
 
 
 

 
A Assembleia-Geral da AND informa todos os interessados do seguinte: 

 
 
CALENDÁRIO ELEITORAL – para eleição da MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL, DIRECÇÃO, CONSELHO FISCAL e  
CONSELHO TÉCNICO E DEONTOLÓGICO.  
 
 

De 15/01/2016 a 22/01/2016: 
 
Convidam-se os associados a apresentar listas de candidatura para a Mesa da Assembleia-Geral, ao 
Presidente da Mesa da AG, com a seguinte composição: 

a) Presidente; 
b) Secretário; 
c) Vogal; 
d) Primeiro Suplente; 
e) Segundo Suplente. 

 
Convidam-se os associados a apresentar listas de candidatura para o Conselho Fiscal, ao Presidente 
da Mesa da AG, com a seguinte composição:  

a) Presidente; 
b) Vogal; 
c) Vogal; 
d) Primeiro Suplente; 
e) Segundo Suplente. 

 
 
Convidam-se os associados a apresentar listas de candidatura para a Direcção, ao Presidente da Mesa 
da AG, com a seguinte composição: 

a) Presidente; 
b) Secretário; 
c) Tesoureiro; 
d) Primeiro Suplente; 
e) Segundo Suplente. 

 
 

Convidam-se os associados a apresentar listas de candidatura para o Conselho Técnico e 
Deontológico, ao Presidente da Mesa da AG, com a seguinte composição: 

a) Presidente; 
b) Vogal; 
c) Vogal; 
d) Vogal; 
e) Vogal; 
f) Primeiro Suplente; 
g) Segundo Suplente. 
h) Terceiro Suplente 
i) Quarto Suplente 
j) Quinto Suplente 



 
 
 
 
 
- De 22/01/2016 a 30/01/2016 - Período de campanha eleitoral. 
                                                         - Divulgação na sede e on-line dos cadernos eleitorais. 
                               30/01/2016    -  Limite para recepção de reclamações aos cadernos eleitorais 
 
 
 
 
- 05/01/2016 - Assembleia-Geral eleitoral (1.ª convocatória), a realizar em … , pelas …. Horas. 
 
 
Se, após 30 minutos da hora da 1.ª convocatória, não se encontrarem presentes a maioria dos 
sócios da associação, a A.G. Eleitoral reunirá em 2.ª convocatória com o número de associados 
presentes. 
 
 
Modo e lugar de apresentação das listas: as listas devem ser apresentadas conforme minutas que 
se anexam, pessoalmente, na sede da Associação na Rua General Torres, 301 | 4430-999 Vila Nova 
de Gaia ou enviadas por correio postal até às 0:00h do dia 22-01-2016 
 
 

 
O Presidente da AG, 

 

 
 
 

Anexos: 
a. Formulário para apresentação de listas 
b. Convocatória de associados 
c. Procuração 
d. Lista de associados 

 


