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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
Usando da faculdade concedida pelo artigo 23º número 2, dos Estatutos da FPOCR - 

Federação Portuguesa de Corridas de Obstáculos - APD, convoco a Assembleia-geral 

Extraordinária da mesma Federação, para reunir em 12 de Setembro de 2020 com início às 

15h00m, em primeira convocatória ou em segunda convocatória 30 minutos depois com 

qualquer número de associados.  

A Assembleia-geral realiza-se nas instalações desportivas do OCR Portugal LAB, situado na 

Rua António Bravo, Lote3, São Domingos de Rana Abóboda. 

 

Com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

Ponto Único – Eleição dos Delegados da FPOCR para o Biénio 2020-2021 

 

1. Para efeitos de votação, as urnas estarão abertas das 15H00 às 17H00, após o que 

será declarado encerrado o acto eleitoral. 

 

2. Têm direito a voto, todos os associados no pleno gozo dos seus direitos, e que 

constem nos Cadernos Eleitorais, conforme artigo 5º do Regulamento Eleitoral. 

 

3. É permitida a votação por correspondência na eleição dos Delegados, mediante os 

procedimentos indicados no artigo 7º do Regulamento Eleitoral. 

 
4. Os candidatos, ou os clubes, poderão apresentar as candidaturas a delegados das 

categorias respetivas, até ao dia 28 de Agosto de 2020 para direcao@ocrportugal.pt, 
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usando o seu endereço de correio eletrónico indicado no formulário de licenciamento, 

o qual obrigam-se a possuir atualizado e em boas condições de receção e de 

consulta. 

 

5. A Comissão Eleitoral confirmará ou não a elegibilidade dos candidatos e informá-los-á 

da sua decisão até ao dia 31 de Agosto de 2020. 

 

6. As listas de candidatos serão publicadas na respetiva página na internet, até ao dia 3 

de Setembro de 2020 . 

 

 

 

 Lisboa, 5 de Agosto de 2020 

 

 

 

 

O Presidente da Comissão Eleitoral 

Hélio Bernardo 
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