
 

Lisboa, 12 de setembro de 2021 

Convocatória para a Assembleia Geral 2021 

GBZ – Associação para a promoção do desenvolvimento e integração social de crianças e jovens 

Em conformidade com as disposições legais e com os estatutos da associação, convocamos todos os 

associados para se reunirem em Assembleia Geral, em Lisboa, dia 13 de novembro de 2021, às 9 
horas. Devido a um contratempo de última hora não nos é possível divulgar o local exato da 

Assembleia Geral, mas iremos informar todos os sócios efeitos atempadamente, via e-mail. 

Apelamos à presença física de todos, mas de forma a incluirmos todos os associados que queiram 

participar, a Assembleia Geral será também transmitida online.  

Ordem de trabalhos proposta para a Assembleia Geral da GBZ de 2021 

I. Apresentação e Eleição da Mesa da Assembleia Geral  

II. Apresentação e aprovação da Ordem de Trabalhos  

III. Apresentação da atividade da GBZ em 2020/2021:  

a) Apresentação do Relatório de Atividades de 2020/2021  

b) Apresentação do Relatório de Contas de 2020/2021  

c) Outros assuntos relativos ao ano 2020/2021  

IV. Apresentação do parecer do Conselho Fiscal  

V. Apresentação da Direção para o ano 2021/2022  

VI. A atividade da GBZ para 2021/2022: 
a) Apresentação do Plano de Atividades para 2021/2022  

b) Apresentação do Orçamento para 2021/2022  

VII. Votação do Plano de Atividades e votação do Orçamento para 2021/2022  

VIII. Apresentação e votação da proposta de abertura de vagas a novos associados  

IX. Apresentação e votação de outras propostas 
X. Outros assuntos   

 
Pedimos a atenção de todos os associados para o seguinte ponto: Caso não possa comparecer, é 

possível a cada associado fazer-se representar por procuração (ver anexo). Pedimos aos 
associados que submetam a procuração no formulário de inscrição da Assembleia Geral. 

Se à hora indicada não houver quórum, a Assembleia iniciará uma hora depois, nos mesmos 
moldes, com os associados efetivos presentes e a mesma ordem de trabalhos. 

Recordamos os associados que é necessário, para exercerem o seu direito de voto, que tenham 
em dia os pagamentos das suas quotas. 

Em www.pontosj.pt/gambozinos estarão disponíveis para consulta as propostas da direção 
nacional e demais informações relevantes para esta Assembleia. Contamos com a vossa 

participação de forma informada.   
Incentiva-se os associados que queriam apresentar propostas para discussão nesta assembleia que 

o façam antecipadamente para dir@gambozinos.org permitindo assim prever e melhor gerir a 
ordem de trabalhos.  

Até dia 13 de Novembro! Saudações Gambozínicas! 

P’la Direção Nacional da GBZ, 

Maria Ribeiro Coimbra  
(Coordenadora Nacional) 

http://www.pontosj.pt/gambozinos
mailto:dir@gambozinos.org

