
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E DOENTES COM HEMOGLOBINOPATIAS 

Av. Professor Ruy Luís Gomes, nº 11 – R/C Dto.  -  Laranjeiro  -  2810-274 Almada 

Tel./fax: 211 813 742  /  Tlm: 96 769 05 77  /  e-mail: sede.appdh@gmail.com 

 

 

 Laranjeiro, 2 de Fevereiro de 2022 
 

 Caro(a) Sócio(a), 

  

 Esperando que esteja tudo bem, vimos nos termos do artigo 30º nº 2 dos Estatutos, 

comunicar-lhe que se irá realizar no próximo dia 19 de Fevereiro de 2022 (sábado), às 

14:00 horas a Assembleia Geral Ordinária que terá lugar na sede da Associação, na Av. 

Prof. Ruy Luís Gomes, nº 11 – RC/Dto., no Laranjeiro. Não estando presente o número 

regulamentar de sócios, a Assembleia reunirá, no mesmo local, meia hora mais tarde, isto é, 

às 14.30 horas, com qualquer número de associados. 

 Devido às contingências inerentes ao actual estado de pandemia de Covid-19, a 

referida reunião realizar-se em forma mista, ou seja, presencialmente e por via 

online, podendo os sócios participar e votar nos vários pontos da Ordem de Trabalhos 

presencialmente na sede da associação ou via online, através da plataforma Zoom, bastando 

para tal acederem à reunião a partir das 14:30h utilizando o seguinte link e código de acesso 

à mesma. Para quem deseje participar presencialmente, informamos que será obrigatório o 

uso de máscara e higienização das mãos à chegada da sede. 

 

Reunião Zoom: 

 

https://us02web.zoom.us/j/81065683534?pwd=ODA0RVpOSWd5VFNDZHFFc1dLNW5YUT09 

 

ID da reunião: 810 6568 3534; Senha de acesso: AGAPPDH 

 

Importante: A reunião será gravada na sua totalidade, ficando registado dessa forma 

a votação de cada associado à medida que os pontos da Ordem de Trabalhos vão sendo 

apresentados. Assim sendo, ao aceder e assistir online à reunião, estará automaticamente a 

autorizar a gravação da reunião, o registo da sua presença e votações que vá realizando com 

o decorrer da Assembleia Geral. 

 

Visto ter sido impossível realizar a Assembleia Geral Ordinária de Novembro devido a 

problemas de saúde de vários membros dos Corpos Sociais e também pelas regas de 

contingência pandémica mais rígidas nesse período, a próxima Assembleia Geral terá a 

seguinte Ordem de Trabalhos, que inclui os pontos da reunião não realizada em Novembro: 

  

1. Leitura e votação da Acta da última Assembleia Geral Extraordinária, de 10 de Julho de 

2021. 
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2. Apresentação e votação do Plano de Actividades para 2022. 

3. Apresentação e votação do Orçamento para 2022. 

4. Apresentação e votação do Relatório de Actividades de 2021. 

5. Apresentação e votação do Relatório e Contas de 2021. 

6. Informações sobre as actividades nos últimos meses e sugestões dos associados. 

7. Regularização de quotas e apresentação de novos sócios, se os houver. 

8. Apresentação da proposta de abertura de sede da APPDH em Coimbra. 

9. Outros assuntos. 

 

    Gostaríamos de realçar a importância desta Assembleia Geral pois, apesar de termos 

atravessado um período complicado para os nossos doentes e suas famílias devido à 

pandemia, a APPDH está em plena actividade, com grandes oportunidades de 

projectos para os próximos anos, pelo que as opiniões e sugestões dos sócios são de 

grande importância para orientar a acção da Direcção na procura de novas ações que auxiliem 

a vida dos nossos doentes. 

 

 Em nome de todos os Corpos Sociais da APPDH, apresento os nossos mais sinceros 

votos de continuação boa saúde e que se mantenham bem protegidos! 

 

 

 Com Amizade, 

 

  

      A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

          (Isabel Mota Soares) 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Lembramos que as quotas de 2022 já estão a pagamento. Regularize a sua situação pois a 

ajuda aos nossos doentes e funcionamento da associação depende desse seu apoio como sócio! 

Poderá realizar esse pagamento das suas quotas através de: 

»  transferência bancária para o IBAN PT50 0007 0030 0004 1250 0033 3 

»  por Vale dos CTT ou Cheque à Ordem da A.P.P.D.H., rementendo-os para a morada da sede 

  e agora também através do MB WAY inserindo o nº 967690577 


