
ACTA NÚMERO VINTE

Aos dezoito dias do mês de Março de 2022, pelas dez horas e trinta minutos, nas instalações do
Centro de Formação Pluriprofissional do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil em
Lisboa,  reuniu-se  a  Assembleia  Geral  da  Associação  Portuguesa  de  Hotelaria  Hospitalar  em
sessão  ordinária,  presidida  e  secretariada  por  Filomena  Fernandes  em  substituição  de  Ana
Frutuoso,  Presidente  da  Assembleia  Geral,  no  seu  impedimento,  com  a  seguinte  ordem  de
trabalhos:

Aprovação do Relatório e Contas de 2021

Discussão sobre o futuro da APHH e eventual dissolução

Estiveram  presentes  os  sócios  Maria  João  Lino  da  Silva,  Bruno  Kohaupt,  Maria  João  Melo,
Filomena Fernandes, Alexandra Santos. 

Dado o número limitado de sócios presentes e a situação pandémica e económica do país, foi
decidido manter a direcção cessante em funções por mais um ano e reavaliar a situação no final
de 2022

Dada a inexistência de qualquer atividade no ano transato foi decidido que as quotas pagas em
2021 reverterão para 2022, não havendo lugar a qualquer pagamento em 2021.

Os sócios que pagaram quotas em 2021 serão informados desta decisão.

Foi  proposta  a  realização  de  um  workshop  em  Maio,  em  dia  a  combinar  com  as  empresas
interessadas, sobre controle de roupa. As empresas serão abordadas pela Alexandra Santos e,
mediante o interesse demonstrado,  o convite será endereçado pela APHH. O Bruno Kohaupt
será o anfitrião da plataforma dm nome da APHH e a Sandra Olim a moderadora. A plataforma a
contratar será a Zoom profissional que tem um custo anual de 139.90 euros.

Será a AdMedic a enviar o mail aos sócios a informar que as quotas estão a pagamento.

A Presidente da APHH ficou responsável por abordar a Ambimed para saber do interesse em
fazer um workshop online sobre resíduos hospitalares, ainda em 2022.

A Maria João Melo, ficou encarregue de estudar a possibilidade de a APHH efetuar uma
visita de estudo, tendo sido escolhido o Hospital Universitário das Astúrias, em Oviedo
por ser o mais avançado tecnologicamente da Península Ibérica e por possuir um nível
de robotização muito elevado.”

Foi decidido manter as despesas existentes e adicionar a licença do Zoom profissional

O relatório e contas de 2021 foi aprovado por unanimidade.

Com este último assunto ficaram concluídos todos os pontos da ordem de trabalhos e deu-se por
terminada a reunião da Assembleia Geral da APHH, pelas doze horas e quarenta minutos, da
qual foi lavrada a presente Acta.


