12ª Assembleia Geral da Coopérnico
Sábado, 16 de Março de 2019
Local: IPDJ Faro - Rua da Polícia da Segurança Pública 1, 8000-151 Faro

11H00: SESSÃO DE APRESENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Esta sessão pretende dar a conhecer a Coopérnico a todos aqueles que ainda não são
membros. Também pretende capacitar os nossos membros, em particular das regiões
do Algarve e Alentejo, a representar a Coopérnico localmente. Nesta sessão serão
abordadas as áreas de trabalho predominantes da Coopérnico: Produção e
Comercialização.
As entidades da Economia Social interessadas em conhecer a Coopérnico são também
convidadas a participarem.

ALMOÇO-CONVÍVIO
O almoço é composto por: sopa - prato - sobremesa & limonada. Os produtos são
todos biológicos, locais e confecionados pela Associação local Caldeira Negra.
O custo do almoço é de 10€ / pessoa.

13H30* - 17H00 12ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ponto Um: Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Contas do Exercício de
2018, bem como do Parecer do Conselho Fiscal.
Ponto Dois: Apreciação e votação de proposta de definição do tipo de entidades
parceiras da Coopérnico para projetos de produção de energia renovável.
Ponto Três: Outros assuntos de interesse para a Cooperativa e seus membros.
Se à hora marcada não estiver presente ou representada a maioria dos Cooperantes, a
Assembleia reunirá uma hora depois, ou seja, às 14h30m, com o número de
membros da Cooperativa presentes.
Notas:
- Coordenadas IPDJ Faro: 37.0141453, -7.9284886
- Para inscrição na sessão de capacitação, reservar almoço e boleias partilhadas,
preencha o questionário: https://goo.gl/forms/CM52gosIrCkXOt3e2
- Pagamento do almoço, por transferência bancária a conta Coopérnico:
PT50.0045.9060.4026.1123.7277.1 (10€/pessoa)
- O lanche da manhã/tarde será partilhado. Pedimos aos nossos cooperadores que
tragam uma iguaria da sua região para partilhar.
- Encomende t-shirts Coopérnico para serem entregues no Encontro, use este link:
http://bit.ly/2F6d1Bx
- Qualquer questão adicional, contacte-nos: coopernico@coopernico.org / 213 471 376

Indicações para chegar ao IPDJ de automóvel:
Morada do IPDJ Faro: Rua da Polícia da Segurança Pública 1, 8000-151 Faro
Coordenadas IPDJ Faro: 37.0141453, -7.9284886


Siga pela A2 em direção a Faro. Depois das portagens, entrar na A22 e tome a
saída 13 em direção a N125/Faro/Aeroporto;



Convergir com IC4 e depois de 7km utilize a faixa da direita para seguir pela
rampa para S. B. Alportel;



Convergir com N125/N125-10;



Na primeira rotunda sair na primeira saída, na segunda rotunda sair na 3ª saída
para EM518 e na terceira rotunda sair na 2ª saída Estr. do Moinho da Palmeira;



Continue na Estrada do Moinho da Palmeira durante 1km e depois vire à
esquerda em direção a Av. Aníbal C. Guerreiro;



Na rotunda, siga em frente até a Rua da Policia da Segurança Publica.

IPDJ - FARO (vista da rua). Existe estacionamento nas imediações do edifico.

Transportes Públicos IPDJ-Faro
Comboio: Apanhar o regional do Algarve e sair na estação Bom João. Caminhar 6
minutos até IPDJ Faro.

