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CONVOCATÓRIA  

De acordo com o artigo 15º do capítulo IV dos Estatutos da Associação Portuguesa 

dos Enfermeiros Especializados em Enfermagem de Reabilitação (APEEER, 

designada abreviadamente por Associação Portuguesa dos Enfermeiros de 

Reabilitação - APER), os quais podem ser consultados em www.aper.pt, convoco 

todos os sócios efetivos para a Assembleia Geral, a realizar no próximo dia 25 de 
Março de 2017, às 10:30 horas, na Associação Portuguesa de Enfermeiros, Estrada 

do Paço do Lumiar,  Lote 57 – B, Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

 

1 - Discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas da Direção 
referente ao ano de 2016;  

2 ‐ Apresentação das listas candidatas aos Corpos Gerentes para o triénio 
2017-2019 

3 - Eleição dos Corpos Gerentes para o triénio 2017-2019; 

4 - Outros assuntos. 

 

Se à hora marcada não estiver presente a maioria absoluta dos sócios efetivos, a 

assembleia funcionará, meia hora depois, com os que estiverem presentes, sendo 

válidas as deliberações por eles tomadas, conforme o artigo 17º dos Estatutos da 

APER.  

Para participar na Assembleia Geral e poder votar ou ser eleito para os Corpos 

Gerentes, os Sócios têm de ter as quotizações regularizadas, incluindo as de 2017. 

 

Relativamente ao Ponto 3 - “Eleições para os Corpos Gerentes para o triénio 2017-

2019”, a apresentação de listas candidatas aos Corpos Gerentes (acompanhado de 
Plano de Ação), verificação da admissibilidade das mesmas e respectivo processo 

eleitoral, ocorrem nesse momento. 

 

 

Lisboa, 17 de fevereiro de 2017 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

(Maria Alexandrina Rodrigues) 

 


