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ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS DA APTECE – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TURISMO DE 
CULINÁRIA E ECONOMIA 

 
CONVOCATÓRIA 

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os associados da APTECE – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE TURISMO DE CULINÁRIA E ECONOMIA, Associação com o número de pessoa colectiva 510.197.574, para 
se reunirem em Assembleia Geral, na Estrada de Alfragide, N.67, Alfrapark Edificio F, Piso 0 – Sul, 2614-519 

Amadora, em primeira convocação, no dia 06 de Julho de 2016, pelas 10h00m com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: 

PONTO UM: Deliberação sobre o relatório de gestão e contas referentes ao exercício de dois mil e quinze; 

PONTO DOIS: Proposta de aplicação de resultados; 

PONTO TRÊS: Deliberação sobre o plano de atividades e orçamento para o ano de dois mil e dezasseis; 

PONTO QUATRO: Consagração estatutária do Secretário-geral da Associação e alteração da forma de obrigar 

da Associação, com consequente modificação parcial dos estatutos; 

PONTO CINCO: Nomeação dos membros dos órgãos sociais da Associação para o mandato de 2016/2020; 
PONTO SETE: Deliberação sobre a contratação no âmbito do projecto “Centro Faz Bem”; 

PONTO OITO: Discussão e deliberação de quaisquer assuntos que sejam de interesse para a Associação. 

Os documentos e propostas referentes aos pontos da Ordem de Trabalhos serão expedidos a todos os 

associados por e-mail, ficando à disposição dos mesmos para análise e consulta, desde a data da publicação da 

presente convocatória. 

Se à hora marcada não estiver representada cinquenta por cento dos associados, a assembleia reunirá trinta 

minutos depois, tomando-se neste caso as deliberações com os associados presentes (artigo 8.º, número 3 dos 

Estatutos). 

 
23 de Junho de 2016 

 
O Presidente da Direção, 

 
 
 

______________________________ 
José Francisco Silva Borralho 

 


