
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECISÕES DA REUNIÃO DE DIREÇÃO DE 16.06.2014 
 
 
Decisão nº 1 – A Direção aprovou a proposta do senhorio para a realização das 
intervenções para melhoramento das condições na sede e sua acessibilidade. Desta 
forma, caberá ao senhorio o financiamento para a colocação da cadeira elevatória nas 
escadas, sendo que a colocação dos estrados para nivelamento do chão da sede será da 
responsabilidade da AI Portugal.  
 
Decisão nº 2 – Foi aprovado pela Direção a proposta para criação dos Grupos de 
Estudantes da Escola Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira, e da Escola Serafim 
Leite, em São João da Madeira.  
 
Decisão nº 3 – A Direção aprovou a proposta de financiamento apresentada para o 
Encontro de Estruturas do Norte, que será realizado no próximo dia 28 de Junho. 
  
Decisão nº 4 – Foi aprovado pela Direção o pedido de financiamento apresentado pelo 
Grupo de Chaves para a criação de cartazes da AI para publicidade estática com a 
finalidade de serem expostos no Estádio de Futebol de Chaves. 
  
Decisão nº 5 – A Direção decidiu realizar uma nova sessão do processo de avaliação 
OSSA, com o agendamento de uma sessão. Foi ainda decidido que os membros da 
Direção António Belo e Luís Braga serão responsáveis pela preparação deste evento.  
 
Decisão nº 6 – Foi aprovada a elaboração de um projeto de crescimento a médio/longo 
prazo, em coordenação com o SI. Nesse sentido, ficou agendada a vinda de um 
responsável do SI para a segunda semana de julho. Após a aprovação, ou não, deste 
projeto será tomada uma decisão acerca do empréstimo ao SI. Sobre o projeto de 
crescimento a curto prazo, a Diretora Executiva, o Tesoureiro e o DAF irão reunir-se, na 
próxima semana.  
 
Decisão nº 7 – A Direção decidiu pedir ao Grupo de Juristas um parecer sobre 
“Resoluções Fundamentais e Providências Cautelares”.  
 
Decisão nº 8 – A Direção aprovou o pedido de um parecer ao Grupo de Juristas sobre o 

caso de destruição de vídeos que registam abuso policial. 


