
 

CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA GERAL DA APROCES 

Em conformidade com os estatutos da associação e no exercício da competência consignada 

no artigo 19º dos Estatutos, convoco todos os sócios para a Assembleia Geral da APROCES - 

Associação de Professores Ciências Económico-Sociais, para o próximo dia 16 de julho (quinta-feira), 

pelas 18:00h, a ser realizada por videoconferência com a seguinte ordem de trabalhos: 

1 – Informações da Direção; 

2 – Apresentação, Discussão e Deliberação sobre o Relatório de Atividades e de Contas, e 

respetivo parecer do Conselho Fiscal, relativo ao ano de 2019; 

3 – Apresentação, Discussão e Deliberação sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 

2020; 

4 – Outros assuntos. 
 

Consoante o número de associados presentes a assembleia funcionará em segunda 

convocatória, uma hora depois, pelas 19h00, em videoconferência, deliberando esta com qualquer 

número de presenças e cumprindo a mesma ordem de trabalhos. 

 

NOTA:  Para agilizar e facilitar os procedimentos no acesso à videoconferência e simultaneamente 

cumprir o que está estipulado nos Estatutos da Associação, solicita-se aos sócios que submetam a 

ficha de inscrição disponível em INSCRIÇÃO AG 2020 – PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

Os associados serão informados via e-mail, no prazo de 2 dias úteis, se reúnem os requisitos 

para participar na AG e será enviada a hiperligação (link) de acesso à videoconferência. 

Os documentos de prestação de contas serão enviados por e-mail, para todos os sócios 

efectivos, nos 8 dias que precedem a reunião da Assembleia Geral. 

 

Para o esclarecimento de dúvidas os sócios poderão enviar um e-mail para 

assembleiageral@aproces.org, até 2 dias úteis da data da assembleia geral. 

Os dados pessoais que os associados disponibilizam à APROCES  serão objeto de tratamento no 

âmbito restrito da Assembleia Geral e somente serão usados para cumprimento de qualquer questão 

relativa à Assembleia Geral. 

 

Esta convocatória deverá ser divulgada em www.aproces.org, no Facebook institucional e 

enviada por correio eletrónico para todos os sócios.  

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

Pedro Manuel Gomes Vieira 

Lisboa, 1 de julho de 2020 


