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CONTAS APROVADAS POR UNANIMIDADE

AUTARQUIA FECHA ANO COM MAIS DE 1 MILHÃO DE EUROS EM CAIXA
A Assembleia Municipal
aprovou por unanimidade as
contas do Município relativas
ao ano de 2012 na sua última
reunião realizada no passado
dia 29 de abril.
Nesta assembleia o destaque principalmente pelo tempo de
crise que atravessamos - vai
obrigatoriamente para o saldo de
gerência positivo de 1.196.249,75
de euros que “traduz um fluxo
financeiro de caixa positivo
refletindo a boa gestão financeira
da Câmara Municipal de Pedrógão Grande” - conforme o Dr. Luis
Filipe Antunes afirmou num elogio à gestão de João Marques,
partilhado pelo deputado socialista, Hélder Soares e pelo social
democrata Rui Capitão, durante
as suas intervenções.
Presidente João Marques que
aproveitou para anunciar o arranque de mais obras, das quais destacamos a intervenção na estrada
que liga as Fontaínhas aos Troviscais e a ligação da Atalaia Graça à Bouçã. Obras que - para

PEDRÓGÃO GRANDE |

já - não estão candidatadas mas
que vão avançar na mesma, dada
a disponibilidade de caixa.
João Marques realçou, ainda
que além do saldo positivo em
caixa e obras em todos os setores
de atividade, a dívida da autarquia diminuiu relativamente ao
início do seu mandato.
O autarca pedroguense, apro-

veitou a oportunidade para anunciar a aprovação da candidatura
para a intervenção no posto da
GNR no valor de cerca de 200.000
euros, com comparticipações de
95% e que deverão arrancar
durante o próximo Verão.
Desta assembleia fazia ainda
parte a evocação ao 39º aniversário do 25 de abril, estando as inter-

venções a cargo de Helder Soares
(PS) e Valdemar Alves (PSD).
Helder Soares fez uma intervenção pessimista e desiludida
onde criticou a atual estado de
conquistas de abril, tais como a
“saúde educação para todos”, o
acesso a subsídio de desemprego
e ordenado mínimo. Direitos adquiridos que considerou estarem

a perder-se.
Valdemar Alves lembrou os
ideais de abril, reconheceu-lhes
alguma deturpação atual, mas
deixou uma palavra de esperança
e confiança que estes continuem
a vingar.
Nas restantes intervenções,
destaque para o deputado Hélder
Soares que realçou a importância
do poder autárquico; partilhou a
preocupação com a saúde em
Pedrógão Grande - entretanto
manifestada pelo Dr. Raul Garcia ; criticou a limitação de mandatos
e voltou a elogiar a gestão de João
Marques, no seguimento da
proposta de uma “distinção com
medalha” para o presidente João
Marques “pelo trabalho realizado
até aqui que está à vista de todos”, proposta pelo próprio Hélder Soares em assembleia anterior
No seguimento desta proposta,
Valdemar Alves sugeriu que
também Raul Garcia, membro da
Assembleia Municipal há 22 anos
e Joaquim Palheira, autarca desde
o 25 de abril fossem igualmente
distinguidos.

CONCRETIZADA AMBIÇÃO DE HÁ MUITO TEMPO

ETPZP RECEBE CREDITAÇÃO DA DGERT
A Petroensino, entidade
detentora da marca Escola
Tecnológica e Profissional da
Zona do Pinhal (ETPZP), em
Pedrógão Grande, obteve
acreditação por parte da
DGERT (Direção Geral do
Emprego e Relações do
Trabalho), em seis áreas de
educação e formação:
marketing e publicidade,
gestão e administração,
ciências informáticas,
eletricidade e energia,
hotelaria e restauração, e
segurança e higiene no
trabalho.

A acreditação é uma operação
de validação técnica e de reconhecimento da capacidade de
uma determinada entidade para
intervir no âmbito da formação
profissional (organizar e realizar
cursos, mas, também, diagnosticar necessidades de formação,

avaliar impactos...).
Mais, a partir deste momento,
todos os alunos no caso de termi-

narem os respetivos cursos com
aproveitamento poderão ter
acesso a um Certificado de For-

mação Profissional, emitido pelos
serviços administrativos da
escola, reconhecido oficialmente.

Para o Diretor Pedagógico da
ETPZP, António Figueira, esta “é
uma certificação há muito tempo
ambicionada pois enquadra-se na
estratégia da nossa escola”. No
entender de António Figueiras
vem abrir novos horizontes à
escola, aos alunos e também à
região. “Esta certificação pode
servir de resposta às ambições da
região ao nível da melhoria das
empresas e todo tecido empresarial ativo”, mostrando-se ciente
de que “é um enorme trunfo”.
Ainda segundo o Diretor
Pedagógico da ETPZP, “trata-se
de um reconhecimento oficial,
que só vem reforçar aquilo que a
escola vem garantindo aos seus
alunos, encarregados de educação e empresas da região, desde
início, que é um ensino de excelência, sempre com foco na
qualidade, no bem-estar do aluno
e na tentativa de melhoria contínua dos serviços prestados.
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