
 

 

 

 

Convocatória - Assembleia Geral Ordinária 

Lisboa, 10 de julho de 2021, às 10:30 Horas 

De acordo com os artigos 16.º a 19.º dos Estatutos, convocamos todos os associados da Quercus - Associação Nacional de 

Conservação da Natureza (ANCN) para uma Assembleia Geral Ordinária, a realizar de forma virtual (nos termos do disposto no 

artigo no artigo 5º, n.º1 da Lei n.º 1-A/2020 de 19 março com a redação da Lei n.º 13-B/2021), no dia 10 de julho de 2021, com 

início às 10:30 horas e com a seguinte ordem de trabalhos: 

1 - Ratificação de todas as deliberações tomadas na Assembleia Ordinária de 07 de março de 2021 (Em face de ter sido intentada 

contra a Associação uma ação de impugnação das deliberações da Assembleia Ordinária de 7 de março de 2021 e visando 

exclusivamente, confirmar e salvaguardar que o direito de voto foi garantido a todos os Associados): 

1.1 Aprovação das Contas do Exercício de 2019 e correspondente Parecer do Conselho Fiscal da Associação 

Quercus - ANCN; 

1.2 Aprovação da Proposta de Resolução sobre Aspetos Relativos às Contas de 2019; 

1.3 Aprovação da Proposta de Resolução Relativa à Transparência Pública sobre os Financiamentos da Quercus; 

1.4 Aprovação da Proposta de Resolução Relativa à Transparência na Apresentação de Contas aos Associados da 

Quercus; 

1.5 Aprovação do Plano de Atividades relativo ao exercício do ano de 2020; 

1.6 Aprovação do Orçamento relativo ao exercício do ano de 2020; 

1.7 Aprovação da Proposta de Regulamento de Prevenção de Conflito de Interesses previsto no Artº 31 do 

Regulamento Interno e Código de Conduta anexo; 

1.8 Designação dos membros em falta da Mesa da Assembleia Geral da Quercus e da Direção Nacional até próxima 

Assembleia Eletiva; 

1.9 Aprovação da Proposta de Recomendação Relativa ao canal oficial Facebook da Quercus; 

1.10 Aprovação de Voto de Confiança à Mesa para redação e aprovação da Ata. 

2 - Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas do Exercício de 2020 e correspondente Parecer do Conselho Fiscal 

da Associação Quercus - ANCN; 

3 - Apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento relativos ao exercício do ano de 2021; 

4 - Outros assuntos de interesse para a Associação. 

Para assegurar o seu direito de participação, os associados devem entrar em contacto com a gestão de associados, pelo email 

gestaosocios@quercus.pt, ou através do contacto telefónico 937 788 475, a fim de garantirem que os seus dados pessoais, 

incluindo nome, morada de residência, nº de identificação fiscal, data de nascimento e e-mail, estão corretos e que as quotas 

de 2020 estão pagas de acordo com os procedimentos em vigor, dado que esta informação irá ser validada para garantir que a 

inscrição pertence efetivamente ao associado. 

A inscrição na AG virtual deverá ser feita através da ligação: https://zoom.us/meeting/register/tJwkcu-

vqzwqGdGBi9coLGVIt4_TlK04-W_i, (versão curta do link: https://shorturl.at/dOQ23). 

Como opção, para os Associados que não possam participar na assembleia virtual, e de forma a garantir o exercício do direito 

de voto a todos os Associados numa Assembleia que será exclusivamente realizada de forma virtual, dado a situação pandémica 

que assola o nosso país e o Mundo, a Mesa da Assembleia Geral assegurará ainda a possibilidade de voto via depósito de 

boletim de voto em urna, entre as 12:30 e as 13:30, na Sede Nacional da Quercus, Centro Associativo do Calhau, Bairro do 

Calhau, em Lisboa. O Associado deverá apresentar documento de identificação e comprovativo de pagamento de quotas dentro 
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dos prazos e regulamentos indicados nesta convocatória (não será possível o pagamento no local). Os Associados deverão 

utilizar máscara e evitar aglomerações para exercer o seu direito de voto. 

O prazo limite para pagamento de quotas termina às 23:59 horas do dia 7 de julho de 2020, por qualquer dos processos de 

pagamento admissíveis indicados em https://www.quercus.pt/pagarquotas. 

Qualquer dúvida por parte do associado relativamente a esta assembleia poderá ser esclarecida enviando e-mail para 

mesaassembleiageral@quercus.pt. 

Os documentos relativos aos vários pontos da ordem de trabalhos serão disponibilizados em área privada na plataforma internet 

da associação em endereço privado a partilhar por email, ou em alternativa poderão ser consultados na sede nacional, mediante 

marcação prévia com o Secretariado da Direção Nacional, através do telefone 217 788 474 ou email quercus@quercus.pt. 

De acordo com o n.º 2 do art.º 19.º dos Estatutos, a Assembleia-Geral reunirá em primeira convocatória se estiverem presentes 

mais de metade dos associados, com direito a voto, e em segunda convocatória, meia hora depois, com qualquer número de 

associados presentes. 

 

Lisboa, 9 de junho de 2021 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

(Miguel Cunha Duarte) 
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