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No dia catorze de janeiro de dois mil e dezassete, pelas quinze horas e trinta minutos, 

decorreu, no Auditório da Escola Superior de Educação de Coimbra, o Plenário Final. A 

mesa do plenário era constituída pelos Animadores Armanda Bernardo, Miguel Mourão, 

João Morgado, Ana Baliza e Joana Ferreira. 

Esta incluiu os seguintes pontos de ordem de trabalhos: 

- Alteração da designação do ENAS 

- Organização do ENAS ordinário 

 

O Animador João Morgado tomou a palavra para informar que as atas estavam a ser 

terminadas. Colocou-se a votação as respetivas atas para serem enviadas 

posteriormente para todos estarem informados dos assuntos tratados. Foram 

aprovadas por maioria, com uma abstenção. 

Posteriormente, a Mesa retoma a palavra para efetuar o enquadramento do assunto do 

estatuto que foi abordado pelo do Sr. Deputado, alertando para celeridade no processo, 

para posterior encaminhamento do processo para a futura aprovação do estatuto do 

Animador. 

Nesse seguimento, o Animador Bruno Trindade fez uma proposta à mesa para colocar 

em votação, no presente ENAS, a alteração da designação de Encontro Nacional dos 

Animadores Sociais para Encontro Nacional dos Animadores Socioculturais, devido à 

necessidade de proceder a essa alteração por forma a não condicionar a o seguimento 

do processo, e pela referência feita pelos Senhores Deputados para a necessidade da 

respetiva aprovação. 

A Mesa assim entendeu apresentar a devida proposta, consciente do facto de que a 

mesma deveria ser aprovada em ENAS ordinário. Contudo, dando a conhecer esse facto 

aos Animadores, os mesmos aceitaram votar a respetiva alteração por considerarem ser 

extremamente importante que se procedesse de imediato à respetiva alteração.  



Sendo então apresentada para votação, existiram 4 abstenções, sendo aprovada a 

alteração da designação de Encontro Nacional dos Animadores Sociais para Encontro 

Nacional dos Animadores Socioculturais. 

A Animadora Isabel Filipe, em representação da APDASC, entendeu fazer uma 

declaração de voto face à sua abstenção, alegando que assim o decidiu por se ter 

acordado, em plenário inicial, que se debateria a alteração da designação do ENAS em 

ENAS ordinário e, portanto, o faria por uma questão de justiça para com os animadores 

que já não se encontravam presentes. Contudo, manifestou agrado pela alteração da 

designação e demonstrou compreender a importância da alteração da mesma no 

presente ENAS.  

O Animador João Morgado tomou a palavra e apresentou a proposta da Associação 

APDASC em realizar o próximo ENAS ordinário, nos dias 7, 8 e 9 de Abril. Tendo sido 

colocada à votação, foi aprovada por maioria, com uma abstenção.  

Foi deliberada a sua organização pela APDASC, com o local a definir posteriormente. 

Foram feitos os respetivos agradecimentos e dado por encerrado o respetivo encontro 

do ENAS.  

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 

 

 


