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CONSELHO GERAL 
 

 
REUNIÃO DE 08 DE OUTUBRO DE 2020 

 
 

MEMORANDO 
 

¨ -- A presidente transmitiu aos conselheiros as respostas dadas pela Direção-Geral de Administração 
Escolar (DGAE) às perguntas colocadas no seguimento da reunião de seis de outubro. 

¨ -- As respostas foram analisadas, suscitando a contestação e a discordância de dois conselheiros. 

¨ -- Foi feita a síntese da reunião de CG anterior de forma a retomar a discussão do documento em 
apreço. 

¨ -- O CG classificou todos os itens dos parâmetros A (Compromissos) e B (Competências) com 
unanimidade de votos a favor. A classificação atribuída ao parâmetro C foi aprovada com doze votos a 
favor e dois contra. O Anexo II da Portaria 266/2012 de 30 de agosto, (Avaliação de Desempenho do 
Diretor), foi aprovado com doze votos a favor e dois contra. 

¨ -- O conselheiro Désiré Turpin (APEEESO) esclareceu o conselheiro Luís Malheiro que fora eleito 
em Assembleia Geral, na presença do sr. Diretor Rui Almeida, para um período de dois anos, como 
consta em ata. No entanto, como no ano letivo que se inicia não tem nenhum educando no 
Agrupamento, está a assegurar a representação da APEEESO até a tomada de posse do seu 
sucessor, tal como declarara na reunião de CG de julho.  

¨ -- A conselheira Sandra Costa (Associação de Pais) clarificou que os representantes dos Pais e 
Encarregados de Educação são designados/votados em reunião Geral de Pais, acrescentando de que 
as Associações de Pais dos vários estabelecimentos de ensino do Agrupamento estão disponíveis para 
integrarem este CG. Por isso, foi proposto que a conselheira promovesse, com a brevidade possível, 
uma reunião Geral de Pais, o que, de imediato, assumiu fazer de modo a designar os quatro 
representantes para os próximos dois anos. 
 
O Presidente do Conselho Geral 
Cidália Lopes 
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