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LISTA A



ASSEMBLEIA GERAL

Luís Sérgio
Presidente

Sócio nº 64

Matilde Rebelo
1º Secretário

Sócia nº 20

Alexandre Elias
2º Secretário

Sócio nº 154

Paulo Serra
Suplente

Sócio nº 86



DIREÇÃO

Maria Amador
Vogal

Sócia nº 65

Helena Ferreira
Vice-presidente

Sócia nº 157

Hugo Lucas
Presidente

Sócio nº 88

Bruno Espinha
Vogal

Sócio nº 51

Ricardo Alexandre
Vice-presidente

Sócio nº 293

Rita Pereira
Vogal

Sócia nº 482

Rita Almeida
Vogal

Sócia nº 510

Luís Cristovão
Suplente

Sócio nº 37



CONSELHO FISCAL

João Nabais
Suplente
Sócio nº 250

Nelson Lourenço
1º Secretário

Sócio nº 21

Pedro Jorge
Presidente

Sócio nº 218

Filipa Sérgio
2º Secretário

Sócia nº 108



A NOSSA MENSAGEM

O ATV representa uma forma de viver, em que a cidadania ativa, a partici-
pação cívica e o envolvimento e desenvolvimento da comunidade têm um 
papel maior. Com base neste pressuposto, a Lista A pretende honrar a histó-
ria da associação – sim, é verdade, temos 27 anos – e consolidar a sua 
missão, definindo objetivos estratégicos assentes em quatro eixos:

Crescimento Regional/Nacional
Reforçar a intervenção do ATV a nível regional e nacional - contribuindo 
para o seu reconhecimento nesse âmbito - e para a diversificação da popu-
lação abrangida e das fontes de receita, através da renovação e criação de 
novas parcerias.

Perceção e Conhecimento Público
Ao longo dos anos, o papel do ATV foi sempre de grande importância na 
comunidade onde se insere, sendo necessário garantir não só que a comu-
nidade tinha essa perceção, mas também que dá ao ATV o reconhecimento 
merecido, quer pelas atividades desenvolvidas quer pelas pessoas abrangi-
das. Neste sentido, é essencial que seja feita uma boa comunicação, interna 
e externa, transparente e assertiva.  

Envolvimento dos Sócios
Sendo os sócios do ATV pessoas que partilham dos valores da associação e, 
por isso, cidadãos que acrescentam valor à sociedade, pretendemos dina-
mizar a relação com os mesmos, na defesa dos seus interesses, através da 
sua valorização pessoal e no desenvolvimento de atividades que fomentem 
o seu envolvimento e a sua participação.

Captação e Envolvimento Jovem
Os jovens são essenciais para o futuro da associação, não só para o seu reju-
venescimento, mas também por todos os pontos associados a este: novas 
formas de ver o mundo que contribuam para novas abordagens às diferen-
tes áreas, contribuindo para uma alteração incontornável do ATV e prepa-
rando-o para o Futuro.

VIVE O MELHOR DE TI


