
 

A todos os Associados da Associação Portuguesa de Geógrafos (APG) 

Caros Associados 

Embora estejamos no centro de uma grave situação de pandemia, que afeta não só a 

totalidade dos cidadãos portugueses como também a quase totalidade dos países do 

mundo, importa dar seguimento ao processo eleitoral para os órgãos sociais da nossa 

Associação. E, simultaneamente, ir analisando as condições e os prazos para a sua 

concretização. 

Neste momento poderei anunciar que: 

a) Na página da Associação estão disponíveis os Cadernos Eleitorais com a lista dos 

associados eleitores. De acordo com o Regulamento Eleitoral, haverá um prazo 

de dez (10) dias a partir da data de divulgação desta Informação para receber 

eventuais reclamações, as quais devem ser dirigidas ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral (geral@apgeo.pt); 

b) A Mesa da Assembleia Geral recebeu oportunamente uma lista de candidaura 

ao conjunto dos órgãos sociais, a qual foi instruída com todos os documentos 

obrigatórios, desgignadamente com o Programa de Ação, e com as assinaturas 

de associados proponentes, previstas no Regulamento Eleitoral; 

c) A lista foi entregue no prazo regulamentar, tendo presente que a Assembleia 

Geral Eleitoral está convocada para o dia 24 de abril de 2020; 

d) A lista e o Programa de Ação serão de imediato distribuídos por todos os 

associados; 

e) Entretanto foi constituída a Comissão de Fiscalização, a qual, também nos 

termos do Regulamento Eleitoral, é composta pelo Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral e por um elemento indicado por cada uma das listas 

candidatas. No caso concreto, pela única lista candidata. A sua composição é a 

seguinte: 

 Presidente da Mesa da Assembleia Geral – João Guerreiro (associado nº 

29) 

 Representante da lista candidata – António Avelino Batista Vieira 

(associado nº 1233) 

f) Recordo que a Assembleia Geral Eleitoral está convocada para o dia 24 de abril, 

pelas 14.30 horas, nas instalações do Instituto de Ciências Sociais, em Lisboa. 

Recordo adicionalmente que está também convocada a Assembleia Geral 

ordinária para esse mesmo dia (24 de abril), no mesmo local, com início às 16.00 

horas. Oportunamente informar-se-ão os associados das decisões que serão 

tomadas quanto ao eventual adiamento destas sessões, bem como sobre as 

novas datas no caso de se concretizar o adiamento. 

Lisboa, 30 de março de 2020 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

João Guerreiro   


