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Assembleia Geral Ordinária  
da Sociedade Portuguesa de Física 

 

Convocatória 
 

Convocam-se os sócios da Sociedade Portuguesa de Física para uma Assembleia 
Geral Ordinária a realizar, nos termos do Artº 16º dos Estatutos (http://spf.pt), no dia 31 
de março de 2022, pelas 17h00, na sala de seminários do LIP (Av. Professor Gama 
Pinto, 2 | Complexo Interdisciplinar (3is) - 1649-003 Lisboa), com a seguinte ordem 
trabalhos: 
 

1 - Aprovação do Relatório e Contas referente ao exercício de 2021*; 
 

2 - Apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades para o triénio;   
 

3 - Eleição da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Diretivo e do Conselho Fiscal 
para o triénio 2022-2024; 

 

4 – Outros assuntos. 
 

Nos termos do nº 5 do referido Artº 16º dos Estatutos não havendo pelo menos 
metade dos sócios, a Assembleia Geral reunirá, em segunda convocação, trinta minutos 
depois da hora marcada com qualquer número de sócios. 

Ao abrigo do Artº 20º é admitido o voto por correspondência, relativamente ao 
ponto 2 da ordem de trabalhos. Estes votos devem ser recebidos na Sociedade até ao dia 
da Assembleia Geral. 

 

A Reunião realiza-se por ZOOM com votação eletrónica, (podendo estar presentes 
na sala de seminários do LIP até 20 pessoas**). 
 

Entrar na reunião Zoom:  
 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/85014361621?pwd=USt4UHpTamhRb1BoNVRiRm84eFc1Zz09 
 

ID da reunião: 850 1436 1621 Senha de acesso: 408464 
 

Lisboa, 14 de março de 2022 
 

 
 
 
 

Prof. Doutor Luís Oliveira e Silva 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 
   * Por decisão do Conselho Diretivo estes documentos não são enviados com esta convocatória, 
encontrando-se disponíveis na página da Sociedade (https://www.spf.pt/docs). Eles serão enviados aos sócios 
que o solicitarem por email (spf@spf.pt) ou telefone 964531520 
** confirmar presença por email e pode solicitar pedido de estacionamento  


