
 

 

 
 

CONVOCATÓRIA  
 

Na sequência da Desconvocação da Assembleia Geral Ordinária de 21 de 

Março passado, por força dos Estados de Emergência e Contingência, 

resultantes da Epidemia Coronavírus (Covid 19) e na observação do Decreto 

Lei nr. 10A/2020 artigo 18 e consequentes prorrogações que possibilitam  as 

realizações das Assembleias Gerais até ao final do mês de Setembro, 

ouvidos os Órgãos Sociais em exercício, nos termos do nº. 1 do artº. 14º. 

dos nossos Estatutos e Regulamento Interno, no uso das competências que 

me são conferidas pelo artº. 19º., convoco a Assembleia Geral da AEFA - 

Associação de Especialistas da Força Aérea para reunir no dia 26de 

Setembro de 2020, pelas 10,30 horas, no Salão Polivalente da 
Paróquia de Mafamude, sito no Largo São Cristóvão, 4430-224, 

Mafamude, V. N. de Gaia ( por traz do El Corte Inglês) com a seguinte:  

 
ORDEM DE TRABALHOS 

 

1. Leitura, discussão e aprovação da ata da Assembleia Geral anterior, 

   2. Apresentação, discussão e aprovação do Relatório e contas, bem como                        

       Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício do ano de 2019, 

   3. Proclamação a sócio honorário de acordo com proposta da Direção 

       Nacional, do associado efetivo nr. 17 Artur Alves da Silva, 

   4. Eleição dos Corpos Gerentes para biénio 2020/2022, 

   5. Trinta minutos para abordagem e discussão de assuntos de interesse 

       para a nossa Associação,  

 
NOTAS:  
- De acordo com o nr.2 do artº.19, se à hora marcada não estiver presente a maioria dos associados, 

esta funcionará em 2ª. convocatória meia hora mais tarde, com qualquer número de associados.  

- Os documentos de suporte, constantes da Ordem de Trabalhos acima referidos serão 
disponibilizados aos associados na sede nacional, núcleos e através do site oficial da AEFA, dez dias 

antes da realização da Ass. Geral, conforme o determina o nr.3 do artº. 19 do nosso Regulamento. 

- Será obrigatório o uso de máscaras de proteção e proceder à desinfecção das mãos na entrada e 
saída da sala com gel disponibilizado pela a AEFA. 
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