
 
AIIR, ASSOCIAÇÃO DE APOIO À INCLUSÃO DE IMIGRANTES E REFUGIADOS 

Sede: Rua das Eiras, n.º 4 
Freguesia de Jarmelo São Pedro 

Concelho da Guarda 
6300-210 Guarda 

Pessoa Coletiva n.º 514725176 

 
 

ASSEMBLEIA GERAL 

CONVOCATÓRIA 

Nos termos legais e estatutários aplicáveis, convoco os Senhores(as) Associados(as) da 

Associação AIIR, Associação de Apoio à Inclusão de Imigrantes e Refugiados (“Associação”) para 

se reunirem em Assembleia Geral, a ter lugar exclusivamente por meios telemáticos (tendo em 

conta a situação excecional em que vivemos e atendendo às recomendações da Direcção-Geral 

de Saúde no contexto da situação epidemiológica causada pela doença Covid-19), no dia 7 de 

junho de 2021 pelas 18h00, com a seguinte ordem de trabalhos: 

PONTO PRIMEIRO: Discussão e aprovação do Relatório de Atividades da Associação refente a 

ano de 2020; 

PONTO SEGUNDO: Discussão e aprovação do Relatório de Contas do ano 2020. 

No caso de, no dia e à hora indicados, não se encontrar presente ou representado mais de 

cinquenta por cento dos Associados, a Assembleia Geral reunirá em segunda convocação pelas 

19h00 do mesmo dia, no mesmo local virtual, podendo então deliberar validamente seja qual 

for o número de Associados presentes. 

Até ao dia 4 de junho será enviado um email a todos os Associados, para o endereço de email 

por eles indicado e constante da base de dados da Associação, com os detalhes para a 

participação na reunião da Assembleia Geral por meios telemáticos, nomeadamente com a 

indicação da plataforma escolhida e, se necessário, com os dados necessários para a entrada na 

reunião. 

Os Associados(as) podem assegurar a sua representação voluntária na Assembleia Geral, por via 

de um documento escrito, com assinatura, dirigido ao Presidente da Mesa e que terá que ser 

enviado por email para o Presidente da Mesa, para o seguinte email: lar@larproject.com, até à 

hora de início da reunião. 

Porto, 24 de maio de 2021 

 

O Presidente da Assembleia Geral, 

 

______________________________ 


