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Associado fundador da CPADA-Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do 
Ambiente e da PASC-Plataforma de Associações da Sociedade Civil 

Membro de PONG Pesca, MIA – Movimento Ibérico AntiNuclear; Coligação C6 para o 
Ambiente e Conservação da Natureza. 
Membro de ONGAs internacionais: EEB – European Environmental Bureau; SAR – Seas At 
Risk. 

Protocolo de cooperação com as associações de defesa do ambiente: ADAPA; ONGaia; 
A.E.Alto Tejo; Amigos da Beira; ARCHAIS; AZÓRICA; C.A. Almada; FPCUB; Marés; OIKOS 
Leiria; Associação PATO; Palhota Viva; ADPCCBombarral, ADPM-Associação de Defesa do 
Património de Mértola, Real 21, Amigos dos Açores, SETA, CNE. 

 

 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL 

CONVOCATÓRIA 
Organização Não Governamental de 

Ambiente e de Utilidade Pública com 40 
anos de atividade 

 

Caro(a) associado(a) 

Nos termos estatutários e regulamentares, convocam-se todos os associados do GEOTA para a Assembleia Geral 
ordinária que terá lugar no próximo dia 27 de Março de 2021 (sábado), às 14:30, utilizando o software de 
teleconferência Zoom, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1 — Leitura e aprovação da acta da reunião anterior; 
2 — Apreciação do Relatórios de Atividades e de Contas 2020; 
3 — Apreciação do Plano de Atividades e do Orçamento 2021; 
4 — Debate de posições do GEOTA sobre temáticas emergentes: Política Agrícola Comum, Rios Livres e 
aeroporto de Lisboa; 
5 - Outros assuntos não deliberativos. 

Nos termos regulamentares, no caso de não estarem presentes em primeira convocatória o número suficiente de associados 
com direito a voto para garantir o quórum, a Assembleia reunirá em segunda convocatória, 30 minutos depois da hora 
marcada, com qualquer número de participantes. Apenas têm direito de voto os associados efetivos e aderentes com as quotas 
em dia. 

Os documentos para aprovação irão ser publicados na página do GEOTA dentro do prazo regulamentar. 

O link Zoom para a reunião será enviado por correio eletrónico, para o endereço que consta na ficha de associado ou nos 
nossos registos.  

Caso não tenha recebido esta convocatória por correio eletrónico, por favor atualize os seus contactos junto do secretariado do 
GEOTA, pelo telefone 962 602 680 ou email geota@geota.pt. Os mesmos contactos podem ser usados se necessitar de apoio 
para a utilização do Zoom. 

Mais informação na página do GEOTA (www.geota.pt) ou junto dos serviços do GEOTA. 

Saudações ambientais, 

Lisboa, 12 de Março de 2021 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 
João Joanaz de Melo 


