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CONSELHO GERAL 

14. 12.2021 

18.30-19.30 

MINUTA DA ATA N.º 1 

A reunião teve início à hora prevista, na presença de todos os novos conselheiros convocados e da diretora deste 

agrupamento. 

 

PONTO 1: TOMADA DE POSSE DOS CONSELHEIROS 

O presidente cessante formalizou a tomada de posse de cada um dos dezoito conselheiros, representantes do município, 

alunos, docentes, não docentes e encarregados de educação. A diretora tomou a palavra, agradecendo a prestação especial 

do professor Pedro Cura. O presidente cessante retirou-se da reunião.  

 

PONTO 2: ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL 

O Conselho Geral (CG) empossado decidiu, por unanimidade dos seus membros, proceder à eleição do novo presidente deste 

órgão, sendo este que presidiria também à atual reunião, a partir deste momento. Foi decidido também, por unanimidade, 

eleger para este cargo um docente. Procedeu-se então à eleição, por escrutínio secreto, do novo presidente. O docente João 

Pineda foi eleito por unanimidade. 

 

PONTO 3: OUTROS ASSUNTOS 

O novo presidente agradeceu a confiança manifestada pelos restantes conselheiros e perguntou como determinaria este CG 

a indigitação de um secretário para esta reunião e reuniões futuras. Mais uma vez, de forma consensual, foi decidido indigitar, 

em cada reunião, um secretário diferente, em regime de rotatividade dos representantes dos docentes e dos encarregados de 

educação. 

Por unanimidade, foi decidido apresentarem-se várias propostas para o preenchimento das três vagas para conselheiros, 

representantes da comunidade local. Por acordo de todos os conselheiros, registaram-se e por esta ordem de convite, sete 

possíveis parceiros (para o caso de haver recusas ou manifestações de indisponibilidade), a saber:  

• um representante da Universidade de Aveiro, de entre os docentes e/ou investigadores desta instituição que já colaboram 

regularmente com o agrupamento; 

• o empresário João Braga, cuja empresa Outdoor Feelings é parceira deste agrupamento e é simultaneamente, presidente 

da Junta de Freguesia de S. Salvador, também ela, parceira deste agrupamento; 

• um representante do Grupo Visabeira, cujas empresas Vista Alegre e Montebelo Hotels e Resorts, são parceiras deste 

agrupamento; 

• um representante do grupo TEKA, empresa internacional, com fábrica em Ílhavo, parceira deste agrupamento; 

• um representante da Motofil, empresa de renome, sediada em Ílhavo, parceira deste agrupamento; 

• o presidente da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Aveiro, Rafael Vaz. 

O presidente do CG irá então contactar estas instituições e personalidades, indigitando, pela ordem apresentada, as três 

primeiras que mostrarem disponibilidade para ocuparem as vagas de representante da comunidade deste órgão. 


