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TEMAS
DETERMINAR OS CONTORNOS E A EXISTÊNCIA DO AGRUPAMENTO
1. Posição do grupo no seio do Estado:
•
•
•
•

Qual é o âmbito do seu grupo? (as diferentes actividades de um mesmo domínio)
Em que grande grupo se insere? (Comercial, Não Comercial, Moral e Espiritual)
Qual é o seu propósito na Nação? Qual a utilidade pública?
O que justifica a autonomia do grupo? Poderia ser integrado num outro grupo?

2. Gestão das entradas e saídas do grupo:
Descreva o processo de recrutamento:
•
•
•
•
•
•

Quem recruta?
Com base em que critérios?
Por que meios?
Onde é feito?
Quanto tempo é que demora?
…

Descreva o processo de saída do grupo (reforma):
•
•
•
•
•
•
•

Quem sai?
Porquê?
Quando?
Com base em que critérios?
Quanto tempo demora a partir?
Construir uma ponte entre a reforma e as necessidades de formação do grupo.
...

3. Como o Saber é transmitido: formação no seio do grupo:
• Como se enquadra a formação do vosso grupo (que é uma formação específica) na formação
geral dos alunos.
• Como se enquadra a formação do vosso grupo no desenvolvimento geral de um nacional
português responsável e esclarecido.
• Quais são os diferentes níveis de formação?
Como são escolhidos os formadores?
•
•
•
•

Quais são os objectivos (diplomas, certificados, etc.)?
Quanto tempo dura?
Onde se realiza a formação?
...
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A VIDA DO GRUPO
4. Avaliação dos seus membros:
DESENVOLVIMENTO
• Será útil ter indicadores de qualidade no seu grupo?
• Em caso afirmativo, quais seriam elas?
• Pode o seu grupo evoluir (de uma actividade operacional para uma actividade normativa,
administrativa, ou avaliação financeira…)
• Quais são as condições para evoluir?
• …
CONTROLE
• Defina os controlos necessários para o seu grupo.
• Quem os faz? Quem o faz? Como é que o fazem? Onde? Porquê?
• Que medidas disciplinares é que o seu grupo toma contra as pessoas que não respeitem as
normas profissionais (sanções graduadas, multas, exclusão, obrigações de formação,
publicação de uma repreensão, etc.)
• …
5) Avaliar as necessidades de financiamento: Como e QUEM avalia as necessidades de
financiamento e o seu seguimento para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A criação e lançamento de actividade.
A formação e os formadores.
O investimento.
Investigação e desenvolvimento (não se trata de Investigação Básica que faz parte de uma
investigação autónoma parte de um grupo autónomo incluído na Categoria Não-Comercial,
mas de bem de investigação de DESENVOLVIMENTO).
As infra-estruturas.
A administração.
O jurídico (regulamentação, provedor de justiça, juiz…).
Os acidentes da vida.
As reformas.
As interrupções temporárias de trabalho, voluntárias e involuntárias.
...
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6. Gestão de conflitos dos seus membros:
(Assumido pela nova organização jurídica do Estado. Ver nos vectores gerais, em o Direito e
Tribunais, o esquema sobre a resolução jurisdicional de conflitos)
7. Particularidades do grupo: necessidades de segurança locais, pessoas ou bens pessoas e/ou
bens…
•
•
•
•

Quais são as particularidades do seu grupo em termos de segurança?
Quais são as necessidades de segurança do seu grupo?
Como é que as avaliam e organizam?
…

8. Desenvolvimento de normas de grupo:
Regulação da actividade
• Como está organizado o tempo de actividade (dia, semana, mês, ano).
• Como são organizados os tempos de descanso e de férias?
• Que condições (materiais) de trabalho são necessárias e indispensáveis para o sucesso e
segurança da actividade?
Estabelecimento das normas profissionais:
• Definição de normas da vossa actividade
Avaliação do tempo de trabalho e condições de trabalho (trata-se de enquadrar globalmente as
condições de trabalho; não há necessidade de regular demasiado este assunto, pois os membros
devem ter uma certa liberdade na gestão do seu tempo de trabalho e dos meios que utilizam para o
fazer). POR OUTRO LADO, 2 dias de descanso são obrigatoriamente propostos para todos os
GRUPOS (= direito comum e saúde pública).
9. Avaliação da actividade do grupo no seu ambiente humano e natural:
• Quais são os conflitos de interesse inerentes ao seu grupo?
• Como devem ser prevenidos e tratados?
• ...
10. Gestão dos resíduos e outras poluições eventualmente geradas pela actividade do grupo e
dos seus membros
• Como irão organizar a gestão dos resíduos e da poluição produzida pelo vosso grupo?
• Irá organizar a reciclagem dos resíduos, a descontaminação dos locais, etc.?
• Irá participar, iniciar e/ou financiar investigação fundamental (grupo de interesse incluído na
Categoria Não Comercial) no domínio em que nos ocupamos.
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