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CONSELHO GERAL 

 
REUNIÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 

 
(SÍNTESE DE ASSUNTOS TRATADOS) 

 

Ordem de trabalhos: 

- Ponto um - Tomada de posse e apresentação dos conselheiros; 

- Ponto dois - Cooptação dos representantes da Comunidade no Conselho Geral. 

  

Estiveram presentes treze conselheiros, conforme lista de presenças. 

 

- PONTO UM - TOMADA DE POSSE E APRESENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS 

O Presidente deu início à reunião, com a explicitação dos objectivos desta primeira reunião do 

Conselho Geral, a que se seguiu a apresentação de todos os elementos presentes. 

 

- PONTO DOIS - COOPTAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE NO CONSELHO GERAL 

Entrando no ponto dois, os conselheiros, a partir dos elementos apresentados pelos membros 

que transitaram do mandato anterior, efetuaram uma breve avaliação da participação dos 

representantes da comunidade nesse mandato. Das intervenções efetuadas resultou a apreciação de 

que a sua participação foi muito positiva. 

Passou-se, em seguida, à apresentação e análise de propostas de entidades/individualidades a 

convidar, para integrarem o Conselho, em representação da comunidade. Foi aprovada a proposta de 

efectuar o agrupamento dessas entidades em três agrupamentos, de acordo com o âmbito de 

intervenção. Deverá ser convidado um elemento de cada um desses agrupamentos, seguindo a ordem 

definida: agrupamento um – Pegop e Endesa; agrupamento dois – Rotary Clube de Abrantes e Orfeão de 

Abrantes; agrupamento 3 – Escola Superior de Tecnologia de Abrantes e Tagus Valley. Foram ainda 

indicadas as seguintes alternativas a considerar: Associação Comercial e Empresarial (ACE), Sociedade 

Filarmónica do Rossio, Sifameca, RSA, Grupo de Teatro Palha de Abrantes e CAIMA. 

Fora do âmbito da ordem de trabalhos, o presidente da CAP informou que a candidatura do 

Agrupamento à instalação de um Centro Tecnológico de Informática teve deferimento. Apresentou, em 

seguida, um agradecimento à equipa responsável pela elaboração da proposta. A representante da 

Autarquia, Celeste Simão, manifestou a sua satisfação pela aprovação desta candidatura. 

 

- Presidente: João Vítor dos Santos Pedro 

- Secretário: Maria Teresa Serras Vermelho 


