
 

 

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL 
 

CONVOCATÓRIA 

 

HELENA FILIPE, Presidente da Assembleia Geral da Associação Empresarial do Concelho de 

Sintra vem, nos termos previstos nos artigos 23º, al. a), 25º e 26º, nº 1, al. c), convocar a 

Assembleia Geral para reunir em sessão ordinária no próximo dia 24 de Abril de 2018 

(Terça-feira), pelas 18:30 horas na sede da Associação, sita na Rua Capitão Mário Alberto 

Soares Pimentel, 17-B, em Sintra. 

A Assembleia Geral terá a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto único: Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2018/2021  
 

A Assembleia Geral Eleitoral reunirá em 2ª convocatória trinta minutos depois da primeira, 

com qualquer número de associados, se à hora marcada não estiverem presentes todos os 

associados. Nesta eventualidade, as Urnas abrirão pelas 19h00. 

 

São admitidos a votar os sócios que compareçam na Assembleia Geral e que se encontrem no 

interior das instalações onde se realiza o acto eleitoral até 3 horas depois da hora designada 

para o início da Assembleia. 

 

A data limite para apresentação das candidaturas é o dia 4 de Abril de 2018. 

 

             Sintra, 08 de Março de 2018    
 

A Presidente da Assembleia Geral 

 

Helena Filipe 

Nota: 
1. As Eleições aos Orgãos Sociais da AESintra encontram-se reguladas nos Estatutos da AESintra, designadamente, 
nos seus artigos 18º, 19º e 20º, bem como no Regulamento Eleitoral aprovado na Assembleia Geral de 24.04.2014 e 
alterado na Assembleia Geral de 05.12.2016. 
2. Nos termos aí previstos: 

• São eleitores todos os sócios da AESintra que, à data da convocatória da Assembleia Geral Eleitoral, se 
encontrem inscritos na Associação há mais de 30 dias e elegíveis todos os sócios da AESintra que, à data da 
convocatória da Assembleia Geral Eleitoral, se encontrem inscritos na Associação há mais de 1 ano, com 
excepção do sócio candidato ao cargo de Presidente da Direcção, o qual deve, àquela data, se encontrar 
inscrito há mais de 3 anos. 

• O direito de voto pode ser exercido pessoalmente ou através de voto por correspondência. 


