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Ata Resumo da Reunião n.º 2/2023 – 10/02/2023 

 

Ordem de Trabalhos 

Parte I 

1. Boas-vindas a todos os Conselheiros; 

2. Passagem de testemunho por parte do Presidente do CGS em funções, Eng. João Proença. 

(Saída dos anteriores Conselheiros que não têm assento na composição do novo CGS) 

 

Parte II 

1. Reunião do Conselho Diretivo com a nova composição do CGS: apresentação, 

informações e procedimentos. 

 

Parte III 

1. Eleição do novo Presidente do CGS; 

2. Marcação da reunião para a indicação do futuro vogal do Conselho Diretivo; 

3. Outros assuntos. 

 

A reunião foi realizada em regime presencial e por teleconferência, com a presença de 

todos os 17 Conselheiros que compõem o novo CGS, e 2 Conselheiros que cessaram funções na 

presente data, a Presidente e os Vogais do Conselho Diretivo. 

A Presidente do Conselho Diretivo deu as Boas-vindas a todos os Conselheiros, desejando 

que seja realizado um trabalho profícuo e cordial entre o novo CGS e o Conselho Diretivo da 

ADSE, tal como aconteceu com o mandato anterior do CGS. 

O Presidente do CGS, ainda em funções, saudou todos os Conselheiros presentes, 

especialmente os 17 Conselheiros que vão iniciar as suas funções, desejando os maiores 

sucessos no exercício deste novo mandato do CGS. 

Fez um agradecimento muito especial a todos os que estão presentes e cessam, nesta 

data, as suas funções. 
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A maioria dos Conselheiros que fizeram parte do CGS que cessou funções agradeceu o 

trabalho realizado pelo CGS, realçando o papel fundamental do seu Presidente, Eng. João 

Proença, ao qual agradeceram toda a sua dedicação e empenhamento na Presidência do CGS. 

A Conselheira Ana Clara Vieira Mendonça e Silva Salientou a mágoa de as Regiões 

Autónomas não poderem estar presentes no novo CGS. Informou que a Secretaria Regional das 

Finanças da Madeira já fez uma comunicação à dupla tutela da ADSE com uma manifestação de 

surpresa e desagrado. A Madeira tem cerca de 33 mil Beneficiários da ADSE no ativo fazendo, 

por isso, todo o sentido que as Regiões Autónomas continuassem presentes no CGS. 

O Eng. João Proença agradeceu as palavras de todos os Conselheiros e referiu que o 

trabalho foi coletivo. O CGS ficará na história por ter sido o primeiro CGS da ADSE, aprendeu 

muito no exercício destas funções. Tem a certeza de que o novo CGS será cada vez mais forte. 

A Presidente do Conselho Diretivo referiu que a ADSE enfrenta grandes desafios e referiu 

que conta com o novo CGS para os ultrapassar. Informou que irá enviar ao novo CGS a nova 

revisão da Tabela do regime convencionado para emissão de parecer por este Órgão. 

Para além da eleição do Presidente do CGS, é imperioso que o CGS faça a indicação de 

uma pessoa para exercer as funções de Vogal do Conselho Diretivo, para substituir o Dr. Eugénio 

Rosa. Com este novo ciclo é urgente o CGS fazer essa indicação. 

Com a apresentação de três candidatos foi efetuada a votação secreta por todos os 

Conselheiros. Após a contagem dos votos obteve-se os seguintes resultados: 8 votos para a 

Conselheira Maria Helena Rodrigues, 4 votos para a Conselheira Maria de Fátima Amaral, dois 

votos para o Conselheiro João Neto e 3 votos em branco. 

Foi eleita para Presidente do CGS a Conselheira Maria Helena Rodrigues com 8 votos. 

A nova Presidente do CGS agradeceu a confiança de todos para se poder trabalhar no 

sentido de responder melhor aos interesses dos Beneficiários da ADSE. Espera poder contar com 

as intervenções dos Conselheiros que representam as Tutelas da ADSE, que não estiveram muito 

presentes no mandato do anterior CGS. 

A próxima reunião do CGS foi agendada para o dia 27 de fevereiro de 2023. 
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A Presidente do CGS Agendou igualmente a reunião dos nove Conselheiros do CGS 

referidos nas alíneas c), d) e e) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Interno do CGS, a fim de 

dar cumprimento ao previsto no artigo 15.º do mesmo Regulamento, para o próximo dia 6 de 

março, pelas 15H00. Esta reunião será presencial. 


