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CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 
15 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

Nos termos da Lei e dos Estatutos da Associação ILGA Portugal, venho por este meio convocar a 

Assembleia Geral, em sessão ordinária, para dia 15 de novembro de 2014 (sábado), pelas 18 

horas, em 1ª convocatória e uma hora depois, com qualquer número de associad@s presentes, no 

Centro LGBT (sito na Rua dos Fanqueiros nº 40 1100-231 Lisboa), com o seguinte Projeto de 

Ordem de Trabalhos: 

1. Aprovação do Projeto de Ordem de Trabalhos. 

2. Informações. 

3. Apreciação e Votação do Plano de Atividades da Associação para 2015, apresentado 

pela Direção. 

4. Apreciação e Votação do Orçamento da Associação para 2015, apresentado pela 

Direção. 

5. Outros assuntos. 

 

Informa-se ainda que toda a documentação possível a discutir nesta reunião estará disponível para 

consulta no Centro LGBT/Serviços a partir das 14h do dia de realização da Assembleia Geral 

Ordinária. 

Em caso de dúvida é favor contactar-nos por telefone (218873918) ou por e-mail (ilga-

portugal@ilga.org). 

 
 

Lisboa, 31 de outubro de 2014. 
 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) 

 

(Luísa Corvo) 
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LISTAS CANDIDATAS PARA A DIREÇÃO E PARA O CONSELHO FISCAL 

 

Na continuação do processo eleitoral iniciado pela última convocatória para Assembleia Geral 

Eleitoral — marcada para dia 15 de novembro às 17 horas, em 1ª convocatória e uma hora 

depois, com qualquer número de associad@s presentes — enviada a tod@s @s associad@s e de 

acordo com o Regulamento Eleitoral da Associação ILGA Portugal (enviado com a referida 

convocatória), vimos por este meio comunicar a lista candidata ao Conselho Fiscal, e respetiva 

constituição, que foi recebida na Sede até 29 de outubro, tal como disposto no Artigo 4º do referido 

Regulamento. Não tendo sido apresentada qualquer lista candidata à Direção, e de acordo com o 

disposto no Artigo 5º do Regulamento Eleitoral, solicitámos à Direção vigente a apresentação de 

uma lista e a sua respetiva constituição. 

 

De notar que a urna eleitoral estará aberta no Centro LGBT/Serviços (sito na Rua dos 

Fanqueiros, 38 3ºEsq, 1100-231 Lisboa) entre as 14h e as 17h horas do dia 15 de novembro, ou 

seja, até à primeira chamada para a Assembleia Geral Eleitoral. 

Recorda-se também que o voto por correspondência é possível e desejável. Para @s 

associad@s que desejem exercer o seu direito de voto por correspondência, deverão @s 

mesm@s introduzir os boletins de voto (respetivamente, para a Direção e para o Conselho Fiscal) 

dobrados em quatro num sobrescrito sem identificação. Esse sobrescrito deverá por sua vez ser 

introduzido num segundo sobrescrito a enviar para a Sede da Associação, incluindo o nome e o nº 

de associad@, dirigido a: Mesa da Assembleia Geral Eleitoral. 

Para quaisquer dúvidas, contacte-nos por telefone (218873918) ou por e-mail (ilga-

portugal@ilga.org). 

 
Lisboa, 31 de outubro de 2014. 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) 

 

(Luísa Corvo) 
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