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Alexandre Manuel de Oliveira
Soares Tavares é o novo presi-
dente do conselho de adminis-
tração da Águas do Centro Li-
toral (AdCL) para o mandato
2019-2021 e a vogal executiva é
Filipa Duarte Vieira Pimenta Al-
ves Esperança. Ambos foram
nomeados para o triénio 2019-
2021 na Assembleia-Geral Ex-
traordinária da empresa reali-
zada na passada segunda-feira.

O novo líder da empresa é
professor associado com agre-
gação, na Faculdade de Ciências
e Tecnologia e Investigador do
Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra e, até
à data, desempenhou o cargo
de director do Departamento
de Ciências da Terra da Facul-
dade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra
(UC), e é membro eleito do con-
selho científico do Instituto de
Investigação Interdisciplinar da
UC desde 2016. É também ele-
mento do Observatório do
Risco OSÍRIS, do Centro de Es-
tudos Sociais da mesma uni-
versidade, desde 2008.

O novo presidente nomeado
sucede a Nelson Geada. Além
da administradora executiva,
Filipa Alves, um dos adminis-
tradores não executivos é Fer-
nando Vasconcelos, licenciado

em Engenharia Civil, e outro é
Sandra Santos Silva, licenciada
em Economia, sendo estes dois
novos elementos do conselho
de administração da empresa.

Silvério Regalado 
continua na administração

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vagos, Silvério Rega-
lado, licenciado em Gestão, é
também administrador não
executivo, sendo que o autarca
vaguense e Filipa Alves, licen-
ciada em Organização e Gestão
de Empresas, transitam da an-
tiga Administração da AdCL.

O presidente da Câmara de
Vagos foi indicado pelos restan-
tes autarcas, mantendo-se na
administração há cerca de qua-
tro anos num cargo sem remu-
neração com a tarefa de “acom-
panhar a gestão” e “fiscalizar ac-
tivamente a actividade da em-
presa”, disse ontem ao Diário
de Aveiro.

Um dos objectivos para os
próximo triénio é a manuten-
ção da vida da empresa e do fu-
turo do sistema, mas o admi-
nistrador escusou-se a revelar
acções a desenvolver além do
trabalho relativo à distribuição
de água e ”assegurar o correcto
tratamento das águas residuais
devolvendo-as à natureza com

os melhores índices de quali-
dade possível”. Na estrutura ac-
cionista da AdCL, a sociedade
gestora de participações sociais
“Águas de Portugal, SGPS” de-
tém a maioria do capital (60,33
por cento), logo seguida da Câ-
mara de Coimbra, com 10,87
por cento, Leiria, com 7,32 por
cento, e Aveiro, com 3,11 por
cento. Os restantes accionistas
são a AdCL, com acções pró-
prias (0,62 por cento) e outras
27 autarquias, entre os 0,12 por
cento (Murtosa) e 1,60 por
cento (Ovar). |

Nova administração
nas Águas do Centro
Nomeação Alexandre Soares Tavares sucedeu a Nelson
Geada na presidência do conselho de administração da
empresa Águas do Centro Litoral, nomeado esta semana

Alexandre Soares Tavares é o novo presidente e Filipa Alves a vogal executiva
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ÓRGÃOS SOCIAIS
Conselho
de Administração 
Presidente – Alexandre
Soares Tavares; Vogal Exe-
cutiva – Filipa Alves e os
vogais não executivos Fer-
nando Vasconcelos, Silvé-
rio Regalado e Sandra
Silva.
Mesa da
Assembleia-Geral
Presidente – Raul Castro
(Presidente da Câmara
Municipal de Leiria) 
Vice-Presidente – Paulo
Manuel Marques Fernan-
des 
Conselho Fiscal 
Presidente – Sérgio Leo-
nel da Costa Pontes 


