
 
 

 

36ª SESSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 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 presencial, que decorrerá no próximo dia 04 de 
março de 2023, pelas 15h00, na sede da associação, à Rua das Alheiras, 960, 4415-154 Pedroso (Vila 
Nova de Gaia) tendo a seguinte: 

Ordem de Trabalhos 
Ponto 1- Apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2023. 

Ponto 2 – Trinta minutos para discussão de qualquer assunto com interesse para a associação ou para 
a conservação da biodiversidade. 

 
Se, à hora marcada, não houver quórum, fica desde já convocada a Assembleia Geral, em 2ª 
convocatória, para a mesma data e local, pelas 15h30. 
 
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 10/02/2023. A proposta de Plano de Atividades será enviada, após 28/02/2023, aos 
associados que a solicitarem pelo email fapa@fapas.pt 
 
QUOTAS: O prazo limite para regularização das quotas termina às 17h00 do dia 18/02/2023, 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 integrarão o Caderno Eleitoral, e 
como tal só podem votar, os associados com as quotas em dia, ou seja, com a quota anual de 2022 ou 
posterior paga. O Caderno Eleitoral será publicado no site da FAPAS e enviado por email a todos os 
associados, até 24/02/2023. 
 
Quinta de Chão de Carvalhos, 08 de fevereiro de 2023 
 

O Presidente da Assembleia Geral,  
 

 
 

(José Alberto Rio Fernandes) 

mailto:fapa@fapas.pt
https://www.fapas.pt/pagamentos/
mailto:fapas@fapas.pt

