
 
 

REGULAMENTO INTERNO 

DA 

ASSOCIAÇÃO – UNIDOS DE AVIDOS 
 

PREÂMBULO 

O presente regulamento tem como objectivo complementar e regular as situações 
omissas dos Estatutos. 
 

CAPÍTULO I 
Do regulamento interno 

ARTIGO 1.º 
(Vigência) 

O presente Regulamento Interno entra imediatamente em vigor e terá uma vigência 
indeterminada. 

ARTIGO 2.º 
(Alteração do regulamento) 

O Regulamento Interno poderá ser alterado em qualquer altura por deliberação da 
Assembleia Geral, desde que a proposta tenha o voto favorável da maioria 
qualificada de dois terços dos sócios presentes. 
 

CAPÍTULO II 
Comissões especializadas 

ARTIGO 3.º 
(Constituição de comissões especializadas) 

1. Por deliberação da Direcção, mediante proposta ou iniciativa própria, poderão ser 
criadas comissões especializadas, tanto em território nacional como no estrangeiro. 
2. As propostas a que se refere o número anterior terão de ser subscritas por um 
mínimo de 10 sócios. 

ARTIGO 4.º 
(Funcionamento das comissões especializadas) 

As comissões especializadas funcionarão nos termos do presente regulamento e de 
acordo com o respectivo Regulamento Interno em vigor. 
 



CAPÍTULO III 
Sócios 

ARTIGO 5.º 
(Sócios) 

1. Os sócios poderão ser pessoas singulares ou colectivas. 
2. A associação compõe-se das seguintes categorias de associados: 
a) Honorários  
b) Efectivos 
c) Beneméritos 
3. São sócios honorários as pessoas singulares ou colectivas que tenham prestado 
serviço à associação, e que sejam consideradas merecedoras dessa distinção pela 
Assembleia Geral. 
4. São sócios efectivos todas as pessoas singulares que se identifiquem com os 
ideais da Associação e que contribuam com as suas quotas. 
5. São sócios beneméritos as pessoas singulares ou colectivas que, a favor da 
associação, efectuem liberalidades, deixas testamentárias ou contribuam com uma 
quotização significativa para a prossecução dos fins estatutários, sendo a quotização 
fixada pela Assembleia Geral. 

 
ARTIGO 6.º 
(Admissão) 

A admissão dos sócios depende cumulativamente: 
a) do preenchimento correcto e integral do Formulário de Candidatura. 
b) do pagamento da jóia e das quotas no acto de inscrição. 

ARTIGO 7.º 
(Direitos) 

1. São direitos dos sócios efectivos: 
a) eleger e ser eleito para os órgãos sociais; 
b) participar na Assembleia Geral; 
c) exercer o direito de voto na Assembleia Geral; 
d) formular propostas e requerer informações à Direcção; 
e) usufruir das demais vantagens que a Associação conceda aos sócios; 
f) participar em todas as actividades da Associação; 
g) representar a Associação por delegação da Direcção. 

ARTIGO 8.º 
(Deveres) 

1. São deveres dos sócios efectivos: 
a) promover o pleno desenvolvimento e prestígio da Associação e contribuir dentro 
das suas possibilidades para a plena realização dos seus fins; 
b) exercer os cargos para que tenham sido eleitos pela Assembleia Geral; 
c) colaborar nas acções, nomeadamente, nas comissões especializadas ou grupos 
de trabalho, para as quais sejam solicitados pela Assembleia Geral ou pela Direcção; 
d) participar nas reuniões da Assembleia Geral e demais actividades associativas 
abertas à pluralidade dos sócios; 
e) cumprir os Estatutos e Regulamento Interno, bem como as deliberações dos 
órgãos sociais; 
f) pagar pontualmente as quotas e demais contribuições fixadas pela Assembleia 
Geral; 
g) manter actualizados os dados constantes do Formulário de Candidatura, mediante 
comunicação atempada à Direcção sempre que haja qualquer alteração nos 



mesmos. 
2. A falta de pagamento pontual das quotas e demais contribuições fixadas pela 
Assembleia Geral determinam, após deliberação da Direcção, a suspensão dos 
direitos de sócio. 

ARTIGO 9.º 
(Sócios honorários) 

1. A aquisição da categoria de sócio honorário está sujeita a proposta da Direcção e 
aprovação em Assembleia Geral. 
2. A decisão relativamente à perda desta categoria será da competência da 
Assembleia Geral, mediante a aprovação da maioria dos presentes. 
3. Os direitos dos sócios desta categoria são os mesmos do disposto no artigo 7.º, 
alíneas d), e) e f). 
4. Os deveres destes sócios são os mesmos dispostos no artigo 8.º, alíneas a) e c). 
5. Aos sócios honorários não é permitida a eleição para os órgãos sociais. 

ARTIGO 10.° 
(Exclusão) 

1. Os sócios podem deixar de o ser em qualquer momento, mediante comunicação 
escrita à Direcção, não lhes sendo devolvidas quaisquer importâncias pagas a título 
de quotas. 
2. Poderão ser excluídos da Associação, mediante deliberação da Assembleia Geral: 
a) Os sócios que, sem motivo justificado, se atrasarem no pagamento da quota por 
período superior a seis meses. 
b) Os sócios que, pela sua conduta, concorrerem intencionalmente para o descrédito 
ou prejuízo da Associação. 

ARTIGO 11.º 
(Quotizações) 

1. A quotização dos sócios é fixada do seguinte modo: 
1.1. Sócios beneméritos 

1.1.1. É fixada em 10.000,00 € o mínimo da quota significativa, para que o 
sócio seja considerado benemérito 

1.2. Sócios efectivos 
1.2.1. Idade mínima para ser sócio – Não fica estabelecida idade mínima 

para a admissão de sócios.  
1.2.2. Os menores de 18 anos, podem inscrever-se como sócios, sem 

pagamento de quota, desde que no Formulário de Candidatura conste o 
consentimento de um dos progenitores. 

1.2.3. Os sócios efectivos com idade inferior a 18 anos beneficiam de igual 
forma dos direitos referidos nas alíneas d), e) e f) do Artº. 7º do presente 
Regulamento Interno. 

1.2.4. É fixada em 5,00 € por ano, a quota mínima. 
1.2.4.1. A quota anual deve ser paga até ao fim do mês de Março do ano 

a que respeita. 
1.2.4.2. A quota pode ser paga em prestações, devendo a mesma estar 

paga na totalidade no prazo fixado em 1.2.4.1. 
2. As quotas serão periodicamente actualizadas, por deliberação da Assembleia 

Geral, por proposta da Direcção tendo em conta a necessidade de receita para 
as actividades desenvolvidas pela Associação. 

ARTIGO 12.º 
(Incompatibilidades) 

Nenhum sócio pode ser, simultaneamente, membro da Direcção, do Conselho Fiscal 



ou da Mesa da Assembleia Geral. 
 

CAPÍTULO IV 
Eleições 

ARTIGO 13.º 
(Conceitos Gerais) 

1 – São eleições gerais as que se destinam a eleger os titulares de todos os órgãos 
da associação, para o exercício completo de um mandato, de harmonia com o 
disposto no artigo 4.º dos estatutos. 
2 – São eleições parciais as que se destinam a eleger os titulares de algum ou 
alguns dos órgãos da associação. 
3 – São eleições intercalares, as destinadas a possibilitar o cumprimento de um 
mandato em curso.  
4 – As eleições parciais são intercalares.  

ARTIGO 14.º 
(Processo Eleitoral Ordinário) 

1 ‐ No ano em que terminar o mandato dos titulares dos órgãos sociais, o Presidente 
da Mesa da Assembleia geral em exercício, anunciará até trinta e um de Outubro, 
através de edital, a abertura do processo eleitoral e manda preparar os cadernos 
eleitorais que deverão estar concluídos até ao dia trinta de Novembro.  

2 ‐ A Assembleia‐geral eleitoral, a realizar no mês de Dezembro desse ano em que 
terminar o mandato, será convocada pelo Presidente da Mesa em exercício, com a 
antecedência mínima de vinte dias.  

ARTIGO15.º 
(Processo Eleitoral Extraordinário) 

1– Se por qualquer razão o mandato dos titulares dos órgãos sociais terminar antes 
de cumprido o período normal de duração, serão realizadas eleições parciais e 
intercalares ou gerais consoante cesse o mandato dos titulares de algum ou de 
alguns dos órgãos, ou de todos eles, respectivamente 

2 – No caso previsto no número anterior, o presidente da Assembleia‐Geral 
comunicará, através de edital, a abertura do processo eleitoral e manda preparar os 
cadernos eleitorais que deverão estar concluídos nos trinta dias seguintes 

3 ‐ Após a publicação dos cadernos eleitorais a Assembleia eleitoral deverá ser 

marcada no prazo máximo de quinze dias, aplicando‐se no demais, com as 
necessárias adaptações, o procedimento previsto para o processo eleitoral ordinário 
e demais disposições aplicáveis. 

ARTIGO 16.º 
(Formalização de Candidaturas) 

1 – As candidaturas às eleições são feitas segundo o sistema de lista completa para 

a Mesa da Assembleia‐geral, Direcção e Conselho Fiscal, compostas por Associados 
Efectivos, no pleno gozo dos seus direitos sociais, nas quais se especificarão a 
identificação completa dos candidatos, respectivo número de Associado bem como a 
indicação do órgão e cargo para que são propostos.  
2 – As listas concorrentes aos órgãos sociais, a submeter a sufrágio, deverão ser 

apresentadas ao Presidente da Mesa da Assembleia‐geral, na Sede da Associação, 
até ao oitavo dia anterior ao da realização da Assembleia‐geral eleitoral.  
3 – A Direcção pode propor uma lista às eleições.  
4 – As listas de candidatura aos órgãos sociais deverão incluir um número de 
candidatos efectivos igual ao número de membros do respectivo órgão, não 
podendo qualquer Associado subscrever nem integrar mais que uma lista, nem 



integrar mais que um órgão da Associação.  
5 – As listas são nominais devendo contemplar candidatos para todos os órgãos 
sendo estes votados conjuntamente.  
6 – As listas a submeter à eleição, deverão ser acompanhadas da declaração de 
aceitação subscrita pelos candidatos, e quando não sejam propostas pela Direcção, 
de declaração de propositura da respectiva candidatura, subscrita por um número 
mínimo de vinte e cinco Associados Efectivos, no pleno gozo dos seus direitos, e 
que não sejam candidatos.  

ARTIGO 17.º 
(Apreciação de Candidaturas) 

1 ‐ O Presidente da Mesa da Assembleia‐geral, recepciona as listas candidatas e no 
prazo de dois dias verifica da sua conformidade tendo em conta as disposições 
estatutárias 
2 – As listas que não estejam de acordo com as disposições estatutárias serão 
rejeitadas, e comunicada, imediatamente, a decisão ao candidato a Presidente da 
Direcção, que poderá corrigir ou rectificar as desconformidades até ao quarto dia 
anterior ao acto eleitoral.  
3 – As listas admitidas à eleição serão referenciadas de acordo com a ordem de 
aceitação por letras maiúsculas (ex. A, B, C, etc.) e mandadas afixar no edifício Sede 
da Associação com a antecedência mínima de dois dias relativamente ao acto 
eleitoral.  

ARTIGO 18.º 
(Boletim de Voto) 

1 – A responsabilidade pela organização do acto eleitoral é do Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral que para o coadjuvar terá à sua disposição um elemento dos 
serviços administrativos da Associação.  
2 – A cada eleitor é fornecido um boletim de voto elaborado em papel liso e não 
transparente, contendo impressas as letras maiúsculas atribuídas às listas 
concorrentes ao sufrágio e um quadrado à frente de cada uma dessas letras.  
3 – O voto é expresso através da inscrição de uma cruz no interior do quadrado 
correspondente à lista em que o eleitor pretende votar.  
4 – O eleitor entregará ao Presidente da mesa o boletim de voto dobrado em quatro 
partes, após o que o mesmo será arrecadado na urna.  
5 – Os boletins que contenham emendas, rasuras ou inscrições, serão considerados 
nulos e os boletins em branco serão considerados abstenção.  

ARTIGO 19.º 
(Forma de Votação) 

1 – A eleição dos órgãos sociais é feita através de votação secreta tendo cada 
Associado direito a um voto.  
2 – Nas assembleias electivas, não é permitido o voto por procuração.  
3 – Não é admitido o voto por correspondência.  
4 – A Mesa de voto funcionará na Sede da Associação, por um período não inferior a 

duas horas, sendo presidida pelo Presidente da Mesa da Assembleia‐geral e cada 
lista poderá fazer‐se representar junto da mesa por um Delegado devidamente 
credenciado pelo candidato a Presidente da Direcção.  

5 – O escrutínio far‐se‐á na mesma Assembleia‐geral, imediatamente após a 

conclusão da votação, considerando‐se proclamados eleitos os elementos da lista 
mais votada.  

 
 



CAPÍTULO V 
Assembleia Geral 

ARTIGO 20.º 
(Definições, competência e composição) 

1. A Assembleia Geral é o órgão soberano máximo da Associação. 
2. Compete à Assembleia Geral: 
a) definir as grandes linhas de actuação da Associação; 
b) aprovar o plano de Actividades e o Orçamento, bem como, o Relatório de 
Actividades e Contas; 
c) aprovar as alterações aos Estatutos, sendo para tal necessário o acordo de pelo 
menos dois terços dos presentes; 
d) pronunciar-se sobre algum pedido de recurso de sócio da Associação; 
e) apreciar a actuação, em geral da Associação. 
3. A Assembleia é constituída por todos os sócios no pleno gozo dos seus direitos. 
4. A Assembleia Geral reúne ordinariamente duas vezes por ano, e 
extraordinariamente por convocatória da Mesa da Assembleia, por iniciativa própria 
ou em sequência de requerimento de um décimo dos sócios, da Direcção ou do 
Concelho Fiscal. 
5. A Assembleia Geral é convocada quinze dias de antecedência, afixado nos locais 
de estilo e no sítio da internet da Associação. 
6. Em todas as Assembleias gerais, se à hora marcada não se verificar a 
presença de mais de metade do número dos associados, a mesma realizar-se-á, em 
segunda convocatória15 minutos depois, com qualquer número de associados. 
7. A Assembleia Geral é presidida por uma mesa composta por três sócios. 
8. A Assembleia Geral é soberana nas suas decisões desde que estas não 
contrariem as disposições estatutárias e do presente regulamento, ficando todas as 
decisões consignadas em actas. 

ARTIGO 21.º 
(Mesa da Assembleia Geral) 

1.A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um Presidente e dois Secretários, 
competindo-lhe a marcação dos trabalhos das Assembleias Gerais e a direcção dos 
mesmos aquando da sua realização. 
2. O Presidente da Assembleia tem por atribuições: 
a) convocar as reuniões da Assembleia Geral nos termos do presente regulamento; 
b) presidir às sessões da Assembleia Geral assistido dos dois secretários eleitos; 
c) assinar, conjuntamente com os secretários, as actas da Assembleia Geral; 
d) investir os sócios eleitos, na posse dos respectivos cargos, assinando 
conjuntamente com eles os respectivos autos de posse que mandará lavrar; 
e) aprovar ou vetar as decisões tomadas pela Direcção; 
f) propor a nomeação do seu sucessor ao cargo. 

 
CAPÍTULO VI 

Direcção 
ARTIGO 22.º 

(Funcionamento da direcção) 
1) A Direcção reúne presencialmente, no mínimo, seis vezes por ano. 
2) Os membros do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral podem assistir e 
participar nas reuniões da Direcção, não tendo direito de voto, mas sendo as suas 
opiniões registadas em acta se tal for solicitado. 

 



ARTIGO 23.º 
(Competências) 

A Direcção tem funções executivas e coordenadoras, competindo-lhe: 
a) dar cumprimento às deliberações da Assembleia Geral; 
b) exercer o poder disciplinar; 
c) elaborar o Plano de Actividades e Orçamento, bem como, o Relatório de 
Actividades e Contas; 
d) representar a Associação; 
e) apresentar propostas à Assembleia Geral; 
f) aceitar subsídios, doações, heranças ou legados; 
g) exercer as demais competências que a Assembleia Geral nesta delegar; 
h) executar o Plano de Actividades e Orçamento aprovados; 
i) contribuir para os objectivos da Associação em geral. 

ARTIGO 24.º 
(Composição e eleição) 

1. A Direcção é composta por um mínimo de 5 elementos existindo, obrigatoriamente, 
um Presidente, um Vice-Presidente, um Tesoureiro, um Secretário e um Vogal. 
2. A Direcção reúne por convocação do Presidente. 

 
CAPÍTULO VII 

Conselho fiscal 
ARTIGO 25.º 

(Competência) 
Compete ao Conselho Fiscal: 
a) Fiscalizar todas as actividades da Associação; 
b) Elaborar um parecer anual sobre o Relatório de Contas da Associação; 
c) Solicitar à Direcção todas as informações consideradas úteis para o cabal 
cumprimento das suas competências. 

ARTIGO 26.º 
(Composição) 

O Conselho Fiscal é composto por três elementos, um Presidente, um Secretário e 
um Vogal. 

 
CAPÍTULO VIII 

Grupos de Trabalho 
ARTIGO 27.º 

(Criação) 
Para melhor levar a cabo as actividades a que se propõe, a Direcção pode designar 
Grupos de Trabalho diferenciados. 

ARTIGO 28.º 
(Finalidades) 

Os Grupos de Trabalho têm por fim a intervenção nas respectivas áreas de 
actividade, estabelecidas aquando da criação de cada Grupo de Trabalho e 
definição do respectivo âmbito de actividade. 

ARTIGO 29.º 
(Competências) 

Compete aos Grupos de Trabalho: 
a) levar a cabo as actividades que se enquadrem no seu âmbito; 
b) dinamizar a intervenção dos respectivos membros na vida associativa; 
c) propor à Direcção a tomada de posições relativamente a assuntos internos ou 



externos à Associação, sobre matérias do seu âmbito de actividade. 
ARTIGO 30.º 
(Composição) 

1) Os Grupos de Trabalho são compostos por todos os associados interessados nas 
respectivas actividades ou que às mesmas queiram dar o seu contributo pessoal. 
2) Os Grupos de Trabalho podem ainda integrar elementos que não detenham a 
qualidade de sócios, sempre que a sua participação se justifique. 

ARTIGO 31.º 
(Coordenação) 

1) A Direcção deverá estar representada, por um elemento, em cada um dos Grupos 
de Trabalho. 
2) Este elemento fará a ponte entre o Grupo de Trabalho e a Direcção, mantendo-a 
informada das actividades do grupo. 

 
CAPÍTULO IX 

Disposições finais 
ARTIGO 32.º 

(Logótipo, marca e merchandising) 
1. Em todas as actividades da Associação, os sócios podem utilizar o logótipo e 
demais formas de identificação da mesma. 
2. Fora do âmbito das actividades da Associação, o uso do logótipo e demais formas 
de identificação da mesma, bem como todas as actividades de merchandising que 
lhe sejam eventualmente associadas, carecem da celebração de protocolo de 
utilização entre o sócio e a Associação. 

ARTIGO 33.º 
(Situações não previstas) 

Para todas as situações não previstas neste regulamento interno ou nos estatutos 
da Associação, prevalece o disposto na legislação em vigor. 
 

 


