d. Património, Serviços Gerais e Secretaria, coordenada por Isabel
Vasconcelos
e. Viaturas, motoristas, parqueamento e vigilância da sede nacional,
coordenado por Rui Gonçalves
f. Sistemas de informação, coordenada por Orlando Gonçalves
g. Eventos, coordenada por Filipa Machas
h. Voluntariado, coordenada por Andreia Padre
Estas unidades despacharão com os respetivos Diretores. Os dois Diretores
despacharão com o Secretário Geral.
5. Mantêm-se as duas unidades de Assessoria à Direção Nacional e, em particular, ao
Secretário-geral:
a. Assessoria Jurídica, coordenada por Paula Cremon, e
b. Auditoria, coordenada por Lúcia Costa
6. Criou-se a Comissão de Finanças com a missão de acompanhar o planeamento e
execução económico-financeira da sede da CVP, bem como das Delegações e Centros
Humanitários. A Direcção Nacional nomeou Manuela Filipe, Paulo Donas e Dulce
Ferreira para integrarem a Comissão de Finanças.
Estas três unidades despacharão com o Secretário Geral
7. O Presidente Nacional orientará, em termos genéricos, a actividade das unidades
centrais.
8. As unidades mencionadas no ponto anterior serão, no plano administrativo e
operacional, da responsabilidade dos seguintes funcionários:
a. Relações Institucionais e Internacionais, coordenada por Diana Araújo
b. Relações com as Delegações, Centros Humanitários e Membros, coordenada
por Margarida Martins
c. Juventude, da responsabilidade de Tiago Costa e Nuno Rodrigues
d. Comunicação e imagem, marketing e captação de fundos, da
responsabilidade de Sara Sampaio e Sofia Freitas respetivamente
e. Arquivo histórico e núcleo museológico, da responsabilidade de Luísa Nobre
f. Ética, Disciplina e Respostas a Emergências, da responsabilidade de técnico a
definir durante o próximo mês.
9. O Presidente Nacional e os restantes membros da Direcção Nacional acompanharão de
forma direta a participação da CVP em diferentes serviços autónomos da rede CVP,
incluindo:
a. Hospital da Cruz Vermelha,
b. Escolas Superior de Saúde e Escola de Socorrismo,
c. Escola Profissional Tasso de Figueiredo
d. Lar Militar,
e. Saudigest,
f. Parfisi,

