DECISÕES DA REUNIÃO DE DIREÇÃO DE 29.07.2015
Decisão nº 1: Foi aprovado o pedido de apoio do ReaJ para ações a realizar no Festival
Músicas do Mundo.
Decisão nº 2: Aprovação do pedido de apoio do Grupo Local 36 / Chaves para uma
ação a realizar em Lisboa, junto da embaixada da República Dominicana, sobre Juan
Almonte Herrera.
Decisão nº 3: Foi suspensa a parceria entre a AI e um clube de futebol de Chaves,
com recomendação e pedido ao Grupo Local 36 / Chaves para realização de uma ação
de formação em Direitos Humanos.
Decisão nº 4: O pedido do Cogrupo da China para a impressão de um manual sobre
Direitos Humanos foi indeferido, por haver risco de sobreposição a um trabalho
idêntico em curso na Secção. O Cogrupo será convidado a juntar-se à equipa que o
produz e a prestar a sua colaboração.
Decisão nº 5: Aprovação de um regulamento para o Fundo de Apoio às Estruturas,
elaborado pela Diretora Executiva, que deverá entrar em vigor a 1 de janeiro de 2016.
Decisão nº 6: Aprovação do encerramento das contas bancárias de grupos locais ou
núcleos extintos, sem movimentação há 3 anos ou mais.
Decisão nº 7: Nomeação da Vogal da Direção Daniela Jerónimo para acompanhamento
de todas as questões que envolvam os recursos humanos da Secção.
Decisão nº 8: A Direção aprovou a proposta de renovar o contrato de Antónia Barradas,
da Equipa Executiva, por mais um ano.
Decisão nº 9: Aprovação da proposta de aquisição de mobiliário para vários elementos
da Equipa Executiva.
Decisão nº 10: Foi aprovada a proposta de alargamento do seguro de saúde para os
colaboradores contratados a prazo, após a primeira renovação do contrato.
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