Álvaro Beleza
eleito para
presidente
da Sedes
Associação cívica
São José Almeida

Sedes. No conselho coordenador
entram a empresária Rita Nabeiro,

entre 2007 e 2011. Entre

que chefia a empresa de vinhos Adega Mayor, o economista Nadim Habib,
professor na Universidade Nova, e o
jornalista Henrique Monteiro, ex-director do Expresso. Para este órgão
foram reeleitos Alexandre Patrício
Gouveia, Gustavo Guimarães, José
Ribeiro e Castro, João Duque, Rui Paiva, Carlos Alves e Maria João Louro.
A assembleia geral será presidida
por João Salgueiro. Para este órgão
foram eleitos António Tavares e Ana
Sofia Batista. O conselho fiscal será
composto por José Azevedo Pereira,
Nuno Oliveira e Paulo Pereira.
Foi criado um conselho consultivo,
composto por Luís Campos e Cunha,
antigo presidente da associação, e
como Carlos
por personalidades
Moedas, Poiares Maduro, Nuno
Garoupa, Fausto Pinto e Sandra Maximiniano.
A Sedes passará a ter conselhos
específicos sectoriais de economia
digital e sustentável, reforma política,

o secretariado
nacional do PS, liderado por António
José Seguro, e pertence à comissão
política
Há mais estreantes na direcção da

educação e ciência, geoestratégia e
soberania, ética e governo das organizações, justiça, papel do Estado e
solidariedade e futuro da imprensa
livre e independente.

Éo

primeiro médico

à frente da associação
que este ano comemora

o 50.° aniversário
Álvaro Beleza foi eleito, por unanimidade, em assembleia geral, presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (Sedes),
ontem, substituindo o economista
João Duque à frente da organização
que este ano completa 50 anos.
É a primeira vez que a Sedes é presidida por um médico. Álvaro Beleza
é director do Serviço de Sangue do
Hospital de Santa Maria, em Lisboa,
e professor de Medicina Transfusional, na Faculdade de Medicina de
Lisboa. Anteriormente foi candidato
a bastonário da Ordem dos Médicos,
cujo conselho nacional executivo

integrou

2011 e 2014, integrou

