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Despacho n. 21/2020 

da Diretoria Executiva de 25 de abril  de 2020 

Criação do Portal da Transparência 

Considerando que as propostas da atual gestão foram sufragadas por 68,8% dos votantes nas últimas 

eleições do NELB, dentre elas o Portal da Transparência. 

Considerando que o Estatuto do NELB estabelece a prestação de contas apenas uma vez por ano, não 

obstante ter sido realizada duas vezes no ano anterior. 

Considerando que o uso político de informações falsas entre os períodos de prestação de contas é 

danoso para o NELB enquanto instituição, como o foi efetivamente no ano anterior. 

Considerando que a transparência é meio eficaz para evitar o desgaste da instituição frente a quaisquer 

interesses externos e sem ligação o aperfeiçoamento 

 

Determina-se: 

 

1. A criação do Portal da Transparência, integrado ao site do NELB (nelb.pt), mediante o qual a 

Direção Executiva prestará informações de suas realizações e de suas contas. 

2. O dever de apresentação mensal das contas pela Tesouraria para inclusão no Portal da 

Transparência no momento oportuno, não devendo superar o período de um bimestre entre as 

inclusões. 

3. O dever de apresentação mensal das atividades e realizações pelas Diretorias Especializadas 

para inclusão no Portal da Transparência, no momento oportuno, podendo a Diretoria Executiva 

apenas disponibilizar um compilado semestral. 

4. Que as Diretorias Especializadas apresentem o primeiro relatório na próxima reunião do 

Conselho de Diretores, o qual deverá conter um ponto de situação até o presente momento, 

passando os demais a serem mensais. 

5. A preparação do relatório semestral por todas as Diretorias Especializadas para a Assembleia 

Geral Ordinária de Prestação de Contas de junho de 2020, a serem entregues em 1º de junho de 

2020. 

 

Lisboa, 25 de abril de 2020 

 

Cláudio Cardona 

Presidente do NELB 


