
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ATA N.º 15 

 

Aos 28 de Abril de 2021, entre as 19:00 e as 19:30 horas, na sua sede no Campus da Caparica 
da Universidade Nova de Lisboa, 2829-516 Monte da Caparica, e também online via a sessão 
Zoom publicada na convocatória, foi realizada uma Assembleia Geral ordinária, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 

1. Análise e votação do Relatório de Atividades e Contas do ano de 2020; 
2. Análise e votação da proposta de valores das quotizações anuais dos sócios; 
3. Outros assuntos 

A assembleia foi convocada para as 18:30 horas, mas por não terem comparecido uma 
maioria de associados, a mesma iniciou-se meia hora mais tarde com os associados presentes. 
Participaram na assembleia 19 associados, nas condições indicadas na folha de presenças em 
anexo, representando um total de 22 votos.  

Ponto Um - Análise e votação do Relatório de Atividades e Contas do ano de 2020 

Depois da apresentação detalhada do relatório de atividades e das contas de 2020 da ISOC 
Portugal Chapter, pelo Presidente da Direção José Legatheaux Martins, estes documentos 
foram colocados à discussão e de seguida aprovados por unanimidade dos associados 
presentes. 

Ponto Dois - Análise e votação da proposta de valores das quotizações anuais dos sócios 

De seguida o Presidente da Direção José Legatheaux Martins apresentou a proposta de não 
se alterem as regras a aplicar às quotizações definidas para o ano de 2020, a saber: 

● Quotização anual dos membros pessoas individuais – 20 € (vinte euros) 
● Quotização anual dos membros pessoas individuais estudantes – 10 € (dez euros) 
● Quotização anual dos membros pessoas coletivas – 100 € (cem euros) 

As quotizações anuais conferem direito de voto até ao final de Abril do ano seguinte, devendo 
ser liquidadas durante o ano a que dizem respeito. Os membros individuais sem as 
quotizações em dia podem participar nas atividades da Associação ISOC Portugal Chapter, 
mas não possuem direito de voto nas assembleias nem serem eleitos para os órgãos sociais. 

Um membro pessoa coletiva deve nomear uma pessoa individual como seu representante. 
Os representantes dos membros pessoas coletivas que forem eleitos para órgãos sociais 
passam a exercer o cargo a título individual. 

Sob proposta justificada da direção, a Assembleia Geral pode isentar do pagamento de 
quotizações, num dado ano, membros que tenham prestado serviços relevantes à Associação. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade dos associados presentes com o entendimento 
de que a mesma será válida enquanto não for alterada por outra assembleia geral. 

 

Ponto Três – Outros assuntos 

Não houve. 

 

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o Presidente da Assembleia Geral da ISOC 
Portugal Chapter Luís Vidigal deu por encerrada a assembleia, tendo lavrado e assinado a 
respetiva ata. 

Lisboa, 28 de Abril de 2021 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

Lista de Presenças na Assembleia Geral de 28/04/2021 

 
Nome do associado Assinatura 

Luís Vidigal, que presidiu à AG Presença verificada pela mesa 

Nuno Castro (vogal da mesa) Presença verificada pela mesa 

José Legatheaux Martins Presença verificada pela mesa 

Henrique João Domingos Presença verificada pela mesa 

Ana Paula Afonso (por delegação) Presença verificada pela mesa 

Rogério Ventura Reis Presença verificada pela mesa 

Salvador Pinto Abreu Presença verificada pela mesa 

Alexandre Júlio dos Santos Presença verificada pela mesa 

Jorge Frazão Presença verificada pela mesa 

Edmundo Monteiro Presença verificada pela mesa 

Carlos Baquero Moreno (por delegação) Presença verificada pela mesa 

Carlos Manuel Ferreira (por delegação) Presença verificada pela mesa 

Hugo Alexandre Miranda (FCUL) Presença verificada pela mesa 

Joaquim Macedo (por delegação) Presença verificada pela mesa 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

José Matos Pereira Presença verificada pela mesa 

Pedro Veiga Presença verificada pela mesa 

Nuno Guimarães Presença verificada pela mesa 

Carlos Serrão Presença verificada pela mesa 

Jorge Quitério Presença verificada pela mesa  

Filipe Luna (sem direito a voto) Presença verificada pela mesa  

David Gomes (sem direito a voto) Presença verificada pela mesa  

 
 

Lisboa, 28 de Abril de 2021 

Os membros presentes da Mesa da Assembleia Geral 
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