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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

CAMILO CASTELO BRANCO 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas 

e trinta minutos, reuniu-se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo 

Branco, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Aprovação do Plano Anual de Atividades (2022-2023)    

2.  Apreciação do Relatório Final de Autoavaliação (2021-2022)    

3.  Definição das linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento (2023)  

4. Eleição do diretor do AECCB 

 

Na reunião estiveram ausentes, com a devida justificação, os membros Liliana Santos, 

representante dos encarregados de educação, e Mónica Carvalho, representante da comunidade 

local. 

Concretizando o primeiro ponto da ordem de trabalhos, após o enquadramento realizado 

pelo diretor do Agrupamento, ao qual se seguiu uma breve reflexão, o Conselho Geral aprovou 

por unanimidade o Plano Anual de Atividades (2022-2023). 

No ponto dois, o Conselho Geral debruçou-se sobre o Relatório Final de Autoavaliação 

(2021-2022), o qual mereceu uma apreciação positiva. 

No que concerne ao ponto três, o Conselho Geral definiu as linhas orientadoras para a 

elaboração do Orçamento (2023), expostas em documento próprio, de que se sublinham os 

seguintes princípios: Na elaboração do orçamento e na sua execução devem sempre prevalecer 

as opções de natureza pedagógica sobre as opções de natureza administrativa, destacando-se 

como prioritários os seguintes domínios: sustentação de condições de apoio que garantam o 

apoio educativo dos alunos; manutenção, modernização e requalificação dos recursos 
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educativos, técnicos e informáticos; manutenção, prevenção e segurança dos espaços e 

equipamentos. Na projeção das receitas/despesas, a elaboração do orçamento deverá envolver 

os contributos dos diversos atores com funções de coordenação das diferentes atividades. Na 

elaboração do orçamento, a afetação de meios orçamentais às atividades e serviços deve ter em 

linha de conta a dimensão e o número de participantes nas atividades e serviços. A elaboração 

do orçamento deve responder às necessidades financeiras das atividades propostas nos planos 

plurianuais e anuais de atividades. As informações sobre o processo de elaboração e aprovação 

do orçamento deverão estar acessíveis a todos os membros da comunidade educativa. 

Na passagem para o ponto quatro da ordem de trabalhos, o atual diretor, como único 

candidato à eleição do cargo de diretor do Agrupamento, pôs-se à disposição do Conselho Geral 

para responder a alguma questão relacionada com a sua candidatura. Tendo o Conselho Geral 

considerado desnecessário, o diretor ausentou-se da sala. O presidente do Conselho Geral 

apresentou o relatório de avaliação do candidato ao cargo de diretor do Agrupamento, 

sublinhando os dados expostos pela comissão designada para este efeito, relativamente ao 

projeto de intervenção e à entrevista ocorrida no dia sete de novembro. De seguida, procedeu-

se à votação, tendo sido apurados os seguintes resultados: votantes – dezanove; votos válidos – 

dezanove; votos no candidato Carlos Alberto Gomes Teixeira – dezanove. Foi, portanto, eleito 

por unanimidade como diretor do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco o candidato 

Carlos Alberto Gomes Teixeira. 

  

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 

 

Presidente da reunião: João Paulo Braga Correia da Silva. 

 

 

Secretária: Helena Maria Carvalho Rocha. 

 


