
– PANÓPLIA DE HERÓIS – 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CUIDADORES INFORMAIS 

ANCI |  PANÓPLIA DE HERÓIS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CUIDADORES INFORMAIS  |  NIPC 514953756 

Rua João Anacleto Silva, nº1, 3º Dtº, 2830-083 Barreiro 

ancuidadoresinformais@gmail.com   |    www.ancuidadoresinformais.pt 

 
 

 

 CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
A Mesa da Assembleia Geral, da ANCI- Associação Nacional de Cuidadores Informais – 
Panóplia de Heróis, no uso das atribuições, com base no Regulamento Interno artigo 23º, 1- 
“A Assembleia Geral reúne ordinariamente até 31 de Março de cada ano para;  
a) Apresentação, discussão e aprovação do Relatório de Actividades e Contas e Parecer do 
Conselho Fiscal relativos ao ano anterior;”… dando cumprimento ao estipulado, Convoca a 
Assembleia geral para o dia 26 de Março de 2022, com inicio pelas 15:00 horas. 
A Mesa da Assembleia Geral no sentido de proporcionar condições de maior 
participação dos associados na Assembleia Geral decidiu a sua realização por 
comunicação à distância (VIA ZOOM). 
 

A inscrição para participação na Assembleia Geral será indispensável, sendo possível ser 
realizada até ao dia 24 de Março de 2022 para o correio electrónico:  

mageralanci@gmail.comou Tel: 968 438 675 sendo enviado, posteriormente, para o efeito, 

ahiperligação para acesso/ entrada na Assembleia. 
 
A Assembleia Geral tem a seguinte ordem de trabalhos: 
1. Ponto um – Apresentação, discussão e aprovação do Relatório de Actividades e Contas e 

Parecer do Conselho Fiscal relativos ao ano de 2021. 
2. Ponto dois – Proposta e admissão de novos associados; 
3. Ponto três – Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Associação; 
 
No caso de à hora marcada não estar presente o número de associados efectivos no pleno 
gozo dos seus direitos, necessários para o regular funcionamento desta Assembleia, a 
Assembleia Geral iniciará meia hora depois em segunda Convocatória, posteriormente 
formalizada, e com os associados que estiverem presentes e com plenos poderes 
estatutários. 
 
Seixal, 26 de Fevereiro de 2022 
A Mesa da Assembleia Geral 

Francisco Tomás 
Cristina Capela 
António Serra 
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