
 
 

 

35ª SESSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL, ELEITORAL, DA FAPAS 
 

CONVOCATÓRIA 
 

Nos termos do artigo 7º dos Estatutos da FAPAS (Associação Portuguesa para a Conservação da 
Biodiversidade), ouvida a Direção e a Mesa da Assembleia Geral, convoco os associados no pleno gozo 
dos seus direitos associativos, para a Assembleia Geral Eleitoral que decorrerá na sede social, no 
próximo dia 04 de junho de 2022, em primeira convocatória às 14h00 e em segunda convocatória no 
mesmo dia e local pelas 14h30, tendo como Ponto Único da Ordem de Trabalhos a Eleição dos órgãos 
sociais da FAPAS para o quadriénio 2022/2025, podendo os associados que o desejem acompanhar os 
trabalhos no local.  
 
O ato eleitoral realizar-se-á por voto eletrónico (https://eballot.io/fapas) entre as 14h30 e as 17h00. 
. 
Até ao dia 2 de junho, os associados receberão todas as instruções relativamente ao processo de voto 
e o link de acesso. De forma a garantir o anonimato, as instruções, o código de associado e a senha de 
acesso serão enviados a partir da plataforma de suporte que subscrevemos. Por esse motivo, peço que 
registe o endereço noreply@eballot.com como endereço fidedigno, ou que o procure em spam no caso 
de não receber a mensagem no correio eletrónico normal até às 19h do dia 2 de junho. 
 
Nos termos do Artigo 7º dos Estatutos são fixadas as seguintes normas para esta sessão: 
DIVULGAÇÃO: Este aviso será publicado no site e redes sociais da FAPAS e enviado por email aos 
associados até 16/05/2022.  
LISTAS: Até 23/05/2022 ocorrerá o envio ao Presidente da Assembleia Geral, para o endereço 
fapas@fapas.pt da proposta ou propostas de lista, declarações de aceitação de cada candidato e dos 
programas que, após validação, serão ordenadas por ordem de chegada.  
Até 25/05/2022, será recebido o material de divulgação da lista ou listas, a enviar para o email 
fapas@fapas.pt para divulgação online até 27/05/2022.  
QUOTAS: O prazo limite para regularização das quotas termina às 17h00 do dia 20/05/2022, nos 
serviços administrativos do FAPAS, na Quinta de Chão de Carvalhos (que só estão abertos aos sábados, 
das 14h00 às 17h30), podendo ser assegurada também através de https://www.fapas.pt/pagamentos/ 
ou por transferência bancária para o NIB: 0033 0000 45333196672 05, neste caso com envio de 
comprovativo para fapas@fapas.pt. 
CADERNO ELEITORAL: Lembra-se que, de acordo com os Estatutos, só podem integrar as listas os 
associados com mais de dois anos de inscrição na associação (2020). Só integrarão o Caderno Eleitoral, 
e como tal só podem votar, os associados com as quotas em dia, ou seja, com a quota anual de 2021 
ou posterior paga. O Caderno Eleitoral será publicado no site da FAPAS e enviado por email a todos os 
associados, até 23/05/2022. 
 
Quinta de Chão de Carvalhos, 7 de maio de 2022 
 

O Presidente da Assembleia Geral,  
 

 
 

(José Alberto Rio Fernandes) 
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