
ACTA Nº 8 

No dia 25 de Maio de 2021, pelas 15 horas, por via ZOOM, realizou-se a Assembleia 

Geral Ordinária, do CIDSÉNIOR – MOVIMENTO PARA A CIDADANIA SÉNIOR, presidida 

pelo Sr. Embaixador, João Rosa Lã, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, sendo a 

Mesa constituída também pelos demais membros deste órgão social, tendo como 

Ordem de Trabalhos, os seguintes assuntos: 

1.- Discutir e aprovar o Relatório e Contas do Exercício do ano de 2020 e o 

Parecer do Conselho Fiscal; 

2.-Proposta de Actividades para o Exercício de 2021; 

3.- Outros assuntos. 

Após terem decorrido 30 minutos sobre a hora inicialmente designada e quando eram 

cerca de quinze horas e cinco minutos, encontrando-se presentes na plataforma 

electrónica ZOOM, 15 associados, o Presidente da Mesa verificando e reconhecendo 

estarem cumpridos os requisitos formais aplicáveis e que a Assembleia poderia reunir e 

deliberar sobre os assuntos da agenda do dia, conforme convocatória publicitada em 

jornal diário e, além disso, também  remetida aos associados através de comunicação 

electrónica, declarou aberta a sessão. 

O Presidente da Mesa, antes de passar a palavra à Direcção, entendeu aproveitar a 

oportunidade para cumprimentar todos os presentes e sublinhar que, sendo a primeira 

reunião via electrónica, método que o Movimento foi forçado a abraçar, gostaria, no 

entanto, que fosse a ùltima, sinal que o País tinha voltado à normalidade sanitária e que 

as reuniões presenciais voltassem a ser o paradigma para este tipo de trabalhos, com as 

vantagens que o mesmo possui. 

Referiu ainda que se congratulava e transmitia os parabéns, não obstante as elevadas 

dificuldades provocadas pela pandemia, especialmente por impossibilitarem quaisquer 

reuniões presenciais, com o excelente trabalho desenvolvido pela Direcção do 

Movimento, que teve a capacidade de manter a actividade e utilizar os meios 

electrónicos para desenvolver algumas das tarefas programadas, especialmente 

realizando as apelidadas “Conferências na Hora”, permitindo a abordagem de temas 

mais prementes, via ZOOM.  

De seguida, foi dada a palavra ao Presidente da Direcção, Dr. Alberto Regueira, que 

agradeceu as palavras do Presidente da Assembleia Geral e discorrendo sobre as 

realizações do ano de 2020, sublinhou o êxito da excelente Conferência do Chiado, 

proferida pelo Prof. Luís Valente de Oliveira, sobre a temática “Portugal como 

problema:- Soluções”. Como é sabido, este ciclo de Conferências teve de ser 

interrompido devido à pandemia. 



Sublinhou que os documentos de contas apresentados aos sócios, validados pelo 

Conselho Fiscal, que se dão por reproduzidos, nesta oportunidade, apresentam, em 

súmula, receitas no valor de € 2.557,00; despesas no valor de € 1.565,49 e um valor 

disponível de € 4.667,11 

Aproveitou o Sr. Presidente ainda para agradecer à Fundação Calouste Gulbenkian o 

apoio e subsídio concedido e lembrou que o saldo existente em caixa suportará as 

despesas previstas para a gráfica, respeitante ao 4º Livro das Conferências, a editar 

oportunamente. 

Dada a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Sr. General Alípio Tomé Pinto, este 

frisou a que o Conselho a que preside teve sempre a máxima colaboração da Direcção e 

que foi sempre informado sobre a actividade desenvolvida e que após a análise das 

Contas do Exercício de 2020 foi emitido o Parecer positivo, sendo proposto, além disso, 

que fosse concedido um louvor à Direcção, pelo excelente trabalho desenvolvido, não 

obstante a situação difícil provocado pela pandemia. 

O Sr. Presidente da Mesa agradeceu as palavras proferidas e colocou as duas propostas 

(Relatório e Contas do Exercício de 2020 e Parecer do Conselho Fiscal e voto de louvor 

à Direcção do Movimento) à consideração e votação da assembleia, tendo merecido, 

ambas as propostas, aprovação, apenas com um voto de abstenção, do Sr. Presidente 

da Direcção, quanto à proposta de louvor, por entender não votar em matéria que lhe 

dizia directamente respeito.   

Relativamente ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos foi dada a palavra ao Sr. Presidente 

da Direcção para apresentar a Proposta de Actividades para o ano de 2021 o que foi 

feito seguindo o conteúdo do documento em poder dos sócios e que foi entregue 

quando da convocatória desta reunião e que faz parte do conjunto de documentos 

arquivados no processo desta Assembleia e que se dá por reproduzido. 

Ainda na posse da palavra este orador sublinhou o trabalho desenvolvido pela excelente  

equipa, que constitui a Direcção e os diferentes apoios que a suportam, destacando, em 

particular o continuado, persistente e valioso contributo da Engº Celeste Coimbra, nos 

trabalhos desenvolvidos.  

Pedindo para intervir a Srª. Engª Celeste Coimbra agradeceu as palavras e declara que 

tem sido uma grande honra e privilégio colaborar nos trabalhos do CIDSENIOR e que 

podem continuar a contar com a sua colaboração.  

Depois de verificar não existir mais qualquer inscrição para intervir o Presidente da Mesa 

pôs o Relatório de Atividades para 2021 à votação tendo o mesmo sido aprovado, por 

unanimidade. 



Passando ao ponto 3 da Ordem do Dia (assuntos diversos) sucederam-se diversas 

intervenções de sócios e de membros da Direcção, especialmente, quanto a temas, que 

deveriam ser pensados para futuros debates, como seja, a Reforma da Administração 

Pública; a questão dos solos e da Agricultura no Alentejo; a questão geracional e a 

sensibilização dos jovens para o tema, principalmente junto da juventude e instituições 

universitárias, etc. 

Inexistindo mais qualquer inscrição para intervir e verificando o Sr. Presidente da Mesa, 

nada mais haver a tratar, cerca das 16 horas e 40 minutos, foi a sessão dada por 

encerrada. 

   


