
 

 
 

 
 

Convocatória de Assembleia Geral 2021 

Convocam-se todos os associados da Associação Desportos de Aventura DESNÍVEL para uma Assembleia 

Geral a realizar terça-feira, dia 25 de maio de 2021, pelas 20h30, a qual decorrerá em formato misto, via 

remoto com recurso à plataforma Zoom e presencial na sede da Associação, na Casa da Gruta, sita na Rua de 

São Mateus, no Bairro de S. José, Cascais.  

Se à hora da convocatória não estiverem representados metade dos associados efetivos, a Assembleia iniciar-

se-á meia hora mais tarde (21horas) com os associados presentes e com a mesma ordem de trabalhos, 

constituída por:  

1. Informações; 

2. Relatório e contas referente ao ano de 2020; 

3. Plano de atividades para 2021; 

4. Eleição dos órgão sociais; 

5. Outros assuntos. 

Nota e informações:  

Direito de participação na Assembleia: Segundo o Cap.III, Secção I, Art.º 9º, podem participar na Assembleia 
Geral todos os associados no pleno gozo dos seus direitos, mas cabendo apenas aos seus associados efetivos 
o poder deliberativo; 

Relatório e contas de 2020: pode ser consultado pelos associados na sede da Desnível durante o horário de 
expediente; 

Participação presencial ou remota: Devido às restrições decorrentes da Pandemia COVID19 e às limitações 
do espaço da sede, a Assembleia irá decorrer em regime misto. Quem pretender participar de forma 
presencial deve enviar um email para a Associação a informar, serão aceites as presenças até ao limite que 
o espaço pode comportar considerando as normas de segurança. 

Eleição dos Órgãos Sociais: 

Em reunião da Mesa da Assembleia Geral da Associação, realizada a 9 de maio de 2021, foi decidido: i) que 
as listas para os Órgãos Sociais devem ser entregues na Associação até ao dia 17 de maio de 2021; ii) a 
aceitação das listas está condicionada ao cumprimento deste prazo, a terem a indicação de representantes 
para todos os órgãos, estarem devidamente assinadas e que todos os elementos tenham as quotas em dia; 
iii) constituir uma comissão e mesa eleitoral composta pelo presidente da Mesa da Assembleia e um 
representante de cada lista que vier a ser constituída; iv) a campanha eleitoral decorre entre o dia 18 e o dia 
24 de maio; v) que caso as listas pretendam fazer chegar aos associados o seu programa eleitoral ou outra 
informação devem enviar para Associação, e o secretariado fará chegar essa informação por email aos 
associados; e vi) as eleições decorrem de forma presencial na sede da Desnível no dia 25 de maio, entre as 
18:30 e as 21:30. 

 
Com os melhores cumprimentos, 

Cascais, 09 de maio de 2021 
  O Presidente da Assembleia Geral 
 

 
 
 (Francisco Silva) 
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