QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE
ASSEMBLEIAS DE NACIONAIS E GRUPOS DE INTERESSES
GÉNESE DO CONTRA-PODER
GRUPOS DE INTERESSES

ASSEMBLEIA DE NACIONAIS (AdN)

Agrupamento de nacionais da mesma
ÁREA DE ACTIVIDADE
(profissional, associativo, espiritual,
familiar, etc

Agrupamento de nacionais da
mesma LOCALIDADE
(aldeia, vila, freguesia, etc)

A sua primeira característica é de
ordem económica e social

A sua primeira característica é
de ordem geográfica.

O seu objectivo é facilitar a interacção e a
ajuda mútua entre nacionais de uma mesma
localidade e levar as queixas da população ao
Presidente do Município. Permite a cada
nacional participar na vida da sua comunidade.

O seu objectivo é facilitar o funcionamento de uma área de
actividade através da redacção das regras de
funcionamento de cada actividade pelos seus membros,
os seus profissionais que praticam eles próprios essa
actividade no quotidiano. Permite a participação na
organização da actividade que é a sua.
Tem naturalmente uma função reguladora no âmbito da
actividade em causa. É a contrapartida geográfica do GI
que reúne as pessoas com a mesma área de actividade,
independentemente da sua localidade.

Tem naturalmente uma função reguladora
dentro da comunidade.
O seu âmbito de acção é local.

O seu campo de acção é nacional.

Podem ou não ser formalizados como uma
associação. Sem restrições, nem obrigação.
As pessoas que querem participar numa AdN só
têm de se dar a conhecer. Depois, se o
desejarem, põem-se à disposição do grupo QUE
QUISEREM. Entre o nada e ... o tempo, uma
competência, um saber-fazer, um recurso, uma
tarefa, um conselho …
A AdN facilita o contacto entre as pessoas
através de um funcionamento interno de cada
Assembleia.
A sua capacidade de conhecer os recursos e
também as preocupações da população é um
factor importante na hora de informar os
gestores da localidade a que a AdN pertence.

Objectivos de
Curto Termo

Os GI são necessariamente estruturados formalmente
para garantir que funcionam de forma transparente,
eficiente e em conformidade com os princípios do
mandato imperativo e da subsidiaridade.
Aqueles que desejam participar num GI só precisam de
se dar a conhecer. Depois, se assim o desejarem, podem
participar no grupo de trabalho do GI para redigir as
regras de funcionamento, e permitir que uma actividade
seja saudável, equilibrada e permanente. Toda a
participação é aceite sem qualquer limites de idade,
responsabilidade ou experiência.
O GI facilita o desenvolvimento de uma área de
actividade, financia os projectos e lida com o primeiro
nível de conflito entre pessoas.

Objectivos de
Médio Termo

Objectivos de
Longo Termo

Em Política, o papel dos nacionais é participar eles próprios em grupos de interesse e na organização da vida da sua comunidade, em
lugar de colocar um boletim de voto numa urna de voto para que alguém regule as suas vidas.

