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CIRCULAR Nº  170/20 

 

ASSUNTO:  Realização da Assembleia Geral do dia 31/10/2020 

 

       Odivelas, 23 de outubro de 2020 

Exmos. Senhores, 

Por deliberação do Conselho de Ministros foi proibida a circulação entre concelhos entre os 

próximos dias 30 de outubro e 3 de novembro. 

Está assim inviabilizada a realização da Assembleia Geral presencial no próximo dia 31 de 

outubro, por razões exógenas à FPJ, insuperáveis e imprevisíveis à data em que foi emitida a 

respetiva convocatória, configurando por conseguinte uma situação de força maior. 

O adiamento desta A.G. para nova data ainda durante o corrente ano, como os temas 

constantes da Ordem de Trabalhos impõem, será sempre temerária porquanto as previsões dos 

especialistas vão no sentido de um agravamento da situação pandémica que vivemos. 

Admitindo os Estatutos da FPJ a utilização de sistema de videoconferência nas Assembleias 

Gerais, e depois de ponderadas as vantagens e inconvenientes das soluções possíveis para a 

realização da presente Assembleia Geral, foi decidido proceder à sua realização por 

videoconferência, atendendo aos motivos de força maior invocados, dando cumprimento ao 

que se encontra determinado pelo Governo, e indo ao encontro das medidas de segurança que 

estão a ser adotadas para travar a proliferação de casos positivos para o Covid-19. 

Com vista à realização da Assembleia Geral por videoconferência colocam-se desde já à 

disposição dos delegados as seguintes instruções técnicas, de forma a que este recurso à 

videoconferência não constitua nenhum óbice à participação de todos os delegados na 

Assembleia Geral, bem pelo contrário, seja um facilitador da plena participação por todos 

nessa Assembleia: 
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➢ Para participar na videoconferência, os Senhores Delegados e demais participantes, 

deverão enviar os seus endereços de e-mail para secretaria@fpj.pt, até às 17h00 do dia 

29/10/2020. 

➢ Até às 10h00 do dia 31/10/2020, receberão um convite (que deverão aceitar), no 

endereço de e-mail indicado, para participar na reunião. 

➢ A Plataforma a utilizar será a Google Meet. - https://meet.google.com/tkz-otid-xvz. A 

qual deverá estar habilitada no dispositivo que vão utilizar.   

A FPJ coloca ainda um canal aberto, por telefone e por email, para o esclarecimento de 

quaisquer dúvidas que algum delegado possa ter relativamente à sua participação na referida 

Assembleia Geral por meio de videoconferência. A saber: 

• secretaria@fpj.pt 

• 911047153 

 

Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais 

 

Saudações Desportivas 

O Presidente da MAG 

 

Dr. Carlos Alberto Correia Andrade 
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