
	

	

 

Ata Reunião Direção nº 02/2017 

 

Local: Sede – Rua Delfim Maia, 276 – Porto 
Data: Dezassete de janeiro de dois mil e dezassete 
 
Presenças: João Manuel Cottim Oliveira, Fábio André Santos Guedes, Manuel Prazeres 
Pereira, José Miguel Pizarro, Avelino Manuel Martins Castro Oliveira, Paulo Alexandre Vilar de 
Barros, Ana Maria Machado Lages.  
 

Ordem de trabalho 
1 - Assuntos Correntes. 
2 - Funções do Exmo. Senhor Abílio Cunha (Proposta nº 2) 
3 – Funções e articulação com a Exma. Senhora Diretora de Serviços Dra. Isabel Rute Costa 

(Proposta nº 3). 
4 - Informação das Reuniões com as Diretoras das Unidades. 
5 -  Nova Estrutura e forma de implementar (Proposta nº4) 
6 - Cumprimento do Projeto Eleitoral. 
7 - Marcação da próxima reunião da Direção. 
  
 
1 - Assuntos Correntes 
a) Proposta efetuada pela Dra. Isabel Rute dos dias a conceder aos trabalhadores: 27 de 

fevereiro (terça feira de Carnaval), 13 e 17 de abril (Páscoa) e 26 de dezembro de 2017. 
b) Foram definidos os períodos de fecho do Centro de Reabilitação: 14 a 25 de agosto e 26 a 

29 de dezembro de 2017. 
c) Por sugestão da Diretora da Villa Urbana, Dra. Liliana Araújo e o parecer favorável da 

Diretora de Serviços, o Protocolo de Emergência Alimentar é para se manter.  
d) Atualização do salário mínimo já para o mês de janeiro, conforme estabelecido pelo 

Orçamento de Estado. 
e) Concurso para eleição do membro do júri de recrutamento, foi proposto o Dr.  Manuel 

Prazeres.  
f)  A Dra. Eduarda Barradas não aceitou continuar como secretária da Direção, foi proposto 

pelo Dr. João Cottim fazer um concurso interno. 
 
2 - Funções do Exmo. Senhor Abílio Cunha 
Análise da proposta nº 2 apresentada que define que: 

1. O local principal e habitual de trabalho será na sede da APPC. 
2. O mesmo coadjuva e depende funcionalmente do Presidente da Direção.  
3. As suas funções têm também como objeto, ações de apoio à empregabilidade das pessoas 

com deficiência, nomeadamente, estudar, organizar e coordenar sob orientação do 
superior hierárquico, as atividades decorrentes destas funções. 

4.Colaborar em ações de formação e comunicação, consoante as necessidades e em 
articulação com os responsáveis dos respetivos departamentos. 

 
A proposta foi aceite e aprovada por unanimidade. 
 
 
 
 
 



3 - Funções e articulação com a Exma. Senhora Diretora de Serviços Dra. Isabel Rute 
Análise da proposta nº 3 apresentada que define que: 

1. A Diretora de Serviços tem como funções as definidas no Contrato Coletivo de Trabalho 
(Boletim do Trabalho – página 2500).    
2. A Diretora de Serviços reunirá com a Direção, nomeadamente o seu Presidente. 
3. Quando da sua atividade resulte compromissos institucionais e financeiros, estes carecem 

do visto da Direção. Esta poderá, no entanto, conceder autonomia financeira, 
estabelecendo um limite máximo para a Diretora.  

 
Na próxima reunião vai ficar definido, após análise das atas anteriores da antiga Direção, 
ficando assim a proposta pendente. 
Foi decidido que o Dr. João Cottim Oliveira reunirá com as DTS e a Dra. Isabel Rute. 
 
4 - Informação das reuniões com as Diretoras das Unidade 
a) A direção vigente quer a continuidade das 3 Diretoras. 
b) Agendamento de nova reunião. 
 
5 - Nova Estrutura e forma de a implementar 
Análise da proposta nº 4 apresentada que define que: 

1. É instituída uma Comissão Administrativa (CA), resultante da extinção da Comissão 
Executiva, conforme proposto em reunião anterior. Aceite por unanimidade. 

2. Á Comissão Administrativa compete traçar linhas e orientações gerais sobre os Serviços, 
bem como, fazer avaliação do seu cumprimento. Ainda lhe compete apresentar à Direção 
até ao fim de Julho, um modelo de estrutura de gestão. O prazo foi alterado para Abril por 
se achar ser um prazo muito alargado. 

3. A Comissão Administrativa será constituída pelo Presidente da Direção, Diretora de 
Serviços, as três diretoras de Unidades e o Chefe dos Serviços Administrativos. 

4. A Comissão Administrativa irá reunir uma vez por mês. Conforme sugestão da Dra. Ana 
Lages e aceite por unanimidade, ficou acordado que num período inicial (até abril) as 
reuniões serão quinzenais e depois passarão a ser mensais. 

5. A Direção da APPC avaliará em setembro o trabalho da Comissão Administrativa e decidir 
sobre a estrutura de gestão mencionada na alínea b). Por unanimidade foi aceite alterar o 
prazo de avaliação para julho. 

 
6 – Cumprimento do Programa Eleitoral 

1. Marcar reunião com a Câmara Municipal do Porto, Câmara Municipal de Gondomar, Centro 
Distrital da Segurança Social do Porto, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte, Área Metropolitana do Porto. 

2. Reunir com a Faculdade de Direito da Universidade do Porto, para retomar as negociações 
e análise do protocolo. 

 
7 – Marcação da próxima reunião da Direção 
Foi apresentada, a proposta de a Direção se reunir uma vez por mês às quartas feira, ficando 
agendada próxima reunião para o dia 22 de fevereiro, mas como nesse dia a Dra. Ana Lages 
não tinha disponibilidade fica reagendada para 21 de fevereiro de 2017 das 19h00 às 20h30, 
na sede da APPC, sita em Delfim Maia. 
Foi proposto pelo Dr. João Cottim Oliveira, que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral e o 
Presidente do Conselho Fiscal estivessem presente.   
  
 
 
Nada mais havendo a tratar, foi esta reunião dada por terminada.  
  
 
 


