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ESTATUTOS DA CASA DO PROFESSOR 
 

 
Artigo 1.º 

(Denominação e sede) 

1. A associação, constituída em catorze de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove, 

sob a denominação Casa do Professor do Ensino Primário, adotou, em onze de janeiro de 

mil novecentos e noventa, a designação Casa do Professor, passando, a partir de vinte e 

sete de junho de dois mil e três, a ser uma associação de solidariedade social tendo sido 

declarada a sua utilidade pública por despacho de seis de Julho de mil novecentos e 

noventa e nove. ______________ 

2. A associação tem a sua sede na Avenida Central, números cento e seis a cento e dez, da 

União de Freguesias de São José de São Lázaro e São João do Souto, concelho de Braga. 

______________________ 

 
Artigo 2.° 
(Objeto) 

A associação tem por objeto a valorização profissional, social e humana dos docentes, 

através da promoção cultural, desportiva e recreativa dos associados e seus familiares. 

___________________________ 

A associação, para a prossecução dos seus objetivos, pode realizar, entre outras, ações de 

caráter científico, formativo, integração social, prestação de cuidados médicos e profiláticos 

e de apoio a situações de carência, bem como atividades de tempos livres. 

____________________________________________ 

Parágrafo único: Entende-se por familiares, o cônjuge, incluindo as uniões de facto, os 

ascendentes e os descendentes, em linha reta ou que vivam em comunhão de mesa e 

habitação. ___________________ 

 
 

ASSOCIADOS 

Artigo 3.º 
(Categorias de associados) 

As categorias de associados são as seguintes: 
______________________________________________________________ 
a) Efetivos; 

______________________________________________________________________________

______________________ 

b) Beneméritos; 

______________________________________________________________________________

________________ 

c) Honorários. 

______________________________________________________________________________

__________________ 

 
Artigo 4.º 

(Associados efetivos) 
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Podem ser associados efetivos da Casa do Professor os professores que exerçam ou tenham 
exercido atividade docente nas instituições tituladas pelo Ministério da Educação. 
______________________________ 

 
Artigo 5.º 

(Processo de admissão dos associados efetivos) 

1. O candidato a associado efetivo deverá formular o seu pedido de inscrição junto da 

Direção, mediante o preenchimento de um formulário elaborado para o efeito, podendo 

igualmente solicitar a admissão dos seus familiares, enquanto beneficiários. 

____________________________________ 

2. A Direção decidirá da admissão ou não do candidato em função do critério enunciado no 

precedente artigo quarto, podendo para o efeito solicitar os documentos comprovativos 

que considere necessários. 

______________________________________________________________________________

______ 

3. No ato de admissão, será cobrada a respetiva joia e emitido um cartão de identificação 

pessoal e intransmissível, quer para o associado quer para os seus familiares. 

________________________________ 

 

Artigo 6.º 
(Direitos dos associados efetivos) 

1. Constituem direitos exclusivos dos associados efetivos: 

______________________________________________ 

a) Participar e beneficiar, em termos de perfeita igualdade com os demais associados 

efetivos, das iniciativas desenvolvidas pela associação; 

______________________________________________________ 

b) Eleger e ser eleito para os órgãos da associação; 

___________________________________________________ 

c) Não sofrer as sanções disciplinares previstas no artigo nono dos estatutos sem ser 

ouvido em processo organizado pela Direção, nos termos do regulamento disciplinar; 

_____________________ 

d) Reclamar perante os órgãos sociais de qualquer irregularidade; 

_________________________________ 

e) Exercer todos os demais direitos resultantes dos Estatutos. 

______________________________________ 

2. O exercício dos direitos previstos no número imediatamente anterior depende do 

pagamento atualizado das quotas, ou seja, o correspondente ao último semestre findo. 

________________________ 

 

COMENTÁRIOS: 
- a alínea a) parece-me contraditória como o art. 2.º, pois dele depreendo que 
todos os associados (e não só os efetivos), assim como os seus familiares, têm 
o direito de beneficiar das iniciativas promovidas pela CDP; 
- embora a inserção sistemática do art. 9.º destes Estatutos me leve a crer que 
somente os associados efetivos estão sujeitos a sanções disciplinares, porque 
desconheço o Regulamento Disciplinar e se o mesmo também for aplicável às 
demais categorias de associados, este direito terá de ser conferido a todos;   
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- não consta deste artigo, e importa clarificar, se somente os associados 
efetivos podem participar nas AG (conforme presentemente prevê o n.º 1 do 
art. 19.º, ainda que a meu ver careça de reflexão – razão pela qual sugiro as 
alterações abaixo introduzidas nos atuais arts. 19.º e 20.º) e nelas ter direito de 
voto (o que, isso sim, a meu ver faz todo o sentido); 
- a redação do n.º 2 não é a mais feliz, nem clara, pois presumo quererem 
exigir a inexistência de quotas em dívida (e não apenas que esteja pago o 
último semestre findo) e é pelo menos evidente que o direito previsto na alínea 
c) do n.º 1 não pode estar dependente desse pagamento, o que me leva a 
sugerir a sua alteração, por forma a especificar quais os direitos que não 
podem ser exercidos em caso de haver quotas em dívida (necessariamente, 
digo eu, o de participar ou beneficiar de iniciativas da CDP, de participar e 
exercer o direito de voto em AG, bem como de ser eleito). 
  

Artigo 7.° 
(Deveres dos associados efetivos) 

Constituem deveres dos associados efetivos: 
_______________________________________________________________ 
a) Desempenhar as funções para que tenham sido eleitos; 

_______________________________________________ 

b) Contribuir para as despesas da associação através do regular pagamento das 

quotizações; _______ 

c) Cooperar no desenvolvimento da Casa do Professor, difundindo as suas atividades e 

contribuindo para a adesão de novos associados; 

______________________________________________________ 

d) Acatar disciplinarmente as resoluções dos órgãos da associação; 

____________________________________ 

e) Contribuir, por todas as formas ao seu alcance, para o bom nome e o prestígio da 

associação e para a eficácia da sua ação; 

______________________________________________________________________________

_ 

f) Cumprir as demais obrigações que resultem de regulamentação interna. 

___________________________ 

 
Artigo 8.° 

(Saída de associado efetivo) 

1. Os associados efetivos podem a qualquer momento cessar a sua inscrição como tal, 
mediante pedido assinado e dirigido à Direção, o qual não carece de ser fundamentado e 
produz efeitos na data em que for recebido. 
______________________________________________________________________________
___ 

2. O associado efetivo que, por qualquer forma, perca essa qualidade não tem direito a 
reaver as quotas que tenha pago até esse momento, ainda que também se reportem a 
período posterior à sua desvinculação, e continua responsável por todas as quotas 
vencidas enquanto foi membro da Casa do Professor. 
______________________________________________________________________________
________        

 

COMENTÁRIOS: 
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- a alteração da epígrafe advém da redação do n.º 2 do art. 167.º do Código 
Civil, segundo o qual “os estatutos podem especificar ainda os direitos e 
obrigações dos associados, as condições da sua admissão, saída e exclusão 
(…)”, sendo certo que a “demissão” nunca seria a figura jurídica adequada para 
a saída voluntária de alguém como associado da CDP, que antes traduz uma 
verdadeira desvinculação; 
- as restantes alterações introduzidas no atual n.º 1 destinam-se a sanar 
eventuais dúvidas sobre a data da produção de efeitos, uma vez que isso pode 
ser relevante; 
- aditei um n.º 2 com um propósito evidente, ainda que isso já esteja em parte 
previsto no art. 181.º do Código Civil (este normativo estabelece, sob a 
epígrafe “Efeitos da saída ou exclusão”, que “o associado que por qualquer 
forma deixar de pertencer à associação não tem o direito de repetir as 
quotizações que haja pago e perde o direito ao património social, sem prejuízo 
da sua responsabilidade por todas as prestações relativas ao tempo em que foi 
membro da associação”);  
- para além disto, a inserção sistemática deste artigo leva-me a crer que só se 
aplica aos associados efetivos, quando os beneméritos e honorários também 
poderão querer deixar de ser associados da CDP (basta pensar na 
eventualidade de não se reverem no modo como a direção está a conduzir a 
CDP ou discordarem de posições por esta tomadas); 
- a admitirem esta possibilidade teria de incluir-se um novo artigo após o atual 
art. 12.º ou relocalizar-se este artigo e aditar-lhe um número, em qualquer dos 
casos com o seguinte teor: «Os associados beneméritos e honorários podem a 
qualquer momento renunciar a essa condição, com vista a desvincularem-se da Casa do 
Professor, mediante pedido assinado e dirigido à Direção, o qual não carece de ser 

fundamentado e produz efeitos na data em que for recebido». 
 

Artigo 9.° 
(Sanções) 

1. Aos associados efetivos que infrinjam os deveres ou normas regulamentares 

estabelecidos pelos órgãos sociais serão aplicáveis pela direção, por ordem de gravidade, 

as seguintes sanções: ______ 

a) Advertência; 

___________________________________________________________________________

________________ 

b) Cessação de funções em órgãos sociais, após aprovação em assembleia geral; 

__________________ 

c) Suspensão do direito de eleger e ser eleito; 

_________________________________________________________ 

d) Suspensão de direitos até três anos; 

_________________________________________________________________ 

e) Expulsão. 

___________________________________________________________________________

____________________ 

2. A falta de pagamento das quotas, por período superior a um ano, determina a extinção 

automática da inscrição como associado efetivo, a qual determina a perda de todos os 

direitos inerentes e implica a entrega dos cartões de identificação que tenham sido 
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emitidos a favor do mesmo e seus familiares, logo que interpelado para o efeito por meio 

de carta registada e no prazo que então for concedido. 

   

COMENTÁRIOS: 
- a restrição aos associados efetivos, feita no n.º 1, está dependente da 
clarificação acima solicitada e o mais que nele é dito carece de ser analisado à 
luz do Regulamento Disciplinar, que não me foi enviado; 
- em todo o caso, adianto que, como bem se decidiu no acórdão cujo sumário 
passo a transcrever, “sendo o ordenamento civilístico omisso quanto deveres 
dos associados, sua violação e correspondente sanção, regem as normas 
estatutárias aprovadas em assembleia geral, assim traduzindo a vontade da 
pessoa coletiva, manifestada pela maioria dos seus associados”, aceitando-se 
ainda “que, em matéria disciplinar, o associado não pode ser sancionado com 
base na violação de deveres que não estejam previstos em preceitos 
estatutários ou regulamentares, como não lhe pode ser aplicada sanção que 
não esteja prevista nos estatutos ou no regulamento” (v. Ac. RL de 01-06-2006 
– Proc. n.º 3039/2006-8, in www.dgsi.pt): 

Acórdão do 

Tribunal da 

Relação do 

Porto 
Processo: 341/15.2T8PVZ.P1  

 

Nº Convencional: JTRP000 
Relator: MARIA CECÍLIA AGANTE 
Descritores: ASSOCIAÇÃO 

LIBERDADE DE AUTO-ORGANIZAÇÃO E AUTOGESTÃO 

PODER DISCIPLINAR 

NULIDADE E ANULABILIDADE DO PROCESSO DISCIPLINAR 

CADUCIDADE DO DIREITO DE ARGUIÇÃO 
  

Nº do Documento: RP20161025341/15.2T8PVZ.P1 
Data do Acordão: 25-10-2016 
Votação: UNANIMIDADE 
Texto Integral: S 
Privacidade: 1 

  

Meio Processual: APELAÇÃO 
Decisão: CONFIRMADA 
Indicações 

Eventuais: 
2ª SECÇÃO, (LIVRO DE REGISTOS N.º 737, FLS 58-65) . 

Área Temática: . 
  

Sumário: I - A liberdade de auto-organização e de autogestão das associações, 
consubstanciadas na autonomia estatutária, não comporta a dependência 
dos seus estatutos de qualquer aprovação ou sanção administrativa, mas 
não prejudica a fixação normativa de regras de organização e gestão que 
não afetem substancialmente a liberdade de associação, nomeadamente 
dos requisitos mínimos de uma organização democrática 
II - Não estando fixadas regras legais que limitem o poder disciplinar 
das associações e imponham normas procedimentais, não se 
anteveem razões para censurar um estatuto que delineia um código de 
disciplina próprio, gizado à luz dos deveres dos associados e dos fins 
prosseguidos pela associação. 
III - O direito de audiência e defesa do autor em processo disciplinar 
que conduziu à sua expulsão da Associação não está coberto por um 
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regime garantístico equivalente ao do processo criminal, mas tem de 
assegurar a audiência e a defesa do visado, comunicando-lhe o facto 
ou factos de que é acusado, e dando-se-lhe oportunidade de defesa. 
IV - Porém, o direito do autor não é aqui constituído como um direito 
fundamental à livre associação, desde logo por estar em jogo uma 
associação de desenvolvimento de uma raça canídea, em que se protege a 
ordem e a regularidade do funcionamento de uma associação que 
prossegue interesses de natureza privatística e exclusiva dos seus 
associados. Donde não haja fundamento para que a omissão da 
audiência do autor no processo disciplinar seja cominada com a 
sanção da nulidade, mas tão-só da anulabilidade. 
V - Sendo o vício atendível fautor da mera anulabilidade do ato, porque o 
tempo assume uma inegável influência sobre o exercício dos direitos, a 
impugnação deve fazer-se em prazo curto, pelo que se considera verificada 
a exceção de caducidade do direito do autor. 

 
- quanto ao n.º 2, alterei a expressão “caducidade da condição de associado” 
por “extinção da inscrição”, dado ser mais correta em termos jurídicos;    
- mais transpus para este n.º 2 o constante do n.º 1 do art. 10.º (dado que este 
último regula matéria distinta), acrescentando que a extinção é automática 
(com o fito de sanar eventuais dúvidas a esse respeito, nomeadamente por 
poder haver quem entendesse tratar-se de uma resolução que teria de ser 
decidida por um órgão da CDP) e que implica a perda de todos os direitos de 
associado efetivo (e não apenas dos que versem “sobre o património social”, 
ainda que esta expressão conste do art. 181.º do Código Civil).  
 

Artigo 10.° 
(Readmissão de associados efetivos) 

1. A caducidade da inscrição de associado efetivo determina a perda de todos os direitos 

sobre o património social e implica a entrega dos cartões do associado e dos 

beneficiários. 

2. 1. A readmissão como associado efetivo de quem tenha cessado voluntariamente a sua 

inscrição como tal, nos termos do artigo oitavo, ou cuja inscrição se tenha extinguido, 

nos termos do número dois do artigo nono, pode verificar-se, depois de solicitado pelo 

próprio e cumprido o disposto no número 3 do presente artigo, se a Direção não vir 

inconveniente nisso. _______________ 

3. 2. A readmissão de associados efetivos demitidos compulsivamente só poderá ter lugar 

depois de os mesmos comprovarem perante a Direção que deixaram de se verificar-se as 

condições determinantes da demissão. 

______________________________________________________________________________ 

4. 3. A readmissão como associado efetivo implica o pagamento de todas as quotas 

vencidas até à data em que a cessação ou a extinção da sua anterior inscrição produziu 

os seus efeitos e ainda depende de não haver quotas em dívida nessa data. 

___________________________________________________ 

 

COMENTÁRIOS: 
- a alusão à figura da “demissão compulsiva” prevista no n.º 2 é estranha a 
estes Estatutos, uma vez que não consta das sanções disciplinares elencadas 
no n.º 1 do seu art. 9.º (onde apenas surge a “expulsão”, enquanto pena mais 
gravosa), pelo que solicito os necessários esclarecimentos;   
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- de resto, a “demissão compulsiva” é própria da disciplina aplicável a quem 
tenha sido eleito ou designado para um cargo, não se mostrando adequada 
para traduzir a sanção de exclusão da qualidade de membro de uma 
associação (razão pela qual sempre optaria por esta terminologia, aliás 
expressamente prevista no art. 167.º, n.º 2, do Código Civil, acima transcrito);    
- acresce que, pelo menos sem analisar o Regulamento Disciplinar, a redação 
do n.º 2 (renumerado) é de difícil compreensão, razão pela qual sugiro a 
adoção de dizeres similares aos da “reabilitação” prevista no regime disciplinar 
dos trabalhadores em funções públicas, em normativo da LTFP que passo a 
transcrever:   

 Artigo 240.º 

Regime aplicável   

1 - Os trabalhadores condenados em quaisquer sanções disciplinares podem ser reabilitados independentemente da 

revisão do procedimento disciplinar, sendo competente para o efeito a entidade à qual cabe a aplicação da sanção. 

2 - A reabilitação é concedida a quem a tenha merecido pela sua boa conduta, podendo o interessado utilizar 

para o comprovar todos os meios de prova admitidos em direito. 

3 - A reabilitação é requerida pelo trabalhador ou pelo seu representante, decorridos os prazos seguintes sobre a 

aplicação das sanções disciplinares de repreensão escrita, despedimento disciplinar, demissão e cessação da comissão 

de serviço ou sobre o cumprimento das sanções disciplinares de multa e suspensão, bem como sobre o decurso do 

tempo de suspensão de qualquer sanção: 

a) Seis meses, no caso de repreensão escrita; 

b) Um ano, no caso de multa; 

c) Dois anos, no caso de suspensão e de cessação da comissão de serviço; 

d) Três anos, no caso de despedimento disciplinar ou demissão. 

4 - A reabilitação faz cessar as incapacidades e demais efeitos da condenação ainda subsistentes, sendo registada 

no processo individual do trabalhador. 

5 - A concessão da reabilitação não atribui ao trabalhador a quem tenha sido aplicada sanção disciplinar de 

despedimento disciplinar ou demissão o direito de, por esse facto, restabelecer o vínculo de emprego público 

previamente constituído. 

 
Artigo 11.° 

(Associados beneméritos) 

1. A condição de associado benemérito pode ser atribuída a pessoa coletiva ou singular que 

haja doado à associação valores que pela sua importância sejam considerados relevantes. 

_____________ 

2. Consideram-se relevantes os montantes iguais ou superiores a cinquenta retribuições 

mínimas mensais garantidas, sejam elas em bens ou numerário. 

_______________________________________________ 

 
Artigo 12.º 

(Associados honorários) 

Associado honorário é o título atribuído a entidade ou pessoa singular que pela sua ação 
relevante haja contribuído para o prestígio e bom nome da associação. 
____________________________________________ 
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COMENTÁRIOS: 
- embora careça de me ser explicado quais são os direitos (à parte de poderem 
beneficiar dos serviços da CDP) e deveres (obviamente excluído o de pagar 
quotas) que pretendem estabelecer para estas duas categorias de associados, 
faz para mim todo o sentido que, no mínimo, tenham de “contribuir, por todas 
as formas ao seu alcance, para o bom nome e o prestígio da associação e para 
a eficácia da sua ação”, tal como previsto na alínea e) do art. 7.º para os 
associados efetivos, além de também me parecer óbvio que possam, e até 
devam, participar nas AG da CDP, pelos contributos válidos que poderão 
trazer, ainda que sem direito de voto (o que implicaria alterar o n.º 1 do art. 
19.º);    
- como acima já disse, não me parece adequado que esta atribuição seja 
inalterável ou perpétua, pois este tipo de associados poderão a dada altura 
querer desvincular-se (o que no fundo traduz uma renúncia) e a CDP também 
pode ter motivos supervenientes para lha retirar (pense-se, por exemplo, na 
eventualidade de virem a ser desleais para com a direção, já para não falar na 
possibilidade de o entendimento sobre quem é merecedor do título de 
associado honorário poder divergir consoante a época).  
 

Artigo 13.° 
(Familiares e amigos) 

Os familiares dos associados efetivos e os amigos da Casa do Professor são considerados 
beneficiários da associação, nos termos a definir em regulamento específico. 
__________________________ 

 

COMENTÁRIOS: 
- a alusão à figura dos “amigos da Casa do Professor” é estranha a estes 
Estatutos, uma vez que inexiste qualquer artigo dedicado aos “beneficiários”; 
- teria de analisar o “regulamento específico” aludido neste artigo, que não me 
foi enviado, para poder pronunciar-me sobre esta matéria. 
  

ÓRGÃOS SOCIAIS 

PRINCÍPIOS GERAIS 

Artigo 14.° 
(Órgãos da associação) 

Os órgãos da associação são a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. 
________________________ 

 
Artigo 15.° 

(Condições de exercício dos cargos) 

1. Os membros da Direção que dediquem a sua atividade profissional em exclusivo à Casa 

do Professor receberão desta remuneração equiparada à sua situação profissional, 

acrescida de uma compensação equivalente a uma e meia retribuição mínima mensal 

garantida, se for o presidente, e a uma retribuição mínima mensal garantida no caso dos 

vice-presidentes. __________ 

2. Os membros da Direção que exerçam funções sem dedicação exclusiva à Casa do 

Professor receberão desta uma compensação equivalente a uma e meia retribuição 
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mínima mensal garantida, tratando-se do Presidente, e a uma retribuição mínima mensal 

garantida, no caso dos Vice-Presidentes. 

______________________________________________________________________________

____________ 

3. Um ou todos os membros do Conselho Fiscal serão, ou não, remunerados, assim como 

poderão eventualmente receber uma compensação de natureza pecuniária, conforme 

venha a ser deliberado em Assembleia Geral. 

________________________________________________________________________ 

4. Para efeitos do número precedente, quando considere que o volume do movimento 

financeiro e/ou a complexidade das tarefas a desempenhar pelo Conselho Fiscal o 

justificam, a Direção submeterá à Assembleia Geral uma proposta com a identificação 

do(s) membro(s) do Conselho Fiscal abrangido(s) e o valor da remuneração e/ou da 

compensação a pagar. ______________________ 

5. A Assembleia Geral poderá, sob proposta da Direção, deliberar atribuir uma compensação anual 

de natureza pecuniária aos membros da Mesa da Assembleia Geral, em função do número de 

reuniões da Assembleia Geral e a respetiva duração e/ou complexidade. 

_______________________________ 

6. Nenhum associado poderá pertencer em simultâneo a mais do que um órgão social 

Independentemente da retribuição e/ou compensação pecuniária a que aludem os números 

precedentes, as despesas que decorram do exercício de qualquer cargo nos órgãos da Casa 

do Professor serão abonadas a quem as tenha suportado, mediante exibição do 

correspondente comprovativo, caso a Direção as considere justificadas. 

_______________________________________________ 

7. A doença prolongada ou qualquer outra razão considerada grave serão motivos de 

escusa do cumprimento do mandato. 

______________________________________________________________________________

_ 
 

COMENTÁRIOS: 
- estabeleci desde já a remuneração e compensação acrescida aos membros 
da Direção, por me parecer que existe consenso sobre esta matéria, deixando 
apenas para futura AG a respetiva atribuição aos membros do CF (isto porque 
o “volume do movimento financeiro” e a necessidade de ter alguém competente 
a ocupar esses cargos pode justificá-lo) e até da MAG (ainda que admita o 
exercício gratuito quando só se realizem as reuniões habituais da AG e estas 
não tenham complexidade acrescida e/ou grande morosidade);    
- certa de que a redação do anterior n.º 1 deste artigo nada resolvia (pois aí se 
diz que «O exercício de qualquer cargo nos órgãos da associação é gratuito, podendo no 

entanto justificar o pagamento das despesas que dele decorram»), deixo à V/ 
consideração a “solução” vertida no atual n.º 6 para o reembolso de despesas; 
- transferi o anterior n.º 6 para o n.º 3 do art. 17.º (local que me parece mais 
apropriado para dar cobertura ao disposto no n.º 3 do art. 4.º do Regulamento 
Eleitoral).  

 
Artigo 16.° 

(Duração dos mandatos) 

1. A duração dos mandatos dos titulares dos corpos gerentes dos membros dos órgãos 

sociais é de três quatro anos. 



 

10 

 

______________________________________________________________________________

____________ 

2. O mandato inicia-se com a tomada de posse perante o Presidente da Mesa da Assembleia Geral ou seu 

substituto, o que deverá ter lugar até à primeira quinzena do ano civil imediato ao das eleições. _____  

3. Quando a eleição tenha sido efetuada extraordinariamente, a posse poderá ter lugar dentro do prazo 

estabelecido no número dois ou no prazo de trinta dias após a eleição, mas neste caso e para efeitos do 

disposto no número um, o mandato considera-se iniciado na primeira quinzena do ano civil em que se 

realizou a eleição. ___________________________________________________________________ 

4. Quando as eleições não sejam realizadas atempadamente, considera-se prorrogado o mandato em 

curso até à posse dos novos membros dos órgãos sociais. ____________________________________  

5. Não é permitida a eleição de quaisquer membros por mais de dois três mandatos 

consecutivos, salvo se a assembleia geral reconhecer expressamente a existência de 

razões imperiosas para a respetiva recandidatura. 

___________________________________________________ 

6. A realização da assembleia geral para deliberar sobre o estabelecido no número 

anterior deverá ocorrer até sessenta dias antes do correspondente ato eleitoral. 

_________________ 

 

COMENTÁRIOS: 
- uma vez que cai no âmbito da liberdade de auto-organização e de autogestão 
das associações definirem a duração dos mandatos como entenderem, alterei 
o n.º 1 em conformidade com o que julgo ser mais adequado e equilibrado, 
esclarecendo nos atuais n.ºs 2 a 4 outros aspetos que me parecem importantes 
(retirando-os, portanto, do atual art. 30.º, que eliminaria); 
- ainda assim, importa concatenar isto com o disposto no n.º 1 do art. 29.º 
(onde se prevê que «As eleições realizar-se-ão em assembleia geral eleitoral, a ter 

obrigatoriamente lugar até final do mês de junho»), e com aquilo que agora aditei ao 
n.º 1 do art. 21.º infra; 
- quanto à parte final do anterior n.º 3 deste artigo a m/ reflexão leva-me a 
propor a eliminação dessa possibilidade, justamente pelas incertezas e 
celeuma que provoca, mas aguardo a V/ resolução final (até porque contende 
com o art. 2.º, n.º 3, do Regulamento Eleitoral); 
- esclareço, adicionalmente, que não se aplicando o Estatuto das IPSS´s (cujo 
art. 21.º-C, n.º 6, prevê que apenas o Presidente da Direção não pode ser 
eleito para mais de três mandatos consecutivos, o mesmo não sucedendo com 
os demais membros dos órgãos sociais, relativamente aos quais não há 
qualquer limitação de mandatos), a CDP pode regular como quiser a limitação 
de mandatos, incluindo prever que a mesma não existe (ou seja, que «Os 

associados efetivos podem ser eleitos consecutivamente para qualquer dos órgãos sociais da 

Casa do Professor»). 
 

Artigo 17.° 
(Elegibilidade) 

1. Só poderão ser eleitos para os órgãos da associação os associados efetivos admitidos ou 

readmitidos há pelo menos um ano, aferido aquando da apresentação das listas de 

candidaturas.   

2. Não poderão ser eleitos para os órgãos da associação os associados efetivos que tenham quotas em 

dívida à data do início da Assembleia Geral Eleitoral. ______________________________________ 
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3. Não é permitido aos associados efetivos o desempenho simultâneo de mais de um cargo nos órgãos da 

associação. ________________________________________________________________________ 

 

COMENTÁRIOS: 
- introduzi no n.º 1 os associados readmitidos, assim suprindo uma lacuna, e 
acrescentei a data que me parece adequada para aferir do cumprimento do 
prazo mínimo de um ano; 
- aditei o n.º 2 para dar cobertura ao disposto nos n.ºs 2 e 3 do art. 1.º do 
Regulamento Eleitoral enviado, embora propondo que não gozem de 
capacidade eleitoral ativa os associados que tenham quotas em atraso, 
independentemente de o montante em dívida ser, ou não, superior ao de um 
semestre;  
- o n.º 3 corresponde, ainda que com distinta redação, ao anteriormente 
previsto no n.º 6 do art. 15.º supra. 
  

Artigo 18.° 
(Quórum para as deliberações) 

Salvo as exceções previstas nos Estatutos, os órgãos da associação só poderão deliberar 
desde que se encontre presente a maioria dos seus titulares. 
__________________________________  

 
 

COMENTÁRIOS: 
- coloco à consideração retirar este artigo genérico, uma vez que pode gerar 
confusão, atendendo a que o “quórum” das AG´s consta do art. 24.º infra (ao 
qual adiante me referirei) e é uma das exceções muito relevantes; 
- colocaria esta regra no local apropriado, aquando da regulação da Direção 
(no art. 32.º) e do Conselho Fiscal (até porque os atuais arts. 34.º a 36.º nem 
sequer preveem a maioria exigida para a tomada das suas deliberações);  
- para melhor compreensão, passo a transcrever os normativos relevantes do 
Código Civil: 

Artigo 171.º 

(Convocação e funcionamento do órgão da administração e do conselho fiscal) 

1. O órgão da administração e o conselho fiscal são convocados pelos respectivos presidentes e só podem deliberar 

com a presença da maioria dos seus titulares. 

2. Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, as deliberações são tomadas por maioria de votos dos titulares 

presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direito a voto de desempate. 

Artigo 175.º 

(Funcionamento) 

1. A assembleia não pode deliberar, em primeira convocação, sem a presença de metade, pelo menos, dos seus 

associados. 

2. Salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos associados 

presentes. 

3. As deliberações sobre alterações dos estatutos exigem o voto favorável de três quartos do número dos associados 

presentes. 

4. As deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da pessoa colectiva requerem o voto favorável de três quartos 

do número de todos os associados. 
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5. Os estatutos podem exigir um número de votos superior ao fixado nas regras anteriores. 

 
ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 18.° 
(Definição) 

A Assembleia Geral é o órgão deliberativo máximo da Casa do Professor, cujas regras de funcionamento, 

incluindo o lugar e a periodicidade das reuniões, assim como os meios de discussão, constam de 

Regimento aprovado em AG, aplicando-se ainda o disposto no capítulo das Associações do Código Civil. 

 
Artigo 19.° 

(Composição) 

1. Sem prejuízo do estabelecido quanto ao direito de voto e, em especial, quanto aos seus 

titulares e modo de exercício da votação em Assembleia Geral Eleitoral, nas Assembleias 

Gerais da Casa do Professor têm assento todos os associados no pleno gozo dos seus 

direitos. _____________________ 

2. Quando considerado oportuno ou apropriado em razão das matérias em análise, e sob autorização da 

Mesa da Assembleia Geral, confirmada ou revogada pela Assembleia Geral em causa, também 

poderão assistir e participar na reunião pessoas que não tenham a qualidade de associados. _________  

3. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente e dois Secretários, designados aquando da 

eleição dos órgãos sociais da Casa do Professor. 

 
Artigo 20.° 

(Direito de voto) 

1. Somente os associados efetivos têm direito de voto em Assembleia Geral e a cada um 

deles é conferido um voto. 

______________________________________________________________________________

__________ 

2. Os associados não podem votar, por si ou como representantes de outrem, nas matérias 

que lhes digam diretamente respeito ou nas quais sejam interessados os respetivos 

cônjuges, ascendentes, descendentes e equiparados. 

_____________________________________________________________ 

3. Os associados podem fazer-se representar por outros associados nas reuniões da 

Assembleia Geral, desde que emitam procuração, legalmente reconhecida, a ser entregue 

ao Presidente da Mesa antes do início da sessão, não podendo nenhum associado ter 

mais do que uma procuração. 

______________________________________________________________________________

__________________ 

 

COMENTÁRIOS: 
- a alteração ao n.º 1 só fará sentido se as outras categorias de associados, e 
não apenas os efetivos, puderem participar nas AG´s da CDP, conforme acima 
sugerido;   
- quanto ao n.º 3, cumpre-me alertar para a controvérsia existente, na doutrina 
e jurisprudência nacionais, acerca da validade de uma disposição regulamentar 
que preveja o exercício do direito de voto por quem não esteja presente na AG 
(o que se aplica à representação do associado através de procurador, mas 
também ao voto “por correspondência”) para formar maiorias simples ou 
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qualificadas em deliberações que não sejam sobre a dissolução ou prorrogação 
da associação; 
- o argumento usado pelos defensores da nulidade de uma tal disposição 
regulamentar é a violação dos n.ºs 2 e 3 do art. 175.º do Código Civil, enquanto 
lei imperativa, dado aludirem a “associados presentes”, por contraponto com o 
estatuído no seu n.º 4, uma vez que este já se refere a “todos os associados” 
(v. transcrição feita nos comentários ao art. 18.º supra); 
- note-se, de resto, que o Tribunal Constitucional já se pronunciou pela não 
inconstitucionalidade da interpretação da norma no sentido de não permitir o 
voto por procuração nos casos dos n.ºs 2 e 3 do art. 175.º do Código Civil; 
- ainda assim, propendo para entender, tal como sumariado pelo STJ no seu 
acórdão de 16/11/2006, proferido no Proc. 06B2647, que “Os estatutos duma 
associação podem validamente consignar que as deliberações da assembleia 
geral, previstas no art. 175, n.ºs 2 e 3 do CC, são tomadas com votos também 
dos associados representados”. 
 

Artigo 21.° 
(Reuniões) 

1. A Assembleia Geral reúne ordinariamente, por iniciativa do Presidente da Mesa ou da 

Direção, pelo menos duas vezes por ano, até trinta e um de março uma das quais para 

aprovação do relatório de atividades e contas, e até quinze de novembro outra para 

apreciação e votação do programa de ação e o orçamento, bem como quando for 

necessário eleger os membros dos órgãos sociais por motivo de termo dos respetivos 

mandatos, nos termos do artigo vinte e nove deste Estatuto. 

______________________________________________________________________________

_______________ 

2. A Assembleia Geral reúne extraordinariamente sempre que convocada pelo Presidente da 

Mesa, a pedido da Direção, do Conselho Fiscal ou de cem associados no pleno gozo dos 

seus direitos. 

3. De cada reunião da Assembleia Geral é lavrada uma ata, apenas sujeita a aprovação por 

esse órgão se assim for deliberado, caso em que ocorrerá sob a forma de minuta e no 

final da reunião, da qual terão pelo menos de constar as seguintes informações:  

a) a hora do início e do termo da reunião;  

b) a indicação dos membros presentes na reunião;  

c) as votações realizadas;  

d) o teor sumário das intervenções realizadas, assistindo aos membros que o pretendam 

o direito de entregar à Mesa, até ao final da reunião, escrito que contenha a integralidade 

das suas intervenções, que nesse caso deverá ser anexado;  

e) os documentos considerados parte integrante da mesma, designadamente 

declarações de voto. 

 

COMENTÁRIOS: 
- as alterações introduzidas no n.º 1 resultam de ter transposto para aqui (por 
me parecer o local adequado) o segmento que eliminei no n.º 1 do art. 23.º, 
entender que deve conferir-se natureza ordinária à reunião correspondente à 
intitulada AG Eleitoral e não fazer sentido fixar de antemão datas-limite quando 
a lei a isso não obriga;  
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- aditei um n.º 3, por considerar pertinente aproveitar a oportunidade para 
regular a matéria das atas, onde se inclui a necessidade e forma da sua 
aprovação pela AG (recordo, a este propósito, que no parecer jurídico emitido 
esclarecemos entender que, sendo o Código Civil e os Estatutos omissos 
quanto a isso, as atas deveriam ser redigidas pelos secretários e assinadas por 
todos os membros da Mesa, não tendo o respetivo teor de ser submetido à 
aprovação da AG antes da referida assinatura, ainda que a AG possa deliberar 
que o seja - o que sustentamos na oposição deduzida no Proc. n.º 
3658/18.0T8BRG, invocando nesse sentido o Acórdão do Tribunal da Relação 
do Porto de 17/12/2009, proferido no Proc. n.º 1541/08-2, sem que a sentença 
final se tenha pronunciado sobre o tema); 
- o n.º 2 pode manter-se, considerando a parte final do n.º 2 do art. 173.º do 
Código Civil, que passo a transcrever: 

Artigo 173.º 

(Convocação da assembleia) 

1. A assembleia geral deve ser convocada pela administração nas circunstâncias fixadas pelos estatutos e, em 

qualquer caso, uma vez em cada ano para aprovação do balanço. 

2. A assembleia será ainda convocada sempre que a convocação seja requerida, com um fim legítimo, por um 

conjunto de associados não inferior à quinta parte da sua totalidade, se outro número não for estabelecido nos 

estatutos. 

3. Se a administração não convocar a assembleia nos casos em que deve fazê-lo, a qualquer associado é lícito 

efectuar a convocação. 

 

Artigo 22.º 
(Competências) 

1. São da competência da assembleia geral todas as deliberações não compreendidas nas 

atribuições legais ou estatutárias dos outros órgãos. 

_________________________________ 

2. Compete essencialmente designadamente à Assembleia Geral: 

_______________________________________ 

a) Eleger e destituir os titulares dos órgãos sociais da associação, em reunião 

especialmente convocada para esse fim; 

________________________________________________________  

b) Destituir os titulares dos órgãos sociais e revogar as funções dos titulares da Mesa da Assembleia 

Geral, nos termos dos Estatutos; 

c) Apreciar e votar anualmente, sob proposta da Direção, o programa de ação e o 

orçamento para o ano civil seguinte, assim como o relatório e contas de cada 

exercício; 

d) Aprovar, sob proposta da Direção, a remuneração ou a compensação financeira a 

atribuir aos membros da direção, ouvido o parecer do Conselho Fiscal e/ou da Mesa 

da Assembleia Geral; 

e) Deliberar sobre a aceitação de bens, serviços e direitos dos associados; 

______________ 

f) Analisar e aprovar as alterações Alterar dos Estatutos; 

___________________________________ 
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g) Deliberar sobre a extinção, cisão ou fusão da associação; 

__________________________ 

h) Aprovar os regulamentos disciplinar, eleitoral e dos beneficiários, assim como quaisquer 

alterações aos mesmos; ___________________ 

i) Elaborar Aprovar, sob proposta da Mesa da Assembleia Geral, o seu próprio regimento, assim 

como qualquer alteração ao mesmo; ______________________________________________ 

j) Fixar o montante da joia e da quota devida pelos associados efetivos; 

k) Conferir e retirar a categoria de associado benemérito ou honorário; 

l) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja proposto nos termos dos estatutos e exercer 

as demais atribuições resultantes da lei. 

  

COMENTÁRIOS: 
- coloco à consideração as alterações introduzidas; 
- para melhor compreensão, passo a transcrever os normativos relevantes do 
Código Civil: 

Artigo 170.º 

(Titulares dos órgãos da associação e revogação dos seus poderes) 

1. É a assembleia geral que elege os titulares dos órgãos da associação, sempre que os estatutos não estabeleçam 

outro processo de escolha. 

2. As funções dos titulares eleitos ou designados são revogáveis, mas a revogação não prejudica os direitos fundados 

no acto de constituição. 

3. O direito de revogação pode ser condicionado pelos estatutos à existência de justa causa. 

 Artigo 172.º 

(Competência da assembleia geral) 

1. Competem à assembleia geral todas as deliberações não compreendidas nas atribuições legais ou estatutárias de 

outros órgãos da pessoa colectiva. 

2. São, necessariamente, da competência da assembleia geral a destituição dos titulares dos órgãos da 

associação, a aprovação do balanço, a alteração dos estatutos, a extinção da associação e a autorização para 

esta demandar os administradores por factos praticados no exercício do cargo. 

 
Artigo 23.° 

(Convocação) 

1. As assembleias gerais ordinárias são convocadas com a antecedência mínima de quinze 

dias, por iniciativa do presidente da mesa ou da direção, por meio de aviso-convocatória 

postal expedido para cada associado ou através de anúncio publicado nos dois jornais de 

maior circulação na área onde se situa a sede da associação assinado pelo Presidente da 

Mesa ou pelo seu substituto, no qual seja indicado o dia, hora e local da reunião, assim como a ordem 

de trabalhos do dia da reunião, publicado no Portal da Justiça. 

2. A convocatória O aviso deve ainda ser afixadao na sede da associação e publicitado no 

seu sítio na internet.  

3. As assembleias gerais extraordinárias são convocadas nos termos dos números 

anteriores, devendo a convocatória o aviso ser divulgada publicado e publicitado no 

prazo de quinze dias e a reunião ocorrer no máximo de trinta, tendo por referência a data 

da receção do pedido ou requerimento.: ____ 

a) A assembleia geral extraordinária que tenha sido convocada a pedido de cem 

associados só poderá funcionar validamente se se encontrarem presentes um mínimo 
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de três quartos daqueles que subscreveram o pedido; 

_____________________________ 

b) Se a reunião não se realizar pelas razões enunciadas na alínea anterior, os associados 

requerentes perdem o direito de solicitarem nova assembleia geral antes de 

decorridos seis meses sobre a data da reunião convocada, com a obrigatoriedade de 

pagamento das despesas efetuadas. 

______________________________________________________ 

 

COMENTÁRIOS: 
- coloco à consideração as alterações introduzidas (tendo confirmado que a 
publicação no Portal da Justiça já é o meio que tem vindo a ser adotado), com 
o esclarecimento de que desloquei os segmentos finais do n.º 3 para o art. 24.º, 
dado me parecer o local apropriado, por regular a matéria do “quórum”; 
- para melhor compreensão, passo a transcrever os normativos legais que 
poderão ser importantes para a V/ análise e resolução final: 
 

Código Civil 

ARTIGO 174.º 

(Forma da convocação) 

1. A assembleia geral é convocada por meio de aviso postal, expedido para cada um dos associados com a 

antecedência mínima de oito dias; no aviso indicar-se-á o dia, hora e local da reunião e a respectiva ordem do dia. 

2. É dispensada a expedição do aviso postal referido no número anterior sempre que os estatutos prevejam a 

convocação da assembleia geral mediante publicação do respectivo aviso nos termos legalmente previstos para 

os actos das sociedades comerciais. 

 

Estatuto das IPSS´S 

 

Artigo 60.º 

Convocação da assembleia geral 
1 - A assembleia geral é convocada com, pelo menos, 15 dias de antecedência, pelo 

presidente da mesa ou pelo seu substituto. 

2 - A convocatória é afixada na sede da associação e remetida, pessoalmente, a cada 

associado através de correio eletrónico ou por meio de aviso postal. 

3 - Independentemente da convocatória nos termos do número anterior, é ainda dada 

publicidade à realização das assembleias gerais nas edições da associação, no sítio 

institucional e em aviso afixado em locais de acesso ao público nas instalações e 

estabelecimentos da associação. 

4 - Da convocatória deve constar o dia, a hora, o local e a ordem de trabalhos da reunião. 

5 - Desde que contemplada nos estatutos, a convocatória e anúncio da assembleia geral 

pode ser efetuada e publicitada também por outros meios e noutros locais. 

6 - Os documentos referentes aos diversos pontos da ordem de trabalhos devem estar 

disponíveis para consulta na sede e no sítio institucional da associação, logo que a 

convocatória seja expedida para os associados. 

 

Artigo 59.º-B 

Sessões extraordinárias 
1 - Salvo se os estatutos dispuserem de outro modo, a assembleia geral reúne 

extraordinariamente quando convocada pelo presidente da mesa da assembleia geral, por 
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iniciativa deste, a pedido do órgão executivo ou do órgão de fiscalização ou a 

requerimento de, no mínimo, 10 % do número de sócios no pleno gozo dos seus direitos. 

2 - A reunião deve realizar-se no prazo máximo de 30 dias a contar da data da receção do 

pedido ou requerimento. 

 
Artigo 24.° 
(Quórum) 

1. 1. A assembleia geral só poderá deliberar em primeira convocação se se verificar a 

presença de pelo menos metade dos seus associados e em segunda com o número de 

associados presentes reúne à hora marcada no aviso-convocatória, se estiver presente mais de 

metade dos associados com direito de voto, ou trinta minutos depois, com qualquer número de 

presenças, salvo o disposto no número dois do presente artigo e nos números quatro e cinco do artigo 

vigésimo quinto dos Estatutos. 

2. As duas convocatórias podem constar do mesmo aviso e anúncio, não sendo todavia 

lícito realizar a segunda reunião antes de decorrida meia hora sobre a hora marcada para 

a primeira. 

3. 2. A assembleia geral extraordinária que tenha sido convocada a pedido de cem 

associados só poderá funcionar validamente, em qualquer circunstância, se estiverem se 

encontrarem presentes um mínimo de três quartos daquelesos associados que 

subscreveram o pedido; _______ 

4. 3. Se a reunião não se realizar pelas razões enunciadas na alínea anterior, os associados 

requerentes perdem o direito de solicitarem nova assembleia geral antes de decorridos 

seis meses sobre a data da reunião convocada, com a obrigatoriedade de pagamento das 

despesas efetuadas. 

______________________________________________________________________________

____________________ 

 

COMENTÁRIOS: 
- coloco à consideração as alterações introduzidas, que me parecem 
corresponder ao que tem sido praticado, com o esclarecimento de que a 
referência, feita no n.º 1, aos associados presentes “com direito de voto” tem 
como pressuposto lógico que tenha sido permitida a presença e participação 
em AG de outros associados para além dos efetivos; 
- para melhor compreensão, passo a transcrever os normativos legais que 
poderão ser importantes para a V/ análise e resolução final: 
 

Código Civil 

Artigo 175.º 

(Funcionamento) 

1. A assembleia não pode deliberar, em primeira convocação, sem a presença de metade, pelo menos, dos seus 

associados. 

(…) 

 

Estatutos das IPSS´S 

Artigo 61.º 

Funcionamento de assembleia geral 

1 - A assembleia geral reúne à hora marcada na convocatória, se estiver presente mais 
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de metade dos associados com direito de voto, ou 30 minutos depois, com qualquer 

número de presenças, salvo se os estatutos dispuserem de outro modo. 

2 - [Revogado]. 

3 - A assembleia geral extraordinária que seja convocada a requerimento dos 

associados só pode reunir se estiverem presentes três quartos dos requerentes. 

 

 

Artigo 25.° 
(Deliberações) 

1. A Assembleia Geral delibera por escrutínio secreto sempre que previsto nos estatutos, a 

mesa o determine ou algum dos associados o requeira e seja aprovada essa forma de 

votação. só pode deliberar sobre matéria incluída na ordem do dia, salvo se estiverem 

presentes ou representados todos os associados no pleno gozo dos seus direitos e 

concordarem com o aditamento de outra matéria. 

____________________________________________________________________________ 

2. A eleição e a destituição dos órgãos sociais será sempre efetuada por escrutínio secreto. 

Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Presidente da Mesa pode conceder um 

período de trinta minutos antes da ordem do dia para a apresentação e discussão de 

quaisquer assuntos de interesse para a associação. 

3. Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, as deliberações da Assembleia Geral 

serão tomadas por maioria absoluta dos votos validamente expressos dos associados 

presentes ou representados. 

______________________________________________________________________________

_______________ 

4. As deliberações que tenham por objeto a destituição dos corpos gerentes, a não 

prossecução de determinada atividade ou medidas análogas, bem como as relativas a 

alterações dos estatutos, exigem maioria qualificada de três quartos dos votos expressos 

validamente expressos dos associados presentes ou representados. 

________________________________________________________________ 

5. As deliberações sobre a extinção, cisão ou fusão da associação requerem o voto 

favorável de três quartos de todos os associados. 

__________________________________________________________________________ 

6. Na formação de qualquer maioria não contam as abstenções, nem os votos em branco ou nulos. 

_______ 

 

COMENTÁRIOS: 
- aglutinei a este artigo a regulamentação da Ordem do Dia (constava da 
redação do artigo seguinte) e desloquei o que estava previsto nos seus n.ºs 1 e 
2 para a matéria atinente à Votação (agora transposta no art. 26.º);   
- o que assinalo a cor vermelha está dependente da manutenção do n.º 3 do 
art. 20.º supra, para cujos comentários remeto; 
- coloco à V/ consideração as alterações introduzidas nos n.ºs 3 e 4, assim 
como o aditamento do n.º 6, por terem em vista clarificar matéria importante; 
- mais transcrevo os normativos relevantes do Código Civil: 
 

ARTIGO 174.º 

(Forma da convocação) 



 

19 

 

(…) 

3. São anuláveis as deliberações tomadas sobre matéria estranha à ordem do dia, salvo se todos os 

associados compareceram à reunião e todos concordaram com o aditamento. 

4. A comparência de todos os associados sanciona quaisquer irregularidades da convocação, desde que nenhum 

deles se oponha à realização da assembleia. 

 

Artigo 175.º 

(Funcionamento) 

(…) 

2. Salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos 

associados presentes. 

3. As deliberações sobre alterações dos estatutos exigem o voto favorável de três quartos do número dos 

associados presentes. 

4. As deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da pessoa colectiva requerem o voto favorável de três 

quartos do número de todos os associados. 

5. Os estatutos podem exigir um número de votos superior ao fixado nas regras anteriores. 

 
 

Artigo 26.° 
(Votação) 

1. As deliberações tomadas sobre matéria estranha à ordem do dia serão anuláveis, salvo se 

estiverem presentes ou representados todos os associados no pleno gozo dos seus 

direitos e haja unanimidade sobre o aditamento. 

___________________________________________ 

2. O presidente da mesa dispõe da faculdade de conceder um período de trinta minutos 

antes da ordem do dia para apreciação de quaisquer assuntos de interesse para a 

associação. ___ 

 

1. As votações realizam-se por uma das seguintes formas, a exercitar pelo próprio ou por 

quem o represente na Assembleia Geral em causa, nos termos do número três do artigo 

vinte dos Estatutos: 

a) Por escrutínio secreto, presencial ou por correspondência; 

b) Por braço no ar; 

c) Por votação nominal. 

2. A votação por escrutínio secreto é obrigatória sempre que: 

a) se trate de eleger e/ou destituir membros dos órgãos sociais; 

b) se trate de designar os titulares da Mesa da Assembleia Geral, incluindo quando for necessário indicar 

um associado para substituir o respetivo Presidente em determinada reunião, nos termos da alínea a) do 

número três do artigo vigésimo oitavo, ou de revogar as suas funções; 

c) estejam em causa assuntos de incidência pessoal ou de apreciação do mérito ou 

demérito de pessoas ou associados; 

d) a Mesa o delibere, a pedido do seu Presidente, ou algum dos associados o requeira e seja 

aprovada pela Assembleia Geral essa forma de votação. 

3. O exercício do direito de voto por correspondência, na modalidade do escrutínio secreto, 

apenas é permitido nas Assembleias Gerais Eleitorais, nos termos definidos no regulamento 

aprovado pela Assembleia Geral.  
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4. A votação será nominal quando a Mesa o delibere, a pedido do seu Presidente, ou algum 

dos associados o requeira e a Assembleia Geral aprove essa forma de votação. 

5. Em todas as outras situações, a votação será realizada por braço no ar. 

6. Verificando-se empate em votação por braço no ar que requeira maioria simples, a 

matéria sobre que a mesma recaiu entrará de novo em discussão, finda a qual será 

submetida a nova votação; havendo novo empate na segunda votação, a proposta 

considerar-se-á rejeitada. 

7. Verificando-se empate em votação nominal que requeira maioria simples o Presidente da 

Mesa tem voto de qualidade. 

8. Verificando-se empate numa votação por escrutínio secreto em que não seja permitido o 

voto por correspondência, proceder-se-á imediatamente a nova votação e, se o empate se 

mantiver, adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte; se na votação dessa reunião o 

empate se mantiver, proceder-se-á a votação nominal. 

9. Verificando-se empate numa votação por escrutínio secreto em seja permitido o voto por 

correspondência haverá lugar a nova votação nos mesmos termos, dentro dos prazos 

estabelecidos no Regulamento Eleitoral. 

 

COMENTÁRIOS: 
- os anteriores Estatutos omitiam, quer as formas admissíveis de exercer o 
direito de voto, quer a maneira de resolver eventuais empates, razão pela qual 
tratei de suprir essa lacuna, mediante propostas que coloco à V/ consideração;  
- esta tarefa implica enfrentar a questão do voto por correspondência nas 
Assembleias Gerais Eleitorais (segmentos assinalados a cor verde), permitido 
pelo atual n.º 7 do art. 17.º do Regulamento Eleitoral, relativamente à qual 
tenho a dizer o seguinte: 

 começo por assinalar que, dado a CDP ter optado por não se constituir 
como uma IPSS, não é aplicável o art. 56.º, n.º 4, do Estatuto das 
IPSS´s, que estabelece a possibilidade de votação por correspondência, 
desde que prevista nos estatutos da associação e “sob a condição de o 
seu sentido ser expressamente indicado em relação ao ponto ou pontos 
da ordem de trabalhos e devendo definir a forma de reconhecimento da 
assinatura do associado”; 

 depois, apesar de existirem inúmeras vozes e decisões judiciais 
discordantes, considero defensável a admissibilidade do voto por 
correspondência em AG Eleitoral da CDP (que não noutro tipo de 
reuniões da AG), uma vez que nesta não colhe o argumento de que “o 
voto deve ser formado durante a própria reunião, em face do 
esclarecimento obtido com as informações prestadas e o debate”; 

 por fim, assinalo já ter sido admitido pela Relação de Coimbra, em 
acórdão de 02/11/2010 e proferido no Proc. n.º 613/09.5TBTNV.C1, 
haver razões para questionar a constitucionalidade da proibição legal do 
voto por correspondência nas associações a que se aplica o art. 175.º 
do Código Civil, mas para isso poder acontecer é forçoso que os 
Estatutos prevejam essa forma de votação e estar em causa uma 
deliberação em que os votos tenham sido emitidos de acordo com a 
mesma.   
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Artigo 27.° 
(Mesa da assembleia geral) 

1. São competências da Mesa da Assembleia Geral: 
a) Convocar a Assembleia Geral e dirigir os trabalhos de qualquer reunião desse órgão;  
b) Apresentar em Assembleia Geral uma proposta de Regimento da Assembleia Geral; 
c) Zelar pelo cumprimento do Regimento da Assembleia Geral; 
d) Apresentar em Assembleia Geral uma proposta de Regulamento Eleitoral; 
e) Divulgar o calendário eleitoral pelos órgãos da associação; 
g) Elaborar as atas das assembleia gerais que dirija, promovendo a sua divulgação, mediante 
afixação na sede e publicitação no sítio da internet, no prazo máximo de quinze dias a 
contar da sua realização; 
h) Assumir as funções de Comissão de Gestão em caso de demissão de todos os membros 
da Direção ou verificando-se, relativamente a esse órgão, o previsto no artigo trigésimo 
primeiro. 
2. As deliberações da Mesa da Assembleia Geral são tomadas pela maioria dos seus 
elementos, tendo o Presidente voto de qualidade. 
3. Das decisões tomadas pelo Presidente cabe recurso para a Mesa da Assembleia Geral e 
desta para a Assembleia Geral. 
 

COMENTÁRIOS: 
- coloco à V/ consideração aproveitar este artigo para regular matéria que não 
o estava; 
- a alínea h) do n.º 1 relaciona-se com o introduzido no art. 31.º, para cuja 
leitura remeto. 
 

Artigo 28.° 
(Competências dos membros da mesa) 

1. Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral: 

________________________________ 

a) Efectivar qualquer pedido de convocatória da Assembleia Geral nos termos dos 

Estatutos em vigor; 

b) Presidir à Mesa e superintender o seu funcionamento; 

c) Orientar, dirigir e disciplinar os trabalhos da Assembleia Geral, incluindo, 

designadamente: 

i) declarar a abertura, suspensão e encerramento dos trabalhos; 

ii) verificar a existência de quórum deliberativo; 

iii) admitir e rejeitar propostas e requerimentos, verificada a sua regularidade regimental, 

sem prejuízo do direito de recurso dos seus autores para a Mesa e desta para a 

Assembleia Geral; 

iv) determinar, com equidade e ponderação, o tempo de uso da palavra de cada um dos 

oradores; 

v) conceder e retirar a palavra a qualquer orador cuja intervenção ultrapasse o tempo 

definido ou se desvie do ponto em discussão; 

vi) assinar e datar todos os documentos entregues à Mesa; 

vii) assinar as atas de cada reunião. 

d) Conferir posse aos titulares dos órgãos sociais; 

e) Presidir à Comissão de Gestão aludida na alínea h) do número um do artigo vigésimo 

sétimo; 

f) Marcar a data das eleições para os órgãos da associação; 
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g) Receber as candidaturas aos órgãos sociais, decidir da sua admissão ou rejeição, bem 

como eventuais reclamações, e assegurar a respetiva publicitação, na sede da associação 

e no sítio da associação na internet. 

2. Compete aos Secretários substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos e 

coadjuvá-lo no cumprimento das suas funções relativamente ao expediente da Mesa, 

nomeadamente: 

a) proceder à conferência das presenças nas sessões, assim como verificar em qualquer 

momento o quórum; 

b) ordenar a matéria a submeter à votação; 

c) organizar as inscrições dos membros da Assembleia que pretendam usar da palavra; 

d) servir de escrutinadores; 

e) registar o resultado das votações; 

f) elaborar as atas e anexar-lhes todos os documentos entregues à Mesa para 

apresentação, discussão e/ou votação; 

g) assinar, em caso de delegação do Presidente, a correspondência expedida em nome 

da Assembleia. 

3. Os membros da Mesa que se encontrem ausentes de qualquer reunião da Assembleia 

Geral serão substituídos:  

a) O presidente pelo primeiro secretário ou, se este não se encontrar presente, pelo 

segundo secretário, e caso também se verifique a ausência deste, pelo associado que a 

assembleia geral designar;  

b) Os secretários serão substituídos por associados que para o efeito sejam convidados por 

quem preside à sessão. 

 

COMENTÁRIOS: 
- coloco à V/ consideração as alterações introduzidas nos n.ºs 1 e 2, das quais 
destaco a solução por mim preconizada, de competir apenas ao Presidente da 
MAG assinar as atas das reuniões da AG, depois de elaboradas pelos 
Secretários; 
- assinalo, ainda, que as subalíneas iii) a v) da alínea c) do n.º 1 contendem 
com matéria que terá de ser regulada em conformidade no futuro Regimento da 
AG;   
- o n.º 3 corresponde, com ligeiras alterações, ao que constava do art. 27.º. 

 
Artigo 29.° 

(Eleição dos membros dos órgãos sociais) 

1. As eleições realizar-se-ão em assembleia geral eleitoral, a ter obrigatoriamente lugar até 

final do mês de junho. 

______________________________________________________________________________

________________ 

2. A assembleia geral eleitoral decorrerá ao longo do dia, em horário nos termos e 

condições a definir definidas no regulamento eleitoral aprovado em Assembleia Geral, 

sob proposta da Mesa. __________ 

3. A candidatura às eleições consiste na apresentação de lista para cada um dos órgãos 

sociais corpos gerentes, subscrita por um número mínimo de cinquenta associados 

efetivos, em pleno gozo dos seus direitos. 

______________________________________________________________________________

______ 
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Artigo 30.° 
(Posse dos corpos gerentes) 

1. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, nos quinze dias seguintes à homologação do 

ato eleitoral, conferirá posse aos corpos gerentes eleitos. 

_____________________________ 

2. Quando as eleições não sejam realizadas atempadamente, considera-se prorrogado o 

mandato em curso até à tomada de posse dos novos corpos gerentes. 

__________________ 
 

Artigo 31.º0.º 
(Destituição dos titulares dos órgãos sociais) 

1. No caso de a Assembleia Geral que destituir pelo menos sessenta por cento de um dos 

órgãos sociais elegerá uma comissão provisória em substituição de todos os membros 

desse ou desses órgãos há lugar à realização de eleições extraordinárias no prazo 

máximo de sessenta dias. 

2. Se os membros destituídos nos termos do número anterior não atingirem a percentagem 

referida, a substituição só se verificará a pedido dos restantes elementos do ou dos 

respetivos órgãos. Desde a data em que seja deliberada a destituição aludida no número 

anterior e até à tomada de posse dos novos membros que venham a ser eleitos, todos os 

membros do órgão(s) em causa serão substituídos por uma Comissão de Gestão, 

composta pelos membros da Mesa da Assembleia Geral.       

3. Nos casos previstos no número um deste artigo, realizar-se-ão eleições extraordinárias 

no prazo máximo de sessenta dias. Se os membros destituídos nos termos do número 

anterior um deste artigo não atingirem a percentagem nele referida, a sua substituição 

pela Comissão de Gestão só se verificará a pedido dos restantes elementos do(s) ou dos 

respetivo(s) órgão(s). _____________ 

 

COMENTÁRIOS: 
- as alterações introduzidas advêm da necessidade de clarificar a anterior 
redação; 
- coloco à V/ consideração alterar a nomeação de uma Comissão Provisória 
pela AG (na medida em que a maioria aí formada e que destituiu a Direção 
certamente determinará quem é designado para tal) pela Comissão de Gestão 
a que aludo (com maiores garantias de imparcialidade); 
- também sugiro ponderarem sobre a utilidade em condicionar a destituição de 
titulares de órgãos sociais à ocorrência de justa causa, conforme permite o n.º 
3 do art. 170.º do Código Civil.   

 
 

DIREÇÃO 

Artigo 32.°1.º 
(Constituição Composição e funcionamento) 

1. A Direção é constituída por três membros efetivos, sendo um deles dos quais o 

Presidente e os demais os Vice-presidentes, e dois membros suplentes. 

_______________________________________________ 

2. O Presidente é substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo Vice-presidente que 

nomear. ___ 
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3. Os Vice-presidentes são substituídos, nas suas faltas e impedimentos, pelo suplente que 

cada um deles nomear, e no caso de nomearam ambos a mesma pessoa, na falta ou 

impedimento dos dois Vice-presidentes assumem automaticamente funções os dois 

suplentes.  

4. Em caso de vacatura do lugar ou suspensão do mandato do Presidente, a presidência 

será assumida pelo Vice-presidente designado ou pelo suplente que o substitua, 

aplicando-se o disposto no número anterior. ________________________ 

5. A Direção reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que 

solicitada por qualquer um dos seus membros efetivos. 

_____________________________________ 

6. A Direção é convocada pelo respetivo Presidente e só pode deliberar com a presença da 

maioria dos seus titulares.   

7. As deliberações são tomadas por maioria de votos dos titulares presentes, tendo o 

Presidente, para além do seu voto, direito a voto de desempate voto de qualidade. 

______________________________ 

 

COMENTÁRIOS: 
- nos n.ºs 1 a 4 introduzi as alterações pretendidas; 
- o actual n.º 6 corresponde ao n.º 1 do art. 171.º do Código Civil, anteriormente 
previsto no art. 18.ª; 
- as modificações ao n.º 7 visam ir de encontro ao disposto no n.º 2 do art. 
171.º do Código Civil.   
 

Artigo 33.°2.º 
(Competências) 

1. Compete à direção: ____________________________________________________________ 

a) Executar as deliberações da assembleia geral; 

____________________________________ 

b) Exercer todos os poderes inerentes à direção e sua representação; 

__________________ 

c) Assegurar o bom funcionamento da associação e recrutar o pessoal necessário ao 

desenvolvimento da sua atividade, que lhe ficará subordinado; 

_____________________ 

d) Elaborar o programa de ação e o orçamento para cada ano civil, assim como o 

relatório e contas de cada exercício, a apresentar à assembleia geral até quinze de 

novembro e trinta e um de março, respetivamente; 

__________________________________________ 

e) Representar a associação em juízo e fora dele; 

___________________________________ 

f) Exercer todas as competências que legalmente não sejam da competência exclusiva 

de outro órgão; 

________________________________________________________________ 

g) Aplicar as sanções previstas no regulamento disciplinar; 

___________________________ 

h) Elaborar o seu próprio regimento; 

______________________________________________ 

i) Propor à assembleia geral a atribuição das categorias de associados beneméritos e 

honorários. _________________________________________________________________ 
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2. A associação obriga-se com duas assinaturas, sendo uma a do presidente da direção, ou 

a de quem o substitua nos seus impedimentos, e a outra a de um vice-presidente. 

_________ 

 
 

CONSELHO FISCAL 

Artigo 34.°3.º 
(Composição e funcionamento) 

1. O Conselho Fiscal é constituído por três membros efetivos, sendo um deles o Presidente e 
os demais o Secretário e o Relator, e dois membros suplentes. 
______________________________________________ 
2. Em caso de faltas ou impedimentos do Presidente, cabe ao Secretário ou ao Relator 
substituí-lo, por esta ordem. 
3. O Secretário e o Relator são substituídos, nas suas faltas e impedimentos, pelo suplente 
que cada um deles nomear, e no caso de nomearam a mesma pessoa, na falta ou 
impedimento de ambos assumem automaticamente funções os dois suplentes.  
4. Em caso de vacatura do lugar ou suspensão do mandato do Presidente, a presidência será 
assumida pelo Secretário ou pelo suplente que o substitua, nos termos do número anterior. 
_________ 
5. O Conselho Fiscal reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente 
sempre que solicitado por qualquer um dos seus membros efetivos. 
_____________________________________________ 
6. O Conselho Fiscal é convocado pelo respetivo Presidente e só pode deliberar com a 
presença da maioria dos seus titulares.   
7. As deliberações são tomadas por maioria de votos dos titulares presentes, tendo o 
Presidente, além do seu voto, direito a voto de desempate. 
_____________________________________________________________ 
 

Artigo 35.° 
(Reuniões) 

O conselho fiscal reunirá sempre que convocado pelo seu presidente ou por qualquer um 
dos seus membros e, obrigatoriamente, uma vez por trimestre. 
______________________________ 

 

Artigo 36.°4.º 
(Competências) 

1. Compete ao Conselho Fiscal, além da fiscalização da atividade administrativa e financeira 

da Direção, emitir parecer sobre: 

__________________________________________________ 

a) O programa de ação e orçamento; 

_____________________________________________ 

b) O relatório de execução, balanço e contas; 

______________________________________ 

c) Todos os assuntos que lhe forem submetidos pela Assembleia Geral e pela Direção. 

____ 

2. Os pareceres referidos nas alíneas a) e b) do número um devem ser emitidos no prazo de 

quinze dias contados desde a data em que forem solicitados. 

_________________________ 

3. O Conselho Fiscal poderá participar nas reuniões da Direção, sempre que o entenda 

conveniente ou quando a Direção o convocar, sem direito de voto. 

____________________ 
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4. Compete ao Conselho Fiscal fixar o seu próprio regulamento, tendo em conta as normas 

constantes dos números anteriores. 

_______________________________________________ 
 
 

REGIME FINANCEIRO 

Artigo 37.°5.º 
(Receitas da associação) 

Constituem receitas da associação: 
__________________________________________________ 
a) O produto das joias e quotas a pagar pelos associados; 

_______________________________ 

b) Os subsídios que o Estado ou outras pessoas coletivas de direito público lhe concedam, 

com vista à realização dos fins estatutários; ________________________________________ 

c) As contribuições ou donativos de quaisquer outras entidades ou pessoas singulares; 

_____ 

d) As doações que lhe venham a ser feitas e as heranças de que seja beneficiária; 

___________ 

e) Os rendimentos dos seus bens; 

___________________________________________________ 

f) As receitas que advenham da angariação de fundos da execução das suas atividades; 

_____ 

g) Quaisquer outros rendimentos permitidos por lei. 

___________________________________ 
 

Artigo 38.°6.º 
(Quota e joia) 

1. O associado efetivo fica sujeito ao pagamento de uma quota anual de montante a 

aprovar pela assembleia geral sob proposta da direção. 

______________________________________ 

2. A admissão e a readmissão implicam o pagamento prévio de uma joia de montante a 

fixar pela direção. 

__________________________________________________________________ 
 

Artigo 39.°37.º 
(Despesas da associação) 

As despesas da associação são as que resultam dos estatutos, de regulamentos internos e de 
regulamentos especiais de atividades, bem como dos benefícios que a Casa do Professor 
atribua aos seus associados. 
________________________________________________________ 

 

Artigo 40.°38.º 
(Movimento de fundos) 

A associação manterá em caixa apenas os meios indispensáveis ao pagamento das despesas 
correntes, devendo o restante ser depositado em instituições bancárias. 
___________________ 

 

Artigo 41.°39.º 
(Aquisição e alienação de bens) 
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1. A aquisição de bens imóveis só se justifica para a prossecução dos fins sociais da 

associação e depende sempre do parecer do conselho fiscal. 

__________________________ 

2. O parecer do conselho fiscal é ainda imprescindível tratando-se de alienação e hipoteca 

de bens imóveis, bem como do pedido de quaisquer empréstimos. 

____________________ 

 

Artigo 42.°0.º 
(Orçamento) 

1. A vida financeira e a gestão da Casa do Professor ficam subordinadas a orçamento anual 

a aprovar pela assembleia geral, eventualmente corrigido por orçamentos suplementares. 

__ 

2. A assembleia geral deverá pronunciar-se sobre os orçamentos, aprovando-os, com ou 

sem alterações, ou rejeitando-os. 

_____________________________________________________ 

 
Artigo 43.°1.º 

(Relatório, balanço e contas anuais) 

1. A direção elaborará o balanço e as contas de gerência, acompanhados do parecer do 

conselho fiscal, com referência a trinta e um de dezembro de cada ano, colocando todos 

os documentos à disposição dos associados até dez dias antes da data da 

correspondente apreciação e votação pela assembleia geral. 

________________________________________ 

2. O relatório da direção deverá expor e justificar a ação desenvolvida pela associação e 

demonstrar a regularidade orçamental da efetivação das despesas, prestando os 

esclarecimentos necessários ao entendimento do balanço e contas apresentados. 

_______ 

 
 

ESTRUTURA ORGÂNICA E FUNCIONAL 

Artigo 44.º2.º 
(Ano social) 

O ano social decorre de um de janeiro a trinta e um de dezembro. 
________________________ 

 
Artigo 45.º3.º 

(Organização e funcionamento) 

1. A direção poderá fixar o modelo de organização e funcionamento interno que considere 

adequado ao cumprimento dos fins da associação. 

__________________________________ 

2. A direção poderá constituir os grupos de trabalho e as assessorias técnicas que entenda 

necessários ao desenvolvimento da atividade da associação. 

__________________________ 

3. O funcionamento, composição, alteração, supressão, competência e limites da atividade 

de cada grupo de trabalho serão definidos em cada caso pela direção. 

__________________ 
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DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 46.°4.º 
(Disposições comuns) 

1. Os estatutos só poderão ser alterados pela assembleia geral quando convocada para o 

efeito, indicando-se na convocatória os artigos a rever. 

______________________________ 

2. Na reunião em que for votada a dissolução da associação, a assembleia geral nomeia os 

liquidatários e decide sobre o destino dos bens e valores que restarem após a satisfação 

de todos os compromissos e obrigações e de acordo com as disposições legais 

aplicáveis. ___ 

3. Os regulamentos previstos devem ser revistos ou elaborados pelos órgãos competentes 

da associação no prazo de noventa dias após a entrada em vigor dos presentes estatutos. 


