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CONVOCATÓRIA PARA A ASSEMBLEIA GERAL 

Caros associados, 

 

A direção da Associação Monchique Alerta – Serra Livre de Incêndios convoca todos os seus associados 

para a Assembleia Geral (AG), em que também será votada os corpos sociais da associação.  

 

A AG terá lugar sábado, dia 11 de setembro de 2021, às 16 horas, na Cooperativa Agrícola do Concelho de 

Monchique, Largo do Pé da Cruz, 8550-323 Monchique. 

 

O direito à participação na AG e o direito de voto está reservado aos sócios que têm as quotas em dia. Para 

qualquer questão contacte tesoureira@monchique-alerta.org.  

 

Todos, que se querem empenhar para um melhor e mais seguro futuro em Monchique, e que queiram 

integrar a direção ou formar uma lista para a direção, podem apresentar a sua proposta num breve email 

dirigido a info@monchique-alerta.org. 

 

 

A ordem de trabalhos proposta é: 

1. Relatórios da direção 

a. Relatório de atividade para os últimos dois anos; 

b. Prestação de contas; 

2. Eleições dos corpos sociais da associação  

a. Eleição da Mesa da Assembleia (três membros); 

b. Eleição do Conselho Fiscal (três membros) 

c. Eleição da Direção (sete membros); 

3. Apresentação e discussão das novas atividades / Workshops   

  

Os incêndios continuam a ser uma ameaça. É prioritário, todos juntos conseguirmos detetar incêndios logo 

no seu início (nos primeiros 15 minutos), para alertar as autoridades e conseguir extingui-los durante as 

primeiras horas. Queremos elaborar um programa para nos protegermos a nós e à natureza da melhor 

forma possível. É por isso que contamos contigo no dia 11 de setembro de 2021, às 16 horas. Se tiveres 

ideias e propostas, por favor envia-as para o email info@monchique-altera.org até ao dia 28 de agosto em 

português, inglês ou alemão, para acrescentarmos o seu debate à ordem de trabalhos.  

Com os nossos melhores cumprimentos 

A direção 
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