
1 
 

Ata 

Painel de Abertura do ENAS 

 

No dia catorze de janeiro de dois mil e dezassete, pelas dez horas e quarenta minutos, 

decorreu, no Auditório da Escola Superior de Educação de Coimbra, a reunião do 

Plenário Inicial do ENAS. A mesa do plenário era constituída pelos Animadores Miguel 

Mourão, Armanda Bernardo, João Morgado, Ana Baliza e Joana Ferreira. 

 

Esta incluiu os seguintes pontos de ordem de trabalhos: 

- Abertura solene do ENAS 

- Esclarecimento sobre o Regimento do ENAS 

 

O Plenário Inicial começou com uma cerimónia de abertura Solene com o Exmo. Sr. 

Deputado Doutor João Gouveia e o Exmo. Sr. Presidente da Escola Superior de Educação 

de Coimbra, Doutor Rui Mendes. Os mesmos felicitaram e deram as boas vindas aos 

participantes, fazendo votos de um bom dia de trabalho. O Doutor João Gouveia 

demonstrou ainda disponibilidade para trabalhar junto dos animadores, reforçando a 

sua posição e exigências junto dos partidos.  

João Morgado, na qualidade de Presidente de Mesa, começa por fazer um breve 

enquadramento do nome do regimento, justificando a designação de animadores 

sociais. Esclarece que o ENAS não é uma associação mas antes um órgão de 

representação, discussão e decisão dos assuntos dos animadores, com regras de 

funcionamento e sem sócios.  

Informou sobre a possibilidade da criação de delegados. Foi feita uma breve abordagem 

à história do estatuto, referindo o percurso desde a ANASC, à APDASC e, atualmente, à 

ANAS. João Morgado indicou que pediram autorização à Dra. Verónica, antiga 

Presidente da APDASC para utilizar o estatuto no sentido de iniciar as diligências 
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necessárias à sua aprovação em Diário da República. Foi reforçado o facto de os 

convidados não terem direito a voto.  

Sobre a legalidade do ENAS e para responder a todas as dúvidas que o plenário possa 

ter, informa que teremos presente o jurista e advogado que esclarecerá essas dúvidas. 

Esclarece que quando visitaram os grupos parlamentares os partidos disseram que o 

estatuto e o código deontológico são documentos do século XX e que deveriam ser 

revistos com brevidade, no prazo do primeiro trimestre.  

Informa que só a partir das 11h o plenário poderá votar e tomar decisões.  

Informou-se que o Animador Bruno Trindade, no I ENAS levantou a questão da 

designação do encontro, de Encontro Nacional dos Animadores Sociais para Encontro 

Nacional dos Animadores Socioculturais, a qual foi votada desfavoravelmente por se 

entender que essa questão deveria ser discutida posteriormente. No II ENAS apresenta 

a proposta no sentido de se voltar a discutir a designação do nome no próximo ENAS 

ordinário, tendo sido votada por unanimidade.  

Após uma breve pausa, foram retomados os trabalhos deste painel.  

Seguiu-se o esclarecimento dado pelo Dr. Pedro Correia sobre o Regimento do ENAS. Foi 

questionado o plenário sobre a existência de alguma dúvida. A Animadora Isabel Filipe, 

Presidente da APDASC, interveio questionando sobre questões relacionadas com a 

organização do próximo encontro. Procurou saber como o poderão fazer dentro do 

regimento e questionou sobre o que define e distingue um regimento extraordinário de 

um ordinário. Foi esclarecido que o Regimento é uma forma de organizar os trabalhos e 

não um estatuto de uma associação. Indicou que é possível qualquer entidade 

representativa dos animadores organizar o próximo ENAS. Até ao plenário final de hoje 

podem candidatar-se, assim como um grupo de animadores, segundo a secção II do 

artigo 8º poderão requerer um ENAS extraordinário. A Animadora Isabel Filipe considera 

que o regimento não é neutro e que o logotipo da ANAS não devia constar no 

Regimento. Foi informado que poderá apresentar a candidatura para organizar o 

próximo ENAS à ANAS, a qual deverá levar a proposta a votação, pois é o plenário que 

tem o poder de decisão.  
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Seguiram-se as intervenções dos animadores Bruno Trindade, Susana Santos, Miguel 

Mourão, Inês Luís, Fátima, Natércia, João Morgado, Joana Ferreira. João Almeida e 

Abraão. Dessas intervenções ressalva-se o entendimento geral de que é importante 

focarmo-nos na implementação do estatuto profissional, criando grupos de trabalho e 

envolvendo as várias associações presentes e as que, sendo representativas dos 

animadores, queiram vir a colaborar neste sentido. Foi esclarecido à Animadora Fátima 

de que o estatuto a ser aprovado é para os Animadores Socioculturais, abrangendo 

todas as designações. O Animador Abraão sugeriu ainda que se envolvessem os 

especialistas que trabalham na área da animação formando-se uma comissão de 

monitorização e ou acompanhamento.  

E, mais nada havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião do qual se lavrou a 

presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. 

 

       O Presidente da Mesa 

 

 

 


