
3. COMO NOS ORGANIZAMOS 

 

Estrutura e Modelo Organizacional 

Apresentam-se de seguida os diferentes órgãos previstos da estrutura de 
funcionamento do Observatório e as respectivas competências. 

 

Orgãos/Grupos existentes: 

 

a) Conselho Geral 

Constituído por todos os membros do Observatório, reunirá pelo menos, uma vez por 
ano, competindo-lhe, nomeadamente: 

1. Apreciar e avaliar a actividade desenvolvida pelo Observatório, formulando 
propostas de trabalho visando reforçar a sua ligação com as expectativas e 
necessidades sentidas pelos seus membros; 

2. Aprovar os Planos (anual e plurianual) de Acção a realizar pelo Observatório; 
3. Debater temas relevantes relacionadas com o objecto do Observatório, 

podendo, para o efeito, convidar entidades ou pessoas individuais que não sejam 
membros do observatório. 

O Conselho Geral é presidido pelo Presidente da Direcção da CCP, sendo assessorado 
por um Vice-Presidente Executivo, por si escolhido. 

 

b) Comissão Executiva 

A Comissão Executiva é constituída pelos membros permanentes do Observatório, e 
compete-lhe: 

1. Elaborar as propostas de Plano de Acção; 
2. Assegurar a realização do Plano de Acção aprovado pelo Conselho Geral; 
3. Garantir a ligação permanente entre o Observatório e as entidades aderentes do 

mesmo; 
4. Assegurar o funcionamento dos Grupos de Reflexão a criar e propor os 

responsáveis pela coordenação dos mesmos; 
5. Preparar as reuniões do Conselho Geral e da Comissão Técnica de 

Acompanhamento. 

 

 

 



c) Grupos de Trabalho 

Constituído pelos membros do Observatório que neles declarem querer participar e 
tendo cada um deles um coordenador escolhido entre os seus membros, competindo- 
-lhes: 

1. Debater os temas objecto da sua constituição, podendo, para o efeito, convidar 
pessoas ou entidades não membros do Observatório; 

2. Produzir relatórios do trabalho realizado e das conclusões que dele resultem; 
3. Propor a realização de estudos mais aprofundados sobre os temas em debate. 

 

Neste momento encontram-se em funcionamento 3 grupos de trabalho (G.T.) que 

podem ser consultados em “Grupos de Trabalho”. 

 

 

 


