Assembleia Geral GRACE – Empresas Responsáveis
Convocatória
Nos termos do disposto nos artigos 13.º e 14.º dos Estatutos, convoco os Associados do GRACE – Empresas
Responsáveis - Associação (“GRACE”) para reunirem em Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 23 de
novembro de 2022, às 11h00, no Teatro Tivoli BBVA, na Avenida da Liberdade, 182-A 1250-146 Lisboa, bem
como através de meios telemáticos (plataforma MS Teams), cujos detalhes serão posteriormente remetidos para
cada um dos Associados, a fim de deliberar sobre a Ordem de Trabalhos que a seguir se indica:
Ponto 1: Deliberação sobre o Plano de Atividades para 2023 proposto pela Direção;
Ponto 2: Deliberação sobre o Orçamento anual para 2023 proposto pela Direção;
Ponto 3: Tomada de conhecimento da alteração do representante da TRIVALOR, SGPS, S.A., no cargo de
Secretário da Mesa da Assembleia Geral;
Ponto 4: Outros assuntos de interesse.
O GRACE assegura estarem reunidas as condições de autenticidade das declarações, bem como a segurança e
confidencialidade das comunicações para que a Assembleia se realize com recurso a videoconferência,
procedendo-se ao registo em ata do conteúdo da reunião e dos respetivos intervenientes.
A Assembleia Geral considera-se validamente constituída, em primeira convocação, estando presentes ou
representados a maioria absoluta dos seus Associados. Caso não se verifique esse quórum, a Assembleia Geral
reunirá em segunda convocação, decorridos 30 minutos, independentemente do número de Associados presentes
ou representados.
Os Associados podem fazer-se representar em Assembleia Geral e exercer o seu direito de voto, através de outro
Associado, mediante simples carta dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral.
A referida carta de representação deverá ser recebida até à hora designada para a respetiva reunião, devendo,
para o efeito, utilizar o seguinte endereço de correio eletrónico: presidenteag@grace.pt

Com exceção do Presidente da Mesa, nenhum Associado pode representar mais do que dez por cento dos
associados efetivos do GRACE.
Para os Associados que desejem participar nesta Assembleia Geral por Videoconferência, poderão participar
através de meios telemáticos (plataforma MS Teams), cujos detalhes serão posteriormente remetidos para cada
um dos Associados, ou, em alternativa, nos seguintes locais:
Matosinhos: Finerge – Av. D. Afonso Henriques nº 1345, 4450-017 Matosinhos;
Madeira: A Confeitaria [dos Barreiros] - Rua Dr. Pitta, 9000-645 Funchal;
Açores: EDA – Eletricidade dos Açores – Rua Francisco Pereira Ataíde nº1, 9504-535 Ponta Delgada
Em todos os referidos locais será disponibilizada uma lista de presenças para registo dos Associados que optem
por assegurar a sua participação desta forma.
Para participação online, será disponibilizado um link de acesso à Assembleia Geral aquando do envio, por correio
eletrónico, dos respetivos Documentos de Suporte.
Os dados pessoais dos representantes dos Associados (dados de identificação, contactos, imagem e voz) serão
tratados pelo GRACE, com fundamento no cumprimento de obrigação jurídica, para as finalidades descritas nesta
Convocatória.
Para informações adicionais sobre os termos do tratamento de dados pessoais e do exercício de direitos previstos
na legislação de proteção de dados pessoais, os representantes dos Associados poderão consultar a Política de
Privacidade disponível no site do GRACE, aqui.

Lisboa, 8 de novembro de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Rui Pedroto
Em representação da FMAM - Fundação Manuel António da Mota

