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Convocatória  da Assembleia  

do Colégio de Património Arquitectónico 

17 de Dezembro de 2020 – 20:30 horas, 
Videoconferência 

 

Nos termos do nº. 1 do Artº. 19 do Regulamento do Colégio de Património Arquitectónico (CPA), ficam 

os seus membros convocados para a Assembleia a ter lugar no próximo dia 17 de Dezembro, às 

20:30 horas. A título excecional, a reunião ora convocada será realizada por videoconferência, com 

recurso à plataforma Zoom, que cada membro deverá ter disponível. Com antecedência mínima de 24 

horas serão enviados a todos os seus membros,  para o endereço de email constante dos registos do 

CPA, o link e dados de acesso à reunião, que terá a seguinte Ordem de trabalhos: .  

 

1. Aprovação da Acta da Assembleia anterior, realizada em 21 de Fevereiro de 2020; 
 

2. Determinação da data do ato eleitoral nos termos do n.º 9 do art.º 22.º do regulamento 

do COB, o qual é proposto realizar-se a 26 de março de 2021, cumprindo assim os prazos 

estabelecidos no n.º 9 do art.º 22.º do regulamento do CPA; 

3. Deliberação sobre o número de membros que irão ser eleitos para a Comissão Executiva, 
tendo em conta o estabelecido no n.º 1 do art.º 20.º e propondo a Comissão Executiva 

que se mantenha o número para 4+1, conforme o que tem acontecido no(s) mandato(s) 

transato(s); 

4. Determinação que o processo de apresentação de candidaturas decorra através de meios 
eletrónicos e de assinatura digital; 

5. Proposta, face à situação pandémica atual, que a votação possa ser exclusivamente 
eletrónica, apenas recorrendo ao voto por correspondência se não for possível assegurar 

os meios tecnológicos para que seja feito eletronicamente e estando excluída a hipótese 
de ser presencial; 

6. Outros assuntos. 

 

Lisboa, 27 de Novembro de 2020  ? 

 

O Presidente da Assembleia do CPA 

 

 

João Appleton, Arqº. 

 

 

 

Se à hora marcada não estiver presente, pelo menos, metade dos membros efectivos, a reunião terá início meia hora depois, com a 

presença de qualquer número de membros. 


