
Ata nº 6 

 

Aos dezoite do mês de março de dois mil e dezasete, reuniu-se na sua sede social a 

Assembleia Geral da ANDO Portugal - Associação Nacional de Displasias Ósseas, 

com sede na Avenida Dona Leonor Fernandes, nº 46, 7005-144, Évora, NIF 

513518193, tendo estado presentes oito associados da Associação.  

A Assembleia Geral reuniu com formalidades prévias tendo todos os presentes 

concordado em que a mesma se reunisse e deliberasse com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: 

1. Apresentação do relatório de contas de 2016 

2. Discussão do Plano de Ação para 2017 

3. Outros assuntos 

No seguimento da ordem de trabalho, foi apresentado o relatório de contas relativo 

ao ano de 2016. Analisado, explicado e discutido, foi posteriormente aprovado por 

unanimidade. 

Na discussão do Plano de Ação para 2017, foram abordados os seguintes assuntos: 

i. Angariação de novos sócios.  

Foram apresentadas algumas propostas, tendo a direcção ficado incumbida de 

definir e encontrar meios para conseguir transmitir a actividade e propósitos da 

associação de forma clara e assertiva e conseguir assim chegar à comunidade. 

ii. Vídeos de divulgação 

Ficou decidido que o principal foco de divulgação da ANDO em 2017 seria 

definido pela criação e desenvolvimento de uma série de vídeos curtos, a 

divulgar pelas nossas redes sociais, nos quais os membros da associação vão 

transmitir questões do dia a dia e soluções práticas e directas relacionadas com 

as várias displasias. Pretende-se assim mostrar de forma simples a existência 

e o trabalho pela associação, as mais-valias para os associados e  gerar uma 

aproximação natural com a comunidade por partilha de experiências. 

 



iii. Procurar colaboração para contacto com as famílias no centro de displasias no 

CHUC. 

Por impossibilidade física dos membros da ANDO estarem presentes em todos 

os dias de consultas multidisciplinares de Displasias Ósseas no hospital 

pediátrico do CHUC, com o objectivo de contacto directo com as famílias, e 

tendo a associação Acreditar uma rede de voluntários no Hospital pediátrico, 

vamos solicitar a colaboração dos seus voluntários para a divulgação da ANDO 

no centro hospitalar. 

iv. Procurar colaboração no desempenho de funções logísticas e de social media. 

Para realização de trabalho de divulgação nas redes sociais e criação de nova 

informação no website da ANDO e do Beyond Achondroplasia, a associação 

pretente encontrar um profissional, tendo em vista a concretização e 

optimização dos objectivos a que a associação se propõe. 

v. Rever linhas de candidaturas para apoios a projectos 

Com base no projecto dos vídeos de divulgação, vamos concretizar a 

candidatura às bolsas BPI capacitar . 

vi. Requerimento de registo de ONGPD, Organizações Não Governamentais para  

Pessoas com Deficiência , ao INR 

Iremos reunir informação e avaliar condições para o registo da ANDO como 

ONGPD. 

 

Nada mais havendo a discutir ou a deliberar, o Presidente da Mesa deu por terminada 

a reunião, tendo sido assinada a folha de presenças bem como a presente acta pelo 

Presidente da mesa. 

 


