


Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e 

Caxias, concelho de Oeiras, constituída no dezanove de Maio 

de dois mil e vinte e um por escritura pública exarada a 

folhas treze do livro de notas para escrituras diversas 

número cento e vinte e cinco do Cartório Notarial de Ana 

Carla Delgado Aguilar, sito em Oeiras. ------------------------

-----Verifiquei:-------------------------------------------------

-----A identidade dos outorgantes por exibição dos seus 

doeu mentos de identificação.---------------------------------

-----A qualidade e suficiência de poderes para o acto por 

acta número um da reunião da Assembleia-Geral realizada 

em vinte e dois de Maio de dois mil e vinte e um, a 

respectiva adenda e tomada de posse dos órgãos sociais e 

ata número três da reunião da Assembleia-Geral realizada 

em vinte e sete de Novembro de dois mil e vinte e um e sua 

adenda, cujas cópias certificadas por este Cartório arquivo 

adiante.---------------------------------------------------------

-----DISSERAM OS OUTORGANTES: ---------------------------

-----Que, em reunião da assembleia-geral extraordinária 

daquela Associação de vinte e sete de Novembro de dois mil 

e vinte e um, foi deliberado alterar os seus estatutos do 

seguinte modo: alterar a redacção do número três do artigo 

primeiro, números um e dois do artigo décimo quinto, 

número um do artigo décimo sétimo, número três do artigo 

vigésimo primeiro, número três do artigo vigésimo segundo, 



alínea g) do artigo 29º com a epígrafe "Competências do 

Conselho Fiscal"; aditar os números três, quarto e cinco ao 

artigo quarto, os números dois e três ao artigo décimo 

sétimo, a alínea d) ao número um do artigo vigésimo 

primeiro, as alíneas h) e i) ao número um do artigo 

vigésimo terceiro; eliminar o número dois do artigo décimo 

sexto (passando a ter um único parágrafo sem numeração), 

e encontrando-se repetida a numeração quanto ao artigo 

vigésimo nono, criar o artigo vigésimo nono-A com a 

epígrafe "Competências do Conselho Fiscal", pelo que a 

associação passará a reger-se pelos estatutos constantes no 

documento complementar à presente escritura elaborado 

nos termos do artigo sessenta e quatro número dois do 

Código de Nota ri ado.-------------------------------------------

-----Q ue, assim, em execução daquela deliberação 

consignam na presente escritura as alterações aos artigos 

supra referidos que passam a ter a seguinte redacção: ------

-----------------------------Artigo 1 ° ---------------------------
-----Denominação, natureza jurídica, duração e sede.--------

-----1. Mantém-se.----------------------------------------------

-----2. Mantém-se.--.-------------------------------------------

-----3. A Evoluir Oeiras tem a sua sede na Rua da Quinta 

das Palmeiras, número três A, 2780-148 Oeiras, na 

freguesia da União das Freguesias de Oeiras e São Julião da 

Barra, Paço de Arcos e Caxias, concelho de Oeiras.-----------

CARTÓRIO NOTARIAL 

DANOTÁRIA: 
MARIA JOÃO DOS SANTOS PEREIRA 

Liv .......... ~•··· 
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--------------------------Artigo 4º ---- ---------- ------- ---------

- ----- ----- ------ ----- ---Assoei adas/ os-- ----- ---- ---- -- --- -- -- - --

-----1. Mantém-se. ---------------------------------------------

-- ---2. Mantém-se. -- ---------- ----------------------- -- -------- -

-----3. A admissão deverá ser solicitada à Direção pelo 

requerente com preenchimento de formulário no site ou 

escrito. A Direção admitirá o candidato através do voto da 

maioria dos seus membros.------------------------------------

-----4. Em caso de não aceitação da proposta, o associado 

proponente poderá recorrer da decisão na Assembleia-Geral 

seguinte.---------------------------------------------------------

------5. Só os associados que não tenham dívidas para com 

a Associação e não se encontrem suspensos poderão 

beneficiar das regalias estabelecidas nos presentes 

Estatutos.-------------------------------------------------------

-------------------------Artig o 150 - ------------------- ----------

--------------Convocação da Assembleia-Geral----------------

------1. A assembleia-geral ordinária é convocada pela/o 

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, por iniciativa 

própria, a pedido da Direção ou mediante pedido justificado 

de um quinto das/os associadas/os.--------------------------

------2. Se o/a Presidente da Mesa da Assembleia-Geral não 

convocar a assembleia nos casos em que deve fazê-lo, a 

qualquer associado é lícito efectuar a convocação.------------ . 

-----3. As assembleias-gerais extraordinárias serão 



convocadas pelo Presidente da Mesa sempre que este o 

eFltender ou quando seja requerido pela Direção, pelo 

Conselho Fiscal ou ainda mediante pedido justificado de um 

quinto das/ os associadas/ os.-----------------------------------

----------------- --- --- --Artigo 16° ---------- ----- ---- -----------
. ' 

------~-Modo de convocação da' Asse;mbleia-Geral------------
1 

-----As reuniões da assembleic:1-geral são convocadas com a 
' l 

antecedência mínima de oito dias, nos termos previstos na 

lei, indicando a data, a hora, o local da reunião e a 

respectiva ordem de trabalhos, devendo sempre ser objecto, 

com a mesma antecedência, de publiçação de anúncio no 

sítio da Internet da Evoluir Oeiras e de envio por correio 

e lectrón ico às/ aos Assoei adas/ os.------------------------------

------------ --------------Artigo 1 7°--- ------------ ---------------

--------------Deliberações da Assembleia-Gera 1----------------

----- 1.As deliberações da assembleia-geral são tomadas por 

maioria simples das/os associadas/os presentes, salvo 

menção estatutária ou legàl em contrário.-------------------

-----2. A assembleia-geral só pode deliberar em primeira 

convocação se nela estiverem presentes pelo menos metade 

do total de associadas/os, mas pode reunir, no mesmo local, 

trinta minutos depois, com qualquer número de 

associadas/os presentes ou representadas/os.---------------

-----3. Em caso de empate, a/o presidente tem voto de 

q ua I idade.------------- --- ------------- ------- ----- --------- ------

CARTÓRIO NOTARIAL 

DANOTÁRIA: 
MARIA JOÃO DOS SANTOS PERE1RA 

uv ...... fflB... . 
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------- ----- ------------- Artigo 21. 0 --- --------------------------

--Competência dos membros da Mesa da Assembleia-Geral--

------1. Mantém-se.---------------------------------------------

------a) Mantém-se.------ . ----- ------------- --------------------

------b) Mantém-se.---------------------------------------------

------e) Mantém-se. -- ---------------- ----------------- ----------

------d) Rubricar os livros das atas da Assembleia-Geral, os 

respectivos termos de abertura e encerramento.-------------

-----2. Mantém-se.----------------------------------------------

-----3. Compete 

das declarações 

à/ao secretária/o verificar a regularidade 

de representação apresentadas pelas/os 

associadas/os, assegurar o expediente das reuniões da 

assembleia-geral, redigir e assinar as respetivas atas e 

proceder à sua publicitação por correio electrónico aos 

assoei a dos. ------- ----- ---- ---- -- --- ---- ----- ----- --- --- --- - -- -- -

----------------- -------- Artigo 22. 0 -----------------------------

------- -----------Com posição da Direção.--------------------- --

-----1. Mantém-se.----------------------------------------------

-----2. Mantém-se.--------·-------------------------------------

-----3. São também eleitos duas/dois vogais suplentes, que 

são chamados à efectividade, sem necessidade de 

convocação de Assembleia-Geral.------------------------------

------------------------ Artigo 23. 0 --------------------- ---------

---------------Competências da Direcção----------------------- . 

-----1. Compete à Direção:--------------------------------------



-----a) Mantém-se;----------------------------------------------

-----b) Mantém-se;----------------------------------------------

-----e) Mantém-se;----------------------------------------------

-----d) Mantém-se;----------------------------------------------
-----e) Mantém-se;----------------------------------------------
-----f) M , . i / a ntem-se ----------- - ---------------------------------' . 

-----g) Mantém-se;---------------------------------------------
-----h) Requerer a convocação de Assembleias-Gerais;-------

-----i) Propor à Assembleia-Geral a alteração dos estatutos 

da Assoei ação.------------------------------------ - -------------

---- -2. Mantém-se.----------------------------------------------
- ------------------------ Artigo 2 9-A----------------------------

------------Com petências do Conselho Fiscal-------------------

-----a) Mantém-se;----------------------------------------------

-----b) Mantém-se;----------------------------------------------

-----e) Mantém-se;----------- -- --- ------------------------------

-----d) Mantém-se;----------- --r--- ---------------- ---- ----------

-----e) 

-----f) 

-----g) 

Mantém-se;---------------------------------------------
Ma ntém-se · --------- ------------------------------ -------' . 

Solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia-Geral 

a convocação da assembleia-geral sempre que o julgue 

necessário ou conveniente.------------------------------------

-----ASSI M O OUTORGARAM. ----------------------------------

-----Adverti os outorgantes que devem no prazo máximo 

de trinta dias actualizar a informação constante no RCBE.---

CARTÓRIO NQTARIÁ[, 

DA NOTARIA: '. 
MARll.JOÃO DOS SANTOS PEREIRA 

Uv ........ ~•········ 

83 Fls ....... __ _ 



- - - - -ARQUIVO: - ---- -- - - -- - - - - - - - - - - --- - --- - - - --- - - - - - - - - - -- - - - -

-----a) Pública-forma das referidas actas da Assembleia-

Geral, adendas e termo de posse;----------------------------

-----b) o referido documento complementar; e----------------

-----c) A impressão do certificado de admissibilidade de 

firma ou denominação para alteração de entidade já 

constituída, com o número 2022009156 passado pelo 

Registo Nacional de Pessoas Colectivas em dezassete de 

Fevereiro de dois mil e vinte e dois, obtida hoje por consulta 

online no site https://www.portaldaempresa.pt, através do 

código de acesso 6382-3060-5315. --------------------------

-----Fiz aos outorgantes a leitura e a explicação do conteúdo 

desta escritura. 
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DOCUMENTO COMPLEMENTAR, ELABORADO NOS TERMOS DO NÚMERO DOIS DO ARTIGO SESSENTA E 

QUATRO DO CÓDIGO DO NOTARIADO, E QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DA ESCRITURA OUTORGADA EM 

SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS EXARADA A FOLHAS OITENTA DO LIVRO DE NOTAS 

NÚMERO TREZENTOS E OITENTA E TRÊS DO CARTÓRIO NOTARIAL DE MARIA JOÃO GONÇALVES DOS 

SANTOS PEREIRA SITO EM AGUALVA-CACÉM, NO CONCELHO DE SINTRA.------------------

EVOLUIR OEIRAS -ASSOCIAÇÃO 

ESTATUTOS 

CAPÍTULO! 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.0 

Denominação, natureza jurídica, duração e sede 

1. A associação adota a denominação Evoluir Oeiras - Associação.----------

2. A Evoluir Oeiras é uma pessoa coletiva de direito privado, de natureza associativa e 

sem fins lucrativos e constitui-se por tempo indeterminado.---------------------

3. A Evoluir Oeiras tem a sua sede na Rua da Quinta das Palmeiras, número três A, 

2780-148 Oeiras, na Freguesia da União das Freguesias de Oeiras e São Julião da 

Barra, Paço de Arcos e Caxias, concelho de Oeiras.---------·--

Artigo 2.º 

Fins 

A Evoluir Oeiras tem por finalidade promover a participação cívica, a transparência, a 

boa governação e a sustentabilidade no âmbito da atuação do município de Oeiras, 

visando a concretização de um modelo de desenvolvimento fundado em valores de 

respeito e preservação do ambiente, respeito e valorização das pessoas, cidadania e 

transparência.------------------



Artigo 3.º 

Relações com outras organizações 

1. A Evoluir Oeiras pode cooperar com outras organizações nacionais e internacionais, 

nomeadamente com organizações não governamentais, em atividades consentâneas 

com os seus fins.--------------------------------------

2. A Direção promove as atividades previstas no número anterior e subscreve em nome 

da Evoluir Oeiras os instrumentos de adesão e cooperação necessários para o efeito, 

no âmbito das suas competências estabelecidas nos presentes estatutos.----------------

3. Quando os instrumentos de cooperação envolvam competências da assembleia

geral, os mesmos apenas vinculam a Evoluir Oeiras após a sua aprovação por este 

órgão, sob proposta da Direção.-------------------

CAPÍTUL011 

ASSOCIADAS/os 

Artigo 4.0 

Associadas/os 

1. Pode ser associada/o qualquer pessoa singular, ma10r de idade, residente no 

concelho de Oeiras ou com ligação profissional ou afetiva ao concelho.----------------

2. São associadas/os fundadoras/es as cidadãs e os cidadãos presentes na primeira 

assembleia geral da Evoluir Oeiras.--------------------

3. A admissão deverá ser solicitada à Direção pelo requerente com preenchimento de 

formulários no site ou escrito. A Direção admitirá o candidato através do voto da 

maioria dos seus membros.-------------------

4. Em caso de não aceitação da proposta, o associado proponente poderá recorrer da 

decisão na Assembleia-Geral seguinte.---

5. Só.os associados que não tenham dívidas para com a Associação e não se encontrem 

suspensos, poderão beneficiar das regalias estabelecidas nos presentes Estatutos. ---



Artigo 5.0 

Direitos das/os associadas/os 

São direitos das/os associadas/os, nos termos estabelecidos nos presentes estatutos e nos 

regulamentos neles previstos:-----

a) Participar nas atividades da Evoluir Oeiras;----,-------------------

Participar, na assembleia geral e nos processos de debate realizados pela associação, na 

discussão de todos os assuntos de interesse para a Evoluir Oeiras e exercer o seu direito 

de voto;----------------

b) Aceder à informação sobre as atividades e sobre as contas da associação;---

c) Propor aos órgãos competentes as iniciativas convenientes à prossecução do fim 

social e à execução das deliberações dos órgãos sociais;------------

d) Eleger e ser eleita/o para os órgãos sociais da Evoluir Oeiras;----------------

e) Requerer a convocação da assembleia-eral;:------------------------

f) Recorrer para a assembleia-geral de deliberações da Direção .. -------

Artigo 6.º 

Deveres das/os associadas/os 

São deveres das/os associadas/os:-----------------------------------------

a) Promover os fins e os objetivos da Evoluir Oeiras e contribuir para a sua 

prossecução;-------------

b) Respeitar estes estatutos e as deliberações dos órgãos sociais;------

c) Exercer com zelo e diligência as funções e projetos que lhes sejam confiados pela 

Evoluir Oeiras, nomeadamente no desempenho de cargos sociais;'-------

d) Comparecer nas reuniões da assembleia-geral;----
, _________ _ 

e) Contribuir financeiramente para o funcionamento da Evoluir Oeiras, pagando a jóia 

e as quotas fixadas pela assembleia-geral;-----------------------

f) Comunicar à Direção as alterações de endereço eletrónico e morada para efeitos de 

comunicações da Evoluir Oeiras. --------------



Artigo 7.° 

Perda da qualidade de associada/o 

1. Perde a qualidade de associada/0:---------------------

a) Por deliberação da assembleia geral com votação de três quartos dos votos 

expressos, sob proposta da direção, quem violar, de forma grave e reiterada, os 

deveres estabelecidos nas alíneas a) a e) do artigo anterior;------------------

b) Por deliberação da Direção, quem não pagar as quotas por mais de um ano, 

mantendo-as em falta após interpelação para pagamento;---·----

c) Quem renunciar expressamente à mesma .. ---------------

2. Alo associada/o que deixe de pertencer à Evoluir Oeiras não tem direito a reaver 

quaisquer prestações pecuniàrias decorrentes da sua condição de associada/o nem a 

qualquer forma de compensação por esse facto.--------------------

Artigo 8.0 

Admissão e exclusão 

As condições de admissão e exclusão das/os associadas/os constam de regulamento a 

aprovar pela assembleia-geral, por maioria de três quartos dos votos expressos, com o 

quórum mínimo de 50%.------------------------------

CAPÍTULO Ili 

ÓRGÃOS SOCIAIS 

Artigo 9.0 

Órgãos sociais 

São órgãos sociais da Evoluir Oeiras:--------------------------

a) A Assembleia-Geral;----- --------------------------

b) A Direcção;------------------------------------------

c) O Conselho Fiscal.-------·---------------

Artigo 10.0 

Eleição e mandatos 

1. Os membros que cómpõem a Mesa da Assembleia-Geral, a Direção e o Conselho 

Fiscal são eleitos em assembleia-geral, por meio de listas propostas para o efeito.----



2. Podem eleger para os órgãos sociais todas/os as/os associadas/os com inscrição em 

vigor há mais de um ano à data da convocatória da eleição.---------------

3. Podem ser eleitas/os para os órgãos sociais todas/os as/os associadas/os com 

inscrição em vigor há mais de dois anos à data da convocatória da eleição.----

4. A duração do mandato dos eleitos para os órgãos sociais é de dois anos, sem 

prejuízo de destituição nos termos destes estatutos e da lei.----------

5. É permitida a reeleição para o mesmo órgão, com o limite de três mandatos 

consecutivos.----------- -----------------------------------------------
6. Sendo realizadas eleições antecipadas parciais, as/os membros eleitas/os exercem 

plenamente as suas funções até ao termo do mandato das/os suas/seus 

antecessoras/es.-----------

7. As/os membros dos órgãos sociais eleitos continuam no exercício das suas funções 

até à designação das/os substitutas/os ou eleição de novos membros, salvo 

destituição ou renúncia.------ ------------------

8. Os membros dos órgãos sociais podem renunciar aos seus cargos mediante carta 

à/ao presidente da mesa da assembleia geral ou, sendo esta/e a/o renunciante, à/ao 

presidente do conselho fiscal.------------

9. A renúncia produz efeito no final do mês seguinte ao da comunicação, salvo se 

entretanto for designada/o ou eleita/o a/o substituta/o.--------------

! O. A convocatória, as candidaturas e a substituíção de titulares dos órgãos sociais são 

definidas em regulamento a aprovar pela assembleia geral, por maioria de três 

quartos dos votos expressos.----------------------------

Artigo 11.º 

Conflitos de interesses 

1. As/os associadas/os e, em especial, as/os titulares dos órgãos sociais devem exercer 

as suas atividades com isenção e imparcialidade.-------

2. Qualquer potencial conflito de interesses deve ser comunicado ao presidente da 

mesa da assembleia geral, à direção e ao conselho fiscal, pela/o associada/o 

envolvida/o ou por qualquer outra/o associada/o que dele tiver conhecimento.--



3. A assembleia geral pode, por maioria de três quartos dos votos expressos e após 

parecer favorável do conselho fiscal, aprovar regulamento relativo às garantias de 

imparcialidade e isenção das/os titulares de órgãos sociais e das/os associadas/os.----

4. Na falta do regulamento previsto no número anterior, aplica-se aos titulares dos 

órgãos sociais, com as devidas adaptações, as regras de imparcialidade estabelecidas 

no Código do Procedimento Administrativo .. ---------------

Artigo 12.º 

Deliberações 

1. As deliberações das/os associada/os são tomadas em assembleia-geral, mediante 

voto exercido pessoalmente ou por representação.---------------

2. As deliberações sociais respeitantes a eleições de órgãos sociais e as relativas à 

pessoa de associadas/os são tomadas por voto secreto.----------

3. Os órgãos sociais deliberam em reuniões do respetivo órgão, por maioria das/os 

suas/eus titulares, desde que esteja presente a maioria, tendo a/o respetiva/o 

presidente, além do seu voto, direito a voto de desempate.-------

Artigo 13.º 

Perda de mandato 

São causa de perda de mandato das/os titulares dos órgãos sociais:------

a) A perda de qualidade de associada/o;---------------

b) A destituição do cargo pela assembleia-geral;-----------·--------

c) A não comparência injustificada às reuniões do respetivo órgão social, por três 

vezes consecutivas ou seis vezes alternadas durante o prazo do respetivo mandato.-

SECÇÃO I 

ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 14.º 

Competências da Assembleia-Geral 

J. A assembleia geral é o órgão soberano da Evoluir Oeiras e nela participam todas/os 

as/os associadas/os no pleno gozo dos seus direitos.----------



2. Para além das demais competências previstas nestes estatutos e na lei, compete em 

especial à assembleia-geral:------------------

a) Eleger os órgãos sociais; 

b) Fixar o valor da joia e das quotas, sob proposta da Direção;--------

c) Aprovar o plano de atividades e orçarnento;-----------

d) Apreciar e votar anualmente o relatório de atividades e contas;-------

e) Destituir as/os titulares dos órgãos sociais, nos termos previstos nestes estatutos; 

f) Conceder autorização para a Evoluir Oeiras demandar quaisquer titulares dos 

órgãos sociais por factos praticados no exercício dos respetivos cargos;-----------

g) Aprovar, sob proposta da direção, a celebração de acordos ou quaisquer outros 

instrumentos de cooperação com partidos políticos e a participação em 

candidaturas a órgãos de poder político;------

h) Deliberar sobre a alteração destes estatutos, dissolução e liquidação da Evoluir 

Oeiras;--------

i) Deliberar sobre todas as matérias não compreendidas nas atribuições legais ou 

estatutárias dos restantes órgãos sociais.-----------

Artigo 15.º 

Convocação da Assembleia-Geral 

1. A assembleia geral ordinária é convocada pela/o Presidente da Mesa da Assembleia

Geral, por iniciativa própria, a pedido da direcção ou mediante pedido justificado de 

um quinto das/os associadas/os.--------------------------------

2. Se o/a Presidente da Mesa da Assembleia-Geral não convocar a assembleia nos 

casos em que deve fazê-lo, a qualquer associado é lícito efetuar a convocação.-------

3. As assembleias-gerais extraordinárias serão convocadas pelo Presidente da Mesa 

sempre que este o entender ou quando seja requerido pela Direção, pelo Conselho 

Fiscal ou ainda mediante pedido justificado de um quinto das/os associadas/os.-------



Artigo 16.0 

Modo de convocação da Assembleia-Geral 

As reuniões da assembleia-geral são convocadas com a antecedência mínima de oito 

dias, nos termos previstos na lei, indicando a data, a hora, o local da reunião e a 

respetiva ordem de trabalhos, devendo sempre ser objeto, com a mesma 

antecedência, de publicação de anúncio no sítio da Internet da Evoluir Oeiras e de 

envio por correio eletrónico às/aos Associadas/os.-----•---------

Artigo 17.º 

Deliberações da assembleia geral 

l.As deliberações da assembleia-geral são tomadas por ma10na simples das/os 

associadas/os presentes, salvo menção estatutária ou legal em contrário.------·----

2. A assembleia-geral só pode deliberar em primeira convocação se nela estiverem 

presentes pelo menos metade do total de associadas/os, mas pode reunir, no mesmo 

local, trinta minutos depois, com qualquer número de associadas/os presentes ou 

representadas/os.------

3. Em caso de empate, a/o presidente tem voto de qualidade.-------------

Artigo 18.º 

Assembleias-gerais ordinárias 

Nos primeiros três meses de cada ano civil, é realizada uma assembleia-geral para:-------

a) Apreciar e votar o relatório de atividades e contas respeitante ao ano anterior;--------

b) Deliberar sobre quaisquer propostas formuladas no relatório de atividades e contas 

ou no parecer do conselho fiscal sobre ele exarado;-------------

c) Apreciar a ação da direção e do conselho fiscal;----·---·------~ 

d) Aprovar o plano de atividades e o orçamento para o ano em curso. 

Artigo 19.º 

Representação de associadas/os 

1. É admitida a representação de associadas/os, mediante declaração assinada das/os 

próprias/os, dirigida à/ao presidente da mesa da assembleia-geral.------



2. A representação pode ser delegada noutra/o associada/o, até dez delegações por 

associada/o, ou na/o presidente da mesa da assembleia-geral, sem limite de 

delegações.------------------------------------

Artigo 20.º 

Mesa da Assembleia-Geral 

1. A assembleia-geral é dirigida pela respetiva Mesa e é constituída por uma/um 

presidente, uma/um vice-presidente e uma/um secretária/o.------------------

2. Os membros da Mesa da assembleia-geral tomam posse dos seus cargos logo após a 

eleição.---------------------------------------------

3. Na falta ou impedimento duradouro da/o presidente e da/o vice-presidente da mesa 

da assembleia-geral, a assembleia-geral é convocada pela/o presidente do conselho 

fiscal, que dirige os respetivos trabalhos se o impedimento se mantiver.--------

4. Na falta da/o secretária/o, esta/e é substituída/o pela/o associada/o ou associadas/os 

designada/os, de entre as/os presentes, pela/o presidente.-------

Artigo 21.º 

Competência dos membros da Mesa da assembleia geral 

1. Compete à/ao presidente da mesa da assembleia-geral:-------------------

a) Convocar as suas reuniões;--- ---·----·--------------
b) Dirigir os respetivos trabalhos e assegurar a regularidade das deliberações;-------

c) Empossar os demais órgãos associativos.-------------·---

d) Rubricar os livros das atas da Assembleia-Geral, os respectivos termos de 

abertura e encerramento.----

2. Compete à/ao vice-presidente substituir a/o presidente nas suas faltas ou 

impedimentos.--------------------------------------

3. Compete à/ao secretária/o verificar a regularidade das declarações de representação 

apresentadas pelas/os associadas/os, assegurar o expediente das reuniões da 

assembleia-geral, redigir e assinar as respetivas atas e proceder à sua publicitação no 

sítio da Internet e por correio electrónico aos associados.-----------



Secção II 

DIREÇÃO 

Artigo 22.º 

Composição da Direção 

1. A Direção, eleita em assembleia-geral, é constituída por uma/um presidente, 

uma/um vice-presidente e três vogais.------------------------------

2. De entre as/os vogais, a direção nomeia uma/um secretário e uma/um tesoureira/o.--

3. São também eleitos duas/dois vogais suplentes, que são chamados à efectividade, 

sem necessidade de convocação de Assembleia Geral.------------------------

Artigo 23.º 

Competênéias da direção 

1. Compete à Direção:--------------------------------

a) Cumprir e fazer cumprir estes estatutos;-------------------------

b) Admitir associadas/os;-------------------------------

c) Coordenar as atividades da Evoluir Oeiras de acordo com os fins definidos 

nestes estatutos;---------------------------

d) Administrar e gerir os recursos financeiros e o património da Evoluir Oeiras, no 

âmbito definido pela assembleia-geral ou em gestão corrente;-------·-----

e) Elaborar e apresentar, à assembleia-geral, o plano de atividades e o orçamento 

bem como o relatório de atividades e contas;--------------

f) Decidir sobre a utilização pública do nome ou da imagem da Evoluir Oeiras 

pelos associados, sem prejuízo de regulamento da assembleia-geral a aprovar 

por maioria de três quartos dos votos expressos;--------

g) Decidir sobre a mudança da sede da Evoluir Oeiras.---------

h) Requerer a convocação de Assembleias-Gerais.---·---- ·------------
i) Propor à Assembleia-Geral a alteração dos estatutos da Associação.-------·---

2. A Direção pode constituir comissões e grupos de trabalho com fins específicos, 

devendo neles estar representada por um dos seus membros.--------



Artigo 24.º 

Vinculação da Evoluir Oeiras 

1. A Evoluir Oeiras obriga-se pela assinatura de dois membros da Direção, uma delas 

sendo obrigatoriamente a da/o presidente ou a da/o vice-presidente.-------

2. Os atos de mero expediente podem ser praticados por apenas um dos membros 

indicados no número anterior.-------------------------

3. A Evoluir Oeiras pode ainda obrigar-se com a assinatura do membro da direção a 

quem tenham sido conferidos poderes delegados, nos termos e dentro dos limites da 

delegação.--------·-------

Artigo 25.º 

Deliberações da Direção 

1. A Direção só pode deliberar se estiverem reunidos pelo menos metade dos membros 

efetivos.-------------------

2. Para efeitos do número anterior, os membros suplentes presentes substituem os 

efetivos na ausência destes.----

3. As deliberações são tomadas por maioria simples dos votos dos membros presentes. 

4. Em caso de empate, a/o presidente tem voto de qualidade.---------------------

Artigo 26.º 

Competências dos membros da direção 

1. Compete à/ao presidente da Evoluir Oeiras:---------------------

a) Representar a Evoluir Oeiras em juízo e fora dele;----------

b) Convocar e dirigir as reuniões da direção.-------------

2. Compete à/ao vice-presidente da Evoluir Oeiras substituir e coadjuvar a/o 

presidente, que nela/e pode delegar os poderes que lhe competem.----

3. Compete à/ao Tesoureira/o manter em dia a escrita da Evoluir Oeiras, superintender 

e fiscalizar o movimento de receitas e despesas, visando a respetiva documentação, 

e assinar, conjuntamente com a/o presidente ou a/o vice-presidente, os documentos 

que envolvam movimento de fundos.------------------------------------



4. Na falta da/o secretário, as atas das reuniões são lavradas por uma/um vogal 

designada/o para esse fim.----

5. Às/ Aos vogais compete coadjuvar os restantes membros da direção e cumprir as 

funções que lhes sejam atribuídas em quaisquer comissões, grupos de trabalho ou 

representações específicas .. --------------------·----

Artigo 27.° 

Funcionamento da Direção 

1. A Direção reunirá ordinariamente uma vez por trimestre.-----------------

2. A Direção reunirá extraordinariamente sempre que necessário ou sempre que for 

convocada pela/o a/o sua/eu presidente, por meio de convocatória com a 

antecedência não inferior a cinco dias, salvo motivo urgente e inadiável.-----

Artigo 28.0 

Substituição dos membros da Direção 

1. Na falta ou impedimento temporário da/o presidente, esta/e é substituída/o pela/o 

vice-presidente ou, quando ambas/os estejam impedidas/os, pela/o vogal que a 

direção designar.-----·--- •------ •------------------------------

2. Na falta ou impedimento temporário das/os vogais efetivas/os, estas/es são 

substituídas/os pelas/os vogais suplentes.---------------

3. Se o impedimento de qualquer membro da direção se tomar duradouro, procede-se à 

respetiva substituição nos seguintes termos:-------

a) NO presidente é sempre substituída/o pela/o vice-presidente; esta/e é 

substituída/o por uma/um vogal efetiva/o escolhida/o pelos restantes membros 

da direção e as/os vogais efetivas/os são substituídas/os pelas/os vogais 

suplentes;-----

b) As/Os vogais, efetivas/os ou suplentes, são substituídas/os por associadas/os 

designadas/os pela direção, devendo esta designação ser ratificada pela primeira 

assembleia-geral que se realize ou, não o sendo, por eleição convocada para 

preenchimento das vagas até ao fim do mandato em curso.---------



4. Quando se verifique o impedimento simultâneo e definitivo de mais de três 

membros da direção, esta deve solicitar a convocação da assembleia-geral para 

proceder à eleição das/os associadas/os necessárias/os para o preenchimento das 

vagas até ao fim do mandato em curso.--------------------

SECÇÃ0111 

CONSELHO FISCAL 

Artigo 29.º 

Membros do conselho fiscal 

1. O conselho fiscal é composto por uma/um presidente e duas/dois vogais.---

2. São eleitos dois membros suplentes, que substituem qualquer membro do conselho 

fiscal que se encontre impedido de desempenhar as suas funções.---------

3. Em caso de impedimento do presidente, as/os duas/dois vogais efetivas/os e a/o 

primeira/o vogal suplente designam, entre si, quem a/o substitua.------

Artigo 29.° -A 

Competências do Conselho Fiscal 

Compete ao Conselho Fiscal:-------

a) Verificar o cumprimento das disposições legais e estatutárias e das deliberações da 

assembleia-geral;----------------------------

b) Examinar a escrita e a respetiva documentação sempre que o entenda e, 

obrigatoriamente, uma vez por ano;-------------------------

c) Verificar e conferir os fundos da Evoluir Oeiras pelo menos uma vez por ano;--

d) Dar parecer sobre o relatório de atividades e contas da direção;-------

e) Dar parecer sobre os atos que impliquem aumento relevante das despesas ou 

diminuição das receitas, seja por iniciativa própria, seja por solicitação de qualquer 

órgão social;--------------------------------

f) Dar parecer sobre qualquer assunto submetido à sua apreciação;--------

g) Solicitar ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral a convocação da assembleia

geral sempre que o julgue necessário ou conveniente.---------·------



Artigo 30.0 

Funcionamento do Conselho Fiscal 

1. O conselho fiscal reunirá ordinariamente pelo menos duas vezes por ano.---

2. O conselho fiscal reunirá extraordinariamente sempre que julgue necessário ou 

sempre que for convocado pela/o sua/seu presidente, por meio de convocatória 

escrita com a antecedência não inferior a cinco dias, salvo motivo urgente e 

inadiável.------------·-------------------------

3. AJO presidente do conselho fiscal deve proceder à convocação do conselho fiscal a 

pedido da direção, nomeadamente para efeitos de exame das contas anuais da 

Evoluir Oeiras e emissão do respetivo parecer..---•---------------

CAPITULO IV 

ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

Artigo 31.° 

Receitas 

Constituem receitas da Evoluir Oeiras, nomeadamente: ---------------------------------------

a) Ajóia inicial e o produto das quotizações pagas pelas associadas/os;-------------------

b) Os rendimentos dos bens próprios e as receitas das atividades sociais;------------------

c) Os donativos, subsídios e outras liberalidades aceites pela direção.----

Artigo 32.° 

Despesas 

São despesas da Evoluir Oeiras, nomeadamente::-----------·---

a) Os encargos com o respetivo funcionamento regular, incluindo os custos de 

aquisição, manutenção e conservação dos seus equipamentos ou das suas 

instalações;---·------------------------------------------

b) Os encargos decorrentes da realização das atividades determinadas pelos seus 

órgãos sociais, no âmbito das suas competências e dos fins da associação;----

c) Os custos decorrentes da prestação de serviços para realização das suas atividades.--



Artigo 33.º 

Contratação 

1. Na contratação de aquisições, fornecimentos e serviços, a Evoluir Oeiras atua de 

acordo com os princípios da transparência, isenção e concorrência.------

2. A Direção define procedimentos de contratação para cumprimento dos princípios 

referidos no número anterior.---·---

Artigo 34.º 

Prestação de contas 

1. A atividade económica e financeira da Evoluir Oeiras rege-se pelos princípios da 

transparência, isenção e prestação de contas.--------------------------

2. A Direção deve prestar contas da atividade económica e financeira da Evoluir 

Oeiras e elaborar o relatório de atividades e contas até ao dia 31 de janeiro do ano 

seguinte ao exercício económico a que respeitam.------------

3. A Direção deve apresentar os documentos referidos no número anterior para exame 

do conselho fiscal até cinco dias após a sua elaboração, devendo o conselho fiscal 

emitir o seu parecer nos 20 dias seguintes.---------------------

4. A Direção deve solicitar à/ao presidente da mesa a convocação da assembleia geral 

para a apreciação relatório de atividades e contas até ao dia 1 de março do ano 

seguinte ao exercício económico a que respeitam.---------------------

Artigo 35.° 

Informação 

1. A Direção deve disponibilizar às/aos associadas/os, atempadamente e sem encargos, 

em sítio da Internet, o acesso aos documentos referidos no n.º 2 do artigo anterior, 

bem como o parecer do conselho fiscal.--------------------

2. A Direção deve ainda disponibilizar, pelos mesmos meios, informação relevante 

sobre a atividade económica e financeira em curso da Evoluir Oeiras.----



CAPÍTULO V 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Artigo 36.0 

Proteção e uso do nome e demais direitos 

1. As/os associadas/os, as/os membros dos órgãos sociais e de outras estruturas e as/os 

colaboradoras/es da Evoluir Oeiras não podem fazer uso público do nome da 

associação sem autorização expressa da Direção.---------------·--------------------

2. Constitui uso público do nome, nomeadamente:-------------------------------

a) Efetuar manifestações e tomar posições públicas em nome da Evoluir Oeiras ou 

dos seus órgãos sociais;-------

b) Usar o nome da Evoluir Oeiras visando a obtenção de vantagens pessoais a 

qualquertítulo.--------- •---- •-----------------

3. As infrações desta natureza são sancionadas disciplinarmente, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e/ou penal que ao caso caiba.---

4. É considerada de especial gravidade a apropriação indevida, por associada/o, do 

nome, da imagem ou da propriedade intelectual da Evoluir Oeiras, através de meios 

de comunicação social ou de redes sociais.-------- •---------------------

5. É obrigatório o uso do nome da Evoluir Oeiras e/ou do seu logótipo nos projetos 

realizados pela associação, isoladamente ou em cooperação com outras entidades.---

6. Cabe à Direção a proteção adequada dos direitos de propriedade intelectual da 

Evoluir Oeiras, incluindo dos seus direitos de autor, nome, marcas e logótipos.------

?. Os direitos de propriedade intelectual da Evoluir Oeiras são protegidos 

exclusivamente em nome desta, podendo a direção, em casos devidamente 

justificados, autorizar a compropriedade com os demais autores.----·---



CAPÍTULO SEXTO 

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS, DISSOLUÇÃO E CASOS OMISSOS 

Artigo 37.º 

Alterações estatutárias 

1. A alteração destes estatutos só pode efetuar-se em assembleia-geral extraordinária, 

expressamente convocada para o efeito com, pelo menos, trinta dias de 

antecedência.----------------- --------------------------
2. Com a convocatória referida no número anterior, deve ser disponibilizada, para 

consulta, a proposta de alteração dos estatutos.--------·-------

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

quartos das/os associadas/os, presentes ou representadas/os, com o quórum mínimo 

de 50% das/os associados inscritas/os.----------------------

Artigo 38.º 

Dissolução 

1. A Evoluir Oeiras dissolve-se por deliberação de assembleia-geral extraordinária, 

exclusivamente convocada para o efeito com, pelo menos, trinta dias de 

antecedência.----------- -----------------------------

2. Na assembleia-geral em que seja deliberada a dissolução da Evoluir Oeiras, é 

igualmente designada a comissão liquidatária, composta preferencialmente por 

membros dos órgãos sociais, que procede à liquidação do património de acordo com 

as deliberações tomadas e com a lei.---· 

Artigo 39.º 

Casos omissos 

Os casos omissos nos presentes estatutos e nos regulamentos internos da Evoluir Oeiras 

são decididos pela assembleia geral, com parecer do conselho fiscal.-------
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