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ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
FUNDADORES  

DA 
 

APEDS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENGENHEIROS PARA O 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
 

CONVOCATÓRIA 
 
 
De acordo com o disposto no n.º 11 do Art.º 21.º dos Estatutos, o Presidente do 

Conselho de Fundadores convoca a Assembleia Ordinária do Conselho de 

Fundadores da APEDS - Associação Portuguesa de Engenheiros para o 

Desenvolvimento Social, para reunir no próximo dia 26 de Junho de 2018, pelas 

17H30, na sala Sande Lemos da Ordem dos Engenheiros, sita no Edifício Sede 

da mesma, na Av. António Augusto de Aguiar nº 3 D, em Lisboa, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

Ordem de Trabalhos 

 

1. Apreciar o Relatório de Actividades e o Balanço e Contas, relativos ao 

exercício do ano de 2017, apresentados pelo Conselho Executivo.  

2. Ratificar o Relatório de Actividades e o Balanço e Contas, relativos ao 

exercício do ano de 2017, tendo em conta o Parecer do Conselho Fiscal.  

3. Apreciar o Plano de Actividades e o Orçamento para o ano de 2018, 

propostos pelo Conselho Executivo. 

4. Apresentar, apreciar e deliberar sobre outros assuntos de interesse para a 

Associação. 

5. Apresentar quaisquer sugestões ou recomendações a enviar ao Conselho 

Executivo. 
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Não havendo, à hora marcada, mais de metade do número total de Membros com 

direito a voto, para que a Assembleia possa validamente deliberar, a mesma 

funcionará meia hora depois daquela hora, no mesmo dia e local, com a mesma 

Ordem de Trabalhos e com qualquer número de Membros, por aplicação supletiva 

do disposto no n.º 6 do Art.º 16.º dos Estatutos, para o funcionamento da 

Assembleia Geral. 

 
Recorda-se que, na impossibilidade da presença, qualquer Membro se pode fazer 

representar por outro, com a mesma qualidade, sendo necessária a emissão de 

uma declaração escrita, com assinatura reconhecida, dirigida ao Presidente do 

Conselho de Fundadores, de acordo com o disposto no n.º 12 do Art.º 21.º. 

 
 
 
 
Lisboa, 5 de Junho de 2018 
 
 
O Presidente do Conselho de Fundadores, 
 

                    
                  
 
(Mário Nuno Gonzalez de Oliveira) 
 


