
TAEKWONDO

ASSEM BLEIA.G ERAL ORDI NÂRIA

CONVOCATÔRIA

Nos termos do n.e 2 do art.s 22e - Funcionamento da Assembleia-Geral e do art.e 24e -

Assembleia-Geral Ordinâria, dos Estatutos da Federaçâo Portuguesa de Taekwondo, convoco
a Assembleia-Geral, em sessâo ordinâria, para o prôximo dia 15 de março de2O22, pelas 21:00
horas, a ter lugar na Plataforma Zoom, através do link:
https://us06web.zoom. us/i/81L01882132?pwd=aWR5bENsd3phcFlvVXMwYzltU Dh Fdz09

com a seguinte ordem de trabalhos:

L. Votaçâo da concordância da realizaçâo da Assembleia-Geral ordinéria face à relevância

da mesma;

2. Aprovaçâo do Relatorio de Atividades de 2Ot8;
3. Aprovaçâo do Relatôrio de Contas e Atividades 2019.

Notas

Nos termos do n.e 2 do art.e 22e, a Assembleia-Geral'reuniré em primeira convocaçâo, à hora marcada na

convocatdria, quando estiver presente a maioria dos associados com direito a voto. Se nâo existir qudrum, a

Assembleia-Geral reunirâ, em segunda convocatdria, meia hora depois, podendo deliberar com qualquer

nûmero de associados.

A representaçâo dos associados efetivos e extraordinârios, é feita de acordo com o disposto nos n.es 1, 2 e 3 do

art.e 27e - Composiçâo da Assembleia-Geral.

De acordo com o n.e 3 do art.e 16e - Direitos dos Associados, o exercicio dos direitos dos associados estâ
pendente da regularidade da sua situaçâo perante a Federaçâo Portuguesa de Taekwondo, no respeitante ao

cumprimento das suas obrigaçôes. Nesse sentido todos os Associados que se encontrem em situaçâo irregular
deverâo enviar, as atas eleitorais e de tomada de posse, as atas de nomeaçâo dos delegados e realizar o
pagamento das quotas em falta.
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Fernando Manuel Silva Parente

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Federaçâo Portuguesa de Taekwondo
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ASSEM BLEIA.GERAL ORDI NÂRIA

coNVocArôntn

Nos termos do n.e 2 do art.e 22e - Funcionamento da Assembleia-Geral e do art.e 24e -
Assembleia-Geral ordinâria, dos Estatutos da Federaçâo Portuguesa de Taekwondo, convoco

a Assembleia-Geral, em sessâo ordinéria, para o prôximo dia 15 de março de2O22, pelas 22:30
horas, a ter lugar na Plataforma Zoom, através do link:
https://us05web.zoom.us/i/81-101882132?pwd=aWR5bENsd3phcFlvVXMwYzltUDhFdz0g

com a seguinte ordem de trabalhos:

L. Votaçâo da concordância da realizaçâo da Assembleia-Geral ordinâria face à

relevância da mesma;

2. Aprovaçâo da ata da Assembleia-Geral anterior;
3. Aprovaçâo Relat6rio de atividades e contas 2020

Notas

Nos termos do n.e 2 do art.e 22e, a Assembleia-Geral reunirâ em primeira convocaçâo, à hora marcada na

convocatôria, quando estiver presente a maioria dos associados com direito a voto. Se nâo existir qudrum, a

Assembleia-Geral reunirâ, em segunda convocatéria, meia hora depois, podendo deliberar com qualquer
nûmero de associados.

A representaçâo dos associados efetivos e extraordinârios, é feita de acordo com o disposto nos n.ss 1, 2 e 3 do
arT.e 27e - Composiçâo da Assembleia-Geral.

De acordo com o n.e 3 do art.e 16e - Direitos dos Associados, o exercicio dos direitos dos associados estâ
pendente da regularidade da sua situaçâo perante a Federaçâo Portuguesa de Taekwondo, no respeitante ao

cumprimento das suas obrigaçôes. Nesse sentido todos os Associados que se encontrem em situaçâo irregular
deverâo enviar, as atas eleitorais e de tomada de posse, as atas de nomeaçâo dos delegados e realizar o
pagamento das quotas em falta.
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o TAEKWONDO

ASSEM BLEIA-G ERAL ORDI NÂRIA

CONVOCATÔRIA

Nos termos do n.e 2 do art.s 22e - Funcionamento da Assembleia-Geral e do art.e 24e -
Assembleia-Geral ordinâria, dos Estatutos da Federaçâo Portuguesa de Taekwondo, convoco

a Assembleia-Geral, em sessâo ordinâria, para o pr6ximo dia L7 de março de2O22, pelas 21:00
horas, a ter lugar na Plataforma Zoom, através do link:
https : //u s06we b. zoo m. u s/i /8 1 10 1882 13 2 ? pwd =aW R5 b E N sd 3 p h c F lvVX M wYz lt U Dh Fdz09

com a seguinte ordem de trabalhos:

L. Votaçâo da concordância da realizaçâo da Assembleia-Geralordinâria face à relevância

da mesma;

2. Aprovaçâo da ata da Assembleia-Geral anterior;
3. Aprovaçâo PAT 2O2L;

4. Aprovaçâo das taxas e quotas 2O2I;

5. Aprovaçâo orçamento 2021

Notas

Nos termos do n.e 2 do art.e 22e, a Assembleia-Geral reuniré em primeira convocaçâo, à hora marcada na

convocat6ria, quando estiver presente a maioria dos associados com direito a voto. Se nâo existir quôrum, a

Assembleia-Geral reuniré, em segunda convocatdria, meia hora depois, podendo deliberar com qualquer

nûmero de associados.

A representaçâo dos associados efetivos e extraordinérios, é feita de acordo com o disposto nos n.es L,2 e 3 do
art.e 27e - Composiçâo da Assembleia-Geral.

De acordo com o n.s 3 do art.e 16e - Direitos dos Associados, o exercicio dos direitos dos associados estâ
pendente da regularidade da sua situaçâo perante a Federaçâo Portuguesa de Taekwondo, no respeitante ao

cumprimento das suas obrigaçôes. Nesse sentido todos os Associados que se encontrem em situaçâo irregular
deverâo enviar, as atas eleitorais e de tomada de posse, as atas de nomeaçâo dos delegados e realizar o
pagamento das quotas em falta.
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o TAEKWONDO

ASSEM BLEIA.G ERAL ORDI NÂRIA

CONVOCATORIA

Nos termos do n.e 2 do art.e 22e - tuncionamento da Assembleia-Geral e do art.e 24e -

Assembleia-Geral ordinâria, dos Estatutos da Federaçâo Portuguesa de Taekwondo, convoco

a Assembleia-Geral, em sessâo ordinâria, para o pr6ximo diaLT de março de2022, pelas 22:30

horas, a ter lugar na Plataforma loom, através do link:

https ://us06web.zoom. us/i/8L101882132?pwd =aWR5b EN sd3 phcFlvVXMwYzltU Dh Fdz0g

com a seguinte ordem de trabalhos:

L. Votaçâo da concordância da realizaçâo da Assembleia-Geralordinâria face à

relevância da mesma;

2. Aprovaçâo da ata da Assembleia-Geral anterior;

3. Aprovaçâo PAf 2022;

4. Aprovaçâo das taxas e quotas 2022;

5. Aprovaçâo do plano e orçamento 2022;

Notas:

Nos termos do n.e 2 do art.e 22e, a Assembleia-Geral reunirâ em primeira convocaçâo, à hora marcada na

convocatôria, quando estiver presente a maioria dos associados com direito a voto. Se nâo existir quôrum, a

Assembleia-Geral reunirâ, em segunda convocatôria, meia hora depois, podendo deliberar com qualquer

nûmero de associados.

A representaçâo dos associados efetivos e extraordinârios, é feita de acordo com o disposto nos n.es 1, 2 e 3 do

art.e 27e - Composiçâo da Assembleia-Geral.

De acordo com o n.e 3 do art.e 16e - Direitos dos Associados, o exercicio dos direitos dos associados estâ

pendente da regularidade da sua situaçâo perante a Federaçâo Portuguesa de Taekwondo, no respeitante ao

cumprimento das suas obrigaçôes. Nesse sentido todos os Associados que se encontrem em situaçâo irregular

deverâo enviar, as atas eleitorais e de tomada de posse, as atas de nomeaçâo dos delegados e realizar o

pagamento das quotas em falta.
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