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ASSEMBLEIA GERAL DE 
APOSENTADOS DO SNTCT 

7 de Maio de 2022 
 

em 

GUARDA 
CONVOCATÓRIA 

 

Nos termos do Artigo 72.º dos Estatutos do SNTCT, publicados no BTE, 1.ª S, nº 4 de 29 de 

Janeiro de 2007 e das alterações introduzidas e publicadas no BTE, 1ª Série, nº 21 de 8 de Junho 

de 2015 bem como dos regulamentos que lhe são anexos, convoco os associados 
aposentados do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações a 

reunir em Assembleia Geral de Aposentados, em primeira convocatória, no dia 7 de Maio de 
2022, pelas 14 horas, na Sala da NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda, Parque 
Industrial, Lote 37, 6300-625 Guarda, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Discussão e deliberação sobre o Relatório de Actividades da Comissão Nacional de 
Aposentados do SNTCT de 2021; 

2. Discussão e deliberação sobre o Plano de Actividades da Comissão Nacional de 
Aposentados do SNTCT para 2022; 

3. Diversos. 

Não estando presentes a maioria legal dos associados aposentados do SNTCT à hora indicada, 

ficam os associados aposentados convocados a reunir em Assembleia Geral de Aposentados do 

SNTCT meia hora depois, em segunda e última convocatória, no mesmo local e com a mesma 

ordem de trabalhos, funcionando a Assembleia Geral de Aposentados do SNTCT com qualquer 

número de associados presentes. 

Nota: Ainda devido à necessidade de observarmos todas as medidas de protecção 

definidas no combate à Pandemia provocada pelo Covid-19, os associados que 

participarem nesta Assembleia devem vir munidos de máscara de protecção e respeitarem 

rigorosamente a organização de lugares pré-estabelecida na sala onde a mesma terá lugar. 

 

Lisboa, 7 de Abril de 2022 

 

                                                                                      O Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral do SNTCT 

                                                                       António José Gouveia Duarte 
 



 

NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda 
(Sala da Direcção) 

Parque Industrial, Lote 37 
6300-625 Guarda 

 

 

PARTICIPA! 
Iremos organizar transportes em autocarro de aluguer (de que comparticiparemos 80% do 
custo) a partir das diversas regiões onde o número de interessados o justifique. Abriremos 
antecipadamente as inscrições para o efeito. 

Atenção: Onde pelo número de inscritos não se justificar o aluguer de um autocarro 
qualquer outro tipo de comparticipação nas despesas de deslocação será analisada caso a 
caso mas, sempre, tratado antecipadamente sem o que não haverá comparticipação. 
 

ATENÇÃO – MUITO IMPORTANTE 
MEDIDAS PROTECÇÃO COVID-19 

Ainda devido à necessidade de observarmos todas as medidas de protecção definidas no 
combate à Pandemia provocada pelo Covid-19, os associados que participarem nesta 

Assembleia devem vir munidos de máscara de protecção e respeitarem rigorosamente a 
organização de lugares pré-estabelecida na sala onde a mesma terá lugar. 

 

SNTCT – a força de continuarmos juntos! 
 

www.sntct.pt 
www.facebook.com/sntct - www.instagram.com/sntct7 -  https://twitter.com/SNTCT  


