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Reunião do CADPP - 13-03-2014 - 19:00h
Data: 13-03-2014
Próximo dia 13 de Março realiza-se uma reunião para discussão e aprovação da
Carta de Funcionamento do CADPP e preparação da actividade dos próximos meses.
Ordem de trabalhos
1.
Carta de funcionamento – discussão e aprovação
(em função da aprovação da Carta de Funcionamento) Escolha dos membros do
Secretariado
2.
Informações
Actividades de outros movimentos e organizações, dentro e fora de Portugal.
3.
Colaboração e coordenação com outras organizações e iniciativas.
A iniciativa de Evelyn Houard e a petição sobre uma auditoria cidadã.
4.
Programação de actividades futuras do CADPP.
Publicações CADPP. Venda e financiamento.

Notas sobre os pontos da ordem de trabalhos
hora prevista de encerramento da reunião: 21:30h
1.

Uma vez que a proposta de Carta de Funcionamento foi divulgada e publicada há mais
de dois meses e durante esse período não mereceu contestação, emendas ou
comentários, prevê-se que este ponto não ocupe mais de 20 minutos.
2.
Procurar-se-á limitar este ponto a 20-40 minutos.
3.
Dada a complexidade e implicações deste ponto, se não for possível esgotá-lo no
tempo previsto, propõe-se desde já a convocação de uma segunda reunião e formação
de um grupo de trabalho. Tempo máx. previsto: 1 h.
4.
Este ponto é proposto apenas como uma abordagem breve às iniciativas em curso e
propostas de novas iniciativas, com explicitação de grupos de trabalho onde
necessário. Prevê-se que 10-20 minutos bastem.

Local:
Clube Recreativo dos Anjos
Rua dos Anjos, nº 17 (1º/2º andar)
Transportes:
Metro: linha verde, estação do Intendente
Carris: 28E ( Campo de Ourique – Chiado – Martim Moniz – Graça), 734 (Santa Apolónia –
Graça – Martim Moniz), 708 (Parque das Nações – Areeiro – Martim Moniz), 736 (Cais do
Sodré – Saldanha – Av. República – Entrecampos – Lumiar – Odivelas)

https://maps.google.com/maps?q=Clube+Recreativo+Dos+Anjos,+Rua+Anjos,+Lisboa,+Portugal&hl=pt
PT&ll=38.723232,-9.134923&spn=0.002457,0.004823&sll=37.0625,95.677068&sspn=40.732051,79.013672&oq=clube+recreativo+dos+&t=h&z=18&lci=transit_comp
Ver mapa maior

Secção:
CADPP
Eventos
Source URL: http://cadpp.org/reuniao-cadpp-13-03-2014-19-00h

