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Plenário Inicial 

No dia vinte e cinco de setembro de dois mil e quinze, pelas vinte e duas horas, 

decorreu, no Anfiteatro da Escola Superior Agrária de Coimbra, a reunião do Plenário Inicial 

do ENAS. A mesa do plenário era constituída pelos Animadores Armanda Bernardo, Bruno 

Trindade, Filipa Carvalho, João Morgado e Sara Cortesão. 

Esta incluiu os seguintes pontos de ordem de trabalhos: 

 Regimento do Encontro Nacional dos Animadores Sociais; 

 Aprovação do programa do ENAS; 

 Aprovação da entrada da comunicação social no encontro. 

 

O Plenário Inicial teve, como abertura, a questão que mais fragiliza a situação 

profissional dos animadores: a falta de reconhecimento do Estatuto do Animador 

Sociocultural. Foram apresentadas algumas iniciativas desenvolvidas no sentido da sua 

implementação. 

De seguida deu-se início à leitura do Regimento do Encontro Nacional dos Animadores 

Sociais. Este Regimento tem como principal objetivo definir os parâmetros para o 

desenvolvimento de encontros, como o presente, que se manifeste enquanto espaço próprio 

para discussão dos temas que aos animadores dizem respeito. Estes encontros desenvolvem 

a sua ação com o objetivo determinante de alcançar a urgente aprovação do Estatuto do 

Animador Sociocultural em Diário de República. 

Ao longo desta leitura discutiu-se que, nestes três dias de encontro, todos os 

contributos dos animadores formulados nos plenários serão válidos para a elaboração de 

conclusões que os animadores achem relevantes para o correto desempenho da sua 

profissão e que serão levadas às mesmas instâncias. 

http://www.anas.online.pt/
mailto:geral@anas.online.pt


 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
Praça Heróis do Ultramar (Edifício ESEC) – Solum, 3034-329 Coimbra                                                   www.anas.online.pt 
Email: geral@anas.online.pt                                                                                                               961 824 027 / 914 410 717 

 

 No fim da leitura do Regimento abriu-se um debate de forma a esclarecer dúvidas. 

 Após o momento de esclarecimento de dúvidas, decorreram os votos da ordem de 

trabalhos do ENAS. Neste momento votou-se a aprovação do Regimento, onde votaram 

todos a favor por unanimidade; o mesmo aconteceu com a votação do Programa de 

Trabalhos. Na votação da comunicação social votaram todos contra, por unanimidade. 

 

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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