CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA GERAL
25 março 2021 | 11H00

A Câmara de Comércio Portugal-Holanda, uma associação sem fins lucrativos, constituída e existente ao
abrigo das leis de Portugal, com sede na Av. Infante Santo, 43 – 5º, em Lisboa (“CCPH”), vem, nos termos dos
Artigos 13.º/1 e 15.º/ alíneas i), ii) e v) dos seus Estatutos, convocar todos os seus associados para a reunião
ordinária da sua Assembleia Geral.

Nestes termos, a reunião terá lugar, no próximo dia 25 de março de 2021, pelas 11h00, com a seguinte ordem
de trabalhos:
I.

Apreciação e votação do Balanço, Relatório e Contas do Conselho Diretivo e do Parecer do Conselho
Fiscal, referentes ao exercício de 2020;

II. Aprovação do Plano de Atividades e de Orçamento para 2021;
III. Eleição do Conselho de Administração e da Comissão Fiscal para o triénio 2021/2024

Considerando a atual situação de estado de emergência, decretada pelo Governo através do Decreto do
Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro, renovada sucessivamente, a última das quais pelo
Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro, a CCPH optou, uma vez mais, pelo recurso
às tecnologias existentes, por forma a evitar deslocações e contactos. Assim, a Assembleia Geral realizar-seá por videoconferência, com recurso à aplicação «Microsoft Teams», sendo enviado aos associados por correio
eletrónico o respetivo convite com o link de acesso, acompanhado da respetiva instrução de utilização.
A reunião ordinária da Assembleia Geral, por videoconferência, terá início à hora marcada, se estiverem
representados ou presentes pelo menos metade do número total de associados da CCPH, com direito a
participar na mesma. Na falta do quórum supra, à hora marcada, a reunião terá início, meia hora mais tarde,
independentemente do número de associados representados ou presentes, deliberando validamente sobre
todos os pontos da ordem de trabalhos.
Lisboa, 08 de fevereiro de 2021

O Presidente da Assembleia Geral

________________________________
Miranda & Associados

