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A Presidente da AAUE

PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE GUIÃO 
ACESSÓRIO AO REGIMENTO DO ENDA

MOÇÃO

No seguimento de alterações várias introduzidas em revisões ao Regimento do Encontro 
Nacional de Direções Associativas, é constatado que ainda existe um desconcerto 
dosprocedimentos internos relativos à organização do decurso dos ENDA.

Constatando que existe um ENDA a pelo menos cada três meses, é do interesse de todos 
que haja uma maior versatilidade e agilização da informação que dispomos, para 
aplicar na organização do mesmo. Sabemos que, por vezes, o próprio presidente de mesa 
(que tem a missão de moderar todo o debate) não dispõe de informação suficiente para 
tomar decisões  e considerações que ajudem ao bom funcionamento das questões 
logísticas. Consideramos  necessário o desenvolvimento de um documento que permita 
estabelecer um método  organizativo, conciso e paritário de forma a promover o melhor 
funcionamento do ENDA. Com a criação deste Guião pretendemos que sejam 
estabelecidos objetivos prioritários bem como, procedimentos e regulamentos que 
possam transmitir todas as informações  adjacentes e acessórias igualmente essenciais 
e indispensáveis à sua organização. Contando também com pareceres de Direções 
Associativas que tenham estado presentes em sede de ENDA anteriores, que estabeleçam 
sugestões de organização interna para os próximos eventos a realizar. 

Neste sentido, e tendo em vista o desenvolvimento positivo dos Encontros Nacionais de
Direções Associativas, as Associações e Federações presentes no Encontro Nacional de 
Direções Associativas de Aveiro vêm por este meio propor:  

1. A criação de um Guião Acessório ao Regimento do ENDA que estabeleça o método  
 de funcionamento interno dos futuros ENDA, garantindo e visando todos os   
 procedimentos necessários às várias secções organizativas do mesmo. 

2. Paralelamente, propomos a criação de uma comissão específica, com duração de 3  
 meses, para o desenvolvimento e posterior apresentação deste Guião à discussão  
 em Sede de ENDA.

Aveiro, 16 e 17 de março de 2019

Proponente: AAUE
Endereçados: Movimentos Associativo Nacional
       


