Informação obrigatória nos termos do artigo 43.º da Lei 50/2012, de 31 de Agosto de 2012

B) ESTRUTURA DO CAPITAL SOCIAL
100% do Capital Social detido pelo Município de Castanheira de Pêra €50.000,00

C) IDENTIDADE DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E RESPETIVA NOTA
CURRICULAR
Presidente do Conselho de Administração: José Augusto Ferreira Pais

NOTAS CURRICULARES:

José Augusto Ferreira Pais
(Presidente do Conselho de Administração - Executivo)
Eng.º Florestal, pela UTAD, estagiou no 1º Projeto de DFCI do país, trabalhou e
colaborou em / com diversos organismos, tais como: DGF, Cooperativa Agrícola de
Anadia, Câmara Municipal de Águeda, GAT de Figueiró dos Vinhos, Direção Regional
do Ambiente, Câmara Municipal de Pedrógão Grande, Câmara Municipal de Castanheira
de Pêra e Câmara Municipal da Mealhada. Desenvolveu muitos trabalhos técnicos nesta
área, como projetos, estudos, planeamento e ordenamento do território, EIA, avaliações,
consultadoria...
Técnico de Espaços Verdes e Jardinagem, com bastante trabalho desenvolvido nesta
área, quer para privados, quer para empresas do setor e diversas instituições.
Técnico de Desenvolvimento Local, criando e trabalhando até Jan. 1996 na “Pinhais do
Zêzere”– Associação para o Desenvolvimento”, e depois, até final 1997, desempenhou
as funções de coordenador do GAL do LEADER – DUECEIRA, vindo a criar em 2003 a
“Lousitânea – Liga de Amigos da Serra da Lousã”, que presidiu nos seus 1ºs 5 anos e
onde se mantém como vice-presidente da Direção.

Formador em diversas áreas, tais como: espaços verdes e paisagismo, floresta e
madeiras, módulos de agricultura biológica e turismo, micologia. Também foi professor
durante 4 anos.
Micólogo, nos últimos anos tem associado a função de Guia da Natureza ao Turismo,
com desenvolvimento e participação como orador e outro tipo de iniciativas a partir da
micologia e dos recursos patrimoniais silvestres do país.
Tem 2 livros publicados e participação em diversa comunicação social regional e
nacional.

(Vogais do Conselho de Administração, Não Executivos)

* Em atualização …

D) MONTANTES AUFERIDOS PELOS MEMBROS REMUNERADOS DOS ÓRGÃOS
SOCIAIS
O Presidente do Conselho de Administração, cargo Executivo, aufere um vencimento
€1.950,00 em regime a tempo inteiro.

E) NÚMERO DE TRABALHADORES DESAGREGADOS SEGUNDO MODALIDADE
DE VINCULAÇÃO
Contratos de Trabalho no âmbito do Código do Trabalho por tempo indeterminado 11 Funcionários
Contratos de Trabalho no âmbito do Código do Trabalho a termo certo
0 Funcionários

-

