
 

1/4 

 
 

Instruções para assistir à  
Assembleia Geral Ordinária do Clube Millennium bcp 

29 de julho de 2020 
 

COMUNICADO 

Nesta época tão especial em que vivemos há que tomar um conjunto de precauções na realização de atos corporativos 

de forma a minimizar o risco de contágio da COVID 19 na comunidade dos nossos Associados. 

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias aplicáveis, realiza-se no próximo dia 29 de julho às 18h30 na 

Sede do Clube Millennium bcp (“Clube“) em Lisboa, sita na Calçada da Palma de Baixo nº6A, a Assembleia Geral 

Ordinária do Clube com ligação eletrónica à Delegação Norte do Clube no Porto. 

 

Devido às restrições existentes sobre espaços coletivos e tendo em consideração o referido no primeiro parágrafo, 

entende a Direção do Clube informar os Associados para as diferentes opções de participação na Assembleia Geral 

bem como as várias formas de exercer o direito de voto relativo aos diferentes pontos da Ordem de Trabalho, uma 

vez que a participação presencial está muito limitada. 

 

Seguindo as instruções da DGS a Direção do Clube reforça a necessidade de evitar reuniões com um número de 

pessoas desajustado da dimensão das salas nas Sedes do Clube pelo que disponibiliza igualmente meios para a 

participação à distância na Assembleia Geral via Stream Online.  

 

Para garantir o cumprimento das regras de utilização de espaços e disponibilizar o link de acesso para participar na 

Assembleia Geral através de meios telemáticos, o associado deverá informar o Clube se pretende participar na reunião 

e a forma através da qual o pretende fazer, devendo, para esse efeito, enviar o formulário de inscrição (disponível no 

site do Clube www.clubemillenniumbcp.pt) até dia 28 de julho de 2020 às 18h00 e votar nos pontos da Ordem de 

Trabalhos previamente e até ao dia 29 de julho de 2020 às 18h00 (Ver instruções infra). 

 

Estão disponíveis as seguintes opções de participação e de votação: 

 

A. Presencial em dois locais: Nas instalações do Clube em Lisboa com lotação para 5 pessoas e no Porto com 

lotação para 5 pessoas em salas com videoconferência, qualquer delas sujeitas às restrições no número de pessoas 

que podem permanecer juntas conforme instruções da DGS; 

Nota - Caso as inscrições presenciais venham a ultrapassar a lotação de quaisquer das salas disponíveis em cada 

local, o pedido de participação presencial será desviado automaticamente para a transmissão à distância sendo 

enviado ao Associado um link de ligação para participação via Stream Online; 

B. Participação por Stream Online, ou seja, aceder à reunião através do seu computador no local que o Associado 

entender ser-lhe o mais conveniente e que não seja nenhum dos locais anteriormente referidos; 

http://www.clubemillenniumbcp.pt/
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i. Caso o Associado escolha esta opção, ser-lhe-á enviado um código de acesso à Assembleia Geral no dia 

29 de julho; 

ii. Ser-lhe-á indicado ainda um número de telefone para que possa alterar o seu sentido de voto no decurso 

da Assembleia Geral; 

iii. A opção de participação via Stream Online permite-lhe ainda colocar questões via chat/ bate-papo. 

C. Votação por correspondência com recurso a meios eletrónicos (vide instruções ponto 1 infra) 

D. Votação por correspondência postal (vide instruções ponto 2 infra) 
 

Caso queira participar presencialmente aos atos acima referidos, lembramos que as recomendações da DGS nesta 

matéria são: 

1. Medição prévia da temperatura corporal sem que seja feito qualquer registo;  

2. Higienização das mãos com gel alcoólico antes e após o ato de votação;  

3. Manutenção de etiqueta respiratória; 

4. Distanciamento físico de 2 metros; 

5. Uso obrigatório de EPI (máscara); 

6. Número limitado de permanência de pessoas de acordo com o espaço disponível e no cumprimento dos 2 metros 

de distanciamento físico. 

 

Não esquecer que para poder votar à distância com recurso a meios eletrónicos 

 tem de se inscrever previamente na Assembleia Geral Ordinária.  

 

Instruções para Inscrição na Assembleia Geral Ordinária 

 

1. Por correspondência com recurso a meios eletrónicos através do site do Clube www.clubemillenniumbcp.pt, 

a partir da data de publicação deste Comunicado até dia 28 de julho às 18h00 devendo para tal proceder da 

seguinte forma: 

a) Aceder à primeira página do site e no seu topo aceder ao link para o efeito no botão com a descrição 

‘INSCRIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 29 07 2020’; 

b) Poderá aceder ainda através de link direto no slideshow do site na imagem e textos alusivos à Assembleia 

Geral; 

c) O Associado ao clicar nos links descritos nas alíneas a) e b) é direcionado para a ficha de inscrição: 

i. Se o Associado tiver anteriormente efetuado o seu login poderá escolher de imediato a forma como 

quer participar na Assembleia Geral; 

ii. Se o Associado não tiver o seu login efetuado deverá fazê-lo para a referida finalidade; 

2. Por correspondência postal 

(solicitar formulários via telefone 211 131 020 ou 220 040 070 ou por email clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt)  

Preencher o documento ‘INSCRIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 29 07 2020’ e proceder à sua 

remessa via postal de forma que a ser rececionado no Clube até dia 27 de julho às 17h00. 

http://www.clubemillenniumbcp.pt/
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Instruções para o Exercício do Voto  

 

1. Por correspondência com recurso a meios eletrónicos através do site do Clube www.clubemillenniumbcp.pt, 

a partir da data de publicação deste Comunicado até dia 29 de julho às 18h00 devendo para tal proceder da 

seguinte forma: 

a) Aceder à primeira página do site e no seu topo aceder ao link para votação clicando no botão com a descrição 

"VOTAÇÃO DOS PONTOS DA AGENDA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 29 07 2020"; 

b) Poderá aceder ainda através de link direto no slideshow do site na imagem e textos alusivos à votação; 

c) O Associado ao clicar nos links descritos nas alíneas a) e b) é direcionado para o boletim de voto: 

i. Se o Associado tiver anteriormente efetuado o seu login poderá votar imediatamente; 

ii. Se o sócio não tiver o seu login efetuado deverá fazê-lo para votar; 

d) Para o Associado registar o seu voto necessita de confirmar no espaço que lhe é indicado que:  

i. A eleição destina-se apenas aos Sócios Efetivos; 

ii. Confirmar se é o seu nome que está visível antes de votar; 

e) Por fim acede ao boletim eletrónico e pode registar a sua intenção de voto nos diversos pontos em Agenda. 

 

2. Por correspondência postal: 

(solicitar formulários via telefone 211 131 020 ou 220 040 070 ou por email clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt)  

a) Marcar no boletim uma cruz ‘X’ no quadrado, a tinta tipo esferográfica azul ou preta, sob pena de serem 

considerados como abstenção; 

b) Dobrar o boletim de voto em quatro, com a face impressa voltada para dentro, colocando-o de seguida em 

envelope individual fechado; 

c) Neste envelope escreve o seu nome legível, bem como o número de Associado colocando depois esse envelope 

dentro de outro dirigido à Direção do Clube Millennium bcp em Lisboa ou Porto, respetivamente na Calçada 

da Palma de Baixo 6A e na Rua Sá da Bandeira 135, e procede à sua remessa via postal de forma a ser 

rececionado no Clube até dia 27 de julho às 17h00; 

d) Os votos exercidos por correspondência são computados como votos negativos, relativamente a propostas de 

deliberação apresentadas posteriormente à emissão dos mesmos; 

e) O respetivo boletim de voto não deve apresentar rasuras, menções ou declarações que constituam alteração 

do seu formato ou texto original; 

f) A assinatura do associado aposta no boletim de voto deve ser reconhecida por qualquer meio legal. O 

reconhecimento da assinatura não é necessário, se o boletim de voto for enviado acompanhado de cópia do 

documento de identificação do respetivo subscritor. 

 

Participar e votar é manifestar opinião, intenção e intervir na vida do seu Clube. 

Não deixe de o fazer como forma de ativamente marcar a sua posição na gestão do Clube. 

http://www.clubemillenniumbcp.pt/
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______________________________________________________________________________________________ 

Aceda aos seguintes documentos:  

Convocatória da Assembleia Geral Ordinária e Eleitoral 

Inscrição na Assembleia Geral Ordinária (opções Lisboa, Porto e Stream Online)  

Boletim de Voto dos Pontos da Ordem de Trabalhos 

Relatório da Atividade e Contas de 2019  

 

 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000040267.pdf
https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000040428
https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=boletim
https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=boletim
https://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000040425.pdf
https://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000040425.pdf

