANT, desde o início do ano, já recebeu oito pedidos de peritos para processos
a correr em Tribunal. Estes pedidos chegaram dos tribunais de Aveiro, Beja e
Oeiras.

7 – Entrada de novos sócios;
Desde o início do ano, a ANT registou a inscrição de 43 novos sócios.

8 - Reunião com o Município da Mealhada para análise do local
para instalação do monumento ao Topógrafo, à Topografia e à
Geodesia em Portugal;

4

No próximo dia 02/12/2021,vamos reunir com o Se Presidente do
Município da Mealhada, António Jorge Franco, para analisar a
possibilidade de este município nos ceder um espaço público para
instalarmos o nosso monumento de homenagem ao Topógrafo, à

Topografia e à Geodesia. Se os contactos forem bem sucedidos,
contamos inaugurar este monumento em 2022.
9 - Assinatura de Protocolos.
Continuamos a seguir a nossa política de celebração de protocolos com
empresas, Associações e outras entidades da sociedade civil. Neste
momento, estão em estudo a redacção dos protocolos com a Associação
de Técnicos de Topografia de Angola (ATTA), da Carlson e da
Geocompass, estando a assinatura com a companhia de seguros
NationalGeste para breve.
10 – Pedidos de esclarecimento, contactos de Topógrafos,
queixas dirigidas à ANT ou ofertas de colaboração, nos primeiros
três meses do ano.


Pedidos de esclarecimento
Foram

dirigidos

ao

Presidente

da

ANT-ECP

36

pedidos

de

esclarecimento, feitos por colegas e outros 15 pedidos, feitos por
cidadãos.


Pedidos de Contactos de Topógrafos
Foram dirigidos à ANT 8 pedidos de localização de Topógrafos que
executaram trabalhos para clientes, os quais não conseguem localizar
na atualidade.

11 – Pagamento das quotas de 2022.
O pagamento das quotas de 2022, pode começar a ser feito já no inicio de
Dezembro. Recordamos aos colegas que pagam por débito em conta, que
devem actualizar o valor da quota, junto do balcão do seu Banco.

Oeiras, 24 de Novembro 2021
O Presidente da ANT-ECP
João Nunes
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