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CONVOCATÓRIA  
PARA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL  

DA ASSOCIAÇÃO APRENDER E AGIR 

 

Convocam-se os Associados da Aprender e Agir - Associação para o Desenvolvimento Pessoal e 
Profissional, associação com sede na Rua 22 n.º 4, Bairro de Belém, freguesia de Santa Maria de Belém, 
1400-383 Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 510427839, para a Assembleia 
Geral que terá lugar no próximo dia 17 de março de 2021 pelas 18 horas, de forma virtual, na 
plataforma Zoom, com a seguinte ordem de trabalhos:  

Ponto Um: Deliberar sobre o relatório e contas apresentado pela Direção e o parecer do Conselho 
Fiscal relativos ao ano de 2019; 

Ponto Dois: Deliberar sobre o relatório e contas apresentado pela Direção e o parecer do 
Conselho Fiscal relativos ao ano de 2020;e 

Ponto Três: Discutir e aprovar as perspetivas de desenvolvimento da Associação.  

A Assembleia Geral irá realizar-se através da plataforma Zoom devendo os Associados que 
pretendam participar usar os dados em baixo: 

Join Zoom Meeting 

Link: https://uria.zoom.us/j/83165795094?pwd=MWwrUzFPWGFMaWNLY2twajM4aUI0dz09 

Meeting ID: 831 6579 5094 

Passcode: 930139 

Os relatórios e contas de 2019 e de 2020 apresentados pela Direção e respetivos pareceres do 
Conselho Fiscal, sujeitos a deliberação, serão disponibilizados, para consulta, aos Associados que o 
requeiram, por qualquer meio que se revele conveniente. 

A Assembleia Geral poderá deliberar validamente, em primeira convocação, logo que estejam 
presente ou representada pelo menos, metade dos Associados no pleno gozo dos seus direitos, e, em 
segunda convocação, meia hora depois da hora indicada na presente convocatória, qualquer que seja o 
seu número. 

Nos termos do Estatutos da Associação, quem pretender fazer-se representar na Assembleia 
Geral deverá remeter carta ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com vinte e quatro horas de 
antecedência relativamente à data indicada na presente convocatória, com a identificação do respetivo 
mandatário. 

 

Lisboa, 2 de março de 2021 

https://uria.zoom.us/j/83165795094?pwd=MWwrUzFPWGFMaWNLY2twajM4aUI0dz09
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O presidente da mesa da Assembleia Geral 

 
(Bernardo Ayala 


