
 
 
 
 

 
 

 

ATA N.º 17 

 

Aos 18 de Maio de 2022, entre as 18:30 e as 19:30 horas, na sede da APDSI, em Lisboa, na 
Rua Alexandre Cabral 2C Loja A (Telheiras), e também online via a sessão Zoom publicada 
na convocatória, foi realizada uma Assembleia Geral ordinária, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

1. Informações; 
2. Discussão e aprovação do Relatório e Contas do ano de 2021; 
3. Outros assuntos 

A assembleia foi convocada para as 18:00 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 14 associados, nas condições indicadas na folha de presenças em 
anexo, representando um total de 15 votos.  

Ponto Um - Informações 

Foi dada informação detalhada sobre a Sessão de Debate organizada pelas associações 
ISOC.PT e APDSI, com apoio institucional da Universidade Aberta que se realiza no dia 25 de 
Maio de 2022 às 17h00, com participação presencial e também online. 

Ponto Dois - 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 2021 da ISOC 
Portugal Chapter, pelo Presidente da Direção Nuno Guimarães, estes documentos foram 
colocados à discussão e de seguida aprovados por unanimidade dos associados presentes. 

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, 18 de Maio de 2022 

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 Guimarães (presidente) Presença verificada pela mesa 

José Legatheaux Martins Presença verificada pela mesa 

Nuno Castro Presença verificada pela mesa 

Hugo Alexandre Miranda (mandatário da FCUL) Presença verificada pela mesa 

Rogério Ventura Reis (por delegação) Presença verificada pela mesa 

Pedro Veiga Presença verificada pela mesa 

Carlos Serrão Presença verificada pela mesa 

Geraldo Lisboa Presença verificada pela mesa 

Alexandre Santos Presença verificada pela mesa 

Joaquim Macedo Presença verificada pela mesa 

Manuel Pereira Presença verificada pela mesa 

António Costa Presença verificada pela mesa 

José Matos Pereira Presença verificada pela mesa 

António Santos Presença verificada pela mesa 

 
 

Lisboa, 18 de Maio de 2022 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
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