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ASSEMBLEIA-GERAL PLENÁRIA ORDINÁRIA 

 
CONVOCATÓRIA 

 

 

Convocam-se todos os membros da APAP - “ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS 

ARQUITECTOS PAISAGISTAS”, para a reunião da Assembleia-Geral Ordinária, a realizar no 

próximo dia 22 de Dezembro de 2022, pelas 17 horas e 30 minutos, na Sede da APAP, sito na 

Tapada da Ajuda, 33, freguesia de Alcântara, em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto Um: Deliberação sobre o Plano de Actividades e Proposta de Orçamento para o ano de 

2023. 

Ponto Dois: Proposta de aprovação de um Regulamento de Quotas. 

 

 

      Se no dia e hora supra-referidos, não estiver presente o número mínimo de Associados 

legalmente exigido para a realização da Assembleia, esta realizar-se-á meia hora depois, no 

mesmo local, com a presença de qualquer número de Associados, para deliberar sobre a mesma 

ordem de trabalhos.  

 

 Será admitida a participação dos Associados na Assembleia-Geral através de 

videoconferência, utilizando-se para tanto a plataforma ZOOM. Para poder participar na 

Assembleia-Geral através do ZOOM, os Associados deverão adoptar os seguintes procedimentos:  

 

I - Fazer o seu acesso remoto utilizando para o efeito o link:  

https://us04web.zoom.us/j/73116634970?pwd=6K1Tl9NCdctBupLj8vcixZrvTtY5wN.1 

ID da reunião: 731 1663 4970    Senha: AGAPAP2022 

 

 

II - Após estabelecer ligação com os elementos acima disponibilizados, deverão os 

Associados ser portadores dos respectivos Cartões de Cidadão, ou outro documento de 

identificação oficial válido, tendo em vista permitir ao Presidente da Mesa efectuar a 

respectiva identificação, designadamente para efeitos de verificação do número de Associados 

presentes, quórum deliberativo e apuramento de votos.  

 

Dá-se conhecimento que os documentos a apreciar na referida Assembleia-Geral irão estar 

disponíveis através do link: 

mailto:apap@apap.pt
http://www.apap.pt/
https://us04web.zoom.us/j/73116634970?pwd=6K1Tl9NCdctBupLj8vcixZrvTtY5wN.1
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https://drive.google.com/drive/folders/1Cf1vVJ5cGgyYY-cF-NJmhSm8Sc0ts72e   

 

 

Lisboa, 14 de Dezembro de 2022 

       O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral  

 

 

_________________________________________ 

        (Jorge Manuel Frazão Cancela) 
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