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Plenário “Código Deontológico” 

No dia vinte e seis de setembro de dois mil e quinze, pelas doze horas, decorreu, na 

Escola Superior Agrária de Coimbra, a reunião do Plenário “Estatuto do Animador 

Sociocultural”. A mesa do plenário era constituída pela Animadora Joana Pimentel, 

Animador João Morgado, Animador Pedro Martins, Animador Samuel Machado e 

Animadora Sara Cortesão. 

Esta conteve o seguinte ponto de ordem de trabalhos: 

 Código Deontológico 

 

O Plenário “Código Deontológico”, apresenta o mesmo definindo os objetivos e como 

se rege um animador. 

O Código Deontológico está no site da ANAS e permanecerá lá até ao próximo ENAS. 

Abordando o ponto PRINCIPIO DA FORMAÇÃO PERMANENTE, retira-se que quem 

pratique a animação, procura saber sempre mais, procura ir adquirindo novos saberes ao 

longo da sua vida, uma vez que nós, seres humanos, estamos em constante crescimento e 

desenvolvimento. 

Tendo a ANAS um Departamento de Formação, visa criar uma bolsa de formadores 

que sejam animadores e que preenchem a lacuna na sua base de formação, a Animação 

Sociocultural, para dar continuidade ao trabalho que não foi conseguido deste 

departamento. 

Após a aprovação do Código Deontológico, juntamente com o Estatuto do Animador 

Sociocultural, é fundamental existir fisicamente um gabinete jurídico que ajude os 

animadores a tirarem as suas dúvidas que possam ter relacionadas com o seu trabalho. 
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Assim, a ANAS, após as candidaturas ao Portugal 2020, pretende criar esse gabinete jurídico 

para os animadores. 

Também com a aprovação do Código Deontológico e do Estatuto do Animador 

Sociocultural há a possibilidade de existir um sindicato de animação, para além do gabinete 

jurídico. 

A ANAS irá transcrever o documento do Código Deontológico e do Estatuto do 

Animador Sociocultural. Assim se houver alterações propostas pelos animadores num 

próximo ENAS, poderá ser aprovado e ser alterado. 

  

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

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

 

A Secretária                                                                  O Presidente 
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