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CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA PORTUGAL – VIETNAME 

 

ESTATUTOS 

Segunda revisão aprovada em Assembleia Geral Ordinária em 04 de Maio de 2018 

 

CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJECTIVOS E DISPOSIÇÕES PATRIMONIAIS 

 

Artigo 1.º 

(Definição e Princípios Gerais) 

1. A CCIPV – Câmara de Comércio e Indústria Portugal – Vietname, doravante aqui designada 

como CCIPV, é uma pessoa colectiva, sob a forma de associação de direito privado, sem fins 

lucrativos, que se rege sobre os seguintes Estatutos, regulamento interno e demais 

legislação que lhe for aplicável.  

2. A CCIPV – Câmara de Comércio e Indústria Portugal – Vietname é independente de toda e 

qualquer forma de controlo partidário, ideológico ou religioso. 

3. A CCIPV – Câmara de Comércio e Indústria Portugal – Vietname foi fundada no dia 12 de 

Outubro de 2017, constitui-se por tempo indeterminado, e dissolver-se-á nos casos 

expressamente previstos na lei e nos presentes Estatutos. 

 

Artigo 2.º 

(Sede e Representações) 

1. A CCIPV tem a sua sede na freguesia de Santo António, distrito e concelho de Lisboa, na 

Avenida da Liberdade, n.º 110 – 1º, 1269-046 Lisboa. 

2. A Direcção, por simples deliberação, poderá criar formas de representação social em 

qualquer ponto do território nacional ou fora dele.  

 

Artigo 3.º 

(Objectivos) 
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A CCIPV tem como objectivos principais promover e estabelecer relações económicas e comerciais 

entre Portugal e o Vietname, em especial dos seus associados, bem como dinamizar a cooperação 

entre as suas culturas e os seus povos, estreitando e reforçando laços entre os dois países. 

 

Artigo 4.º 

(Actividades) 

1. Para a prossecução dos seus objectivos, a CCIPV empenhar-se-á no desenvolvimento de 

actividades e serviços, nomeadamente: 

a) promoção de relações económicas e comerciais entre Portugal e o Vietname; 

b) representação dos seus associados perante entidades públicas e privadas; 

c) promoção de serviços de informação e suporte aos associados; 

d) promoção de eventos de diversas naturezas; 

e) colaboração com organizações e redes nacionais e internacionais cujas intervenções se 

relacionem com os objectivos da CCIPV. 

2. A CCIPV poderá associar-se a outros organismos desde que aprovado pela Direcção e pelo 

Conselho Consultivo. 

 

Artigo 5.º 

(Património) 

Constituem receitas da CCIPV: 

a) as quotas e outras contribuições pagas pelos associados; 

b) o produto resultante da prestação de determinados serviços ou comparticipação nas 

despesas emergentes das suas realizações; 

c) os bens, serviços e direitos adquiridos a título gratuito ou oneroso nos termos legais; 

d) os rendimentos dos bens próprios; 

e) as doações e legados que lhe sejam atribuídos; 

f) os subsídios, donativos ou outros apoios concedidos por pessoas de direito privado ou 

público ou outras entidades; 
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g) o produto de subscrições e outras iniciativas da CCIPV realizadas com o objectivo de 

angariar fundos; 

h) o rendimento proveniente da edição de publicações; 

i) outras receitas provenientes de trabalhos ou serviços prestados.  

 

CAPÍTULO II 

ASSOCIADOS 

 

Artigo 6.º 

(Natureza e tipo de Associados) 

1. Podem ser associados da CCIPV: 

a) pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, que em território 

português e/ou vietnamita exerçam, directa ou indirectamente, actividades de 

natureza económica e se identifiquem com os fins da CCIPV; 

b) pessoas singulares ou colectivas, instituições ou outros organismos, nacionais ou 

estrangeiros, que, não exercendo actividades de natureza económica e não tendo 

natureza política, exerçam a sua actividade em domínios que, directa ou 

indirectamente, possam beneficiar os associados e/ou parceiros da CCIPV. 

2. Os tipos de associados/as da CCIPV são: 

a) Individual – pessoas singulares maiores de idade; 

b) Corporate – pessoas colectivas; 

c) Honorários – pessoas singulares com especial conhecimento que beneficie a CCIPV, 

estima pela CCIPV, e os associados fundadores; 

d) Estudante – estudantes universitários com idade até 30 anos. 

3. São associados efectivos os associados/as referidos nas alíneas a) e b), tendo direito de 

voto, bem como os associados fundadores enquanto exercerem os seus cargos. 

4. A qualidade de associado/a não é transmissível quer por acto entre vivos quer por sucessão. 

5. Todos os associados/as estão inscritos numa base de dados da CCIPV. 
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Artigo 7.º 

(Admissão dos Associados) 

1. O pedido de admissão deverá ser apresentado à Direcção que decidirá com o Conselho 

Consultivo sobre a sua aceitação nos 30 (trinta) dias seguintes à apresentação. 

2. Os associados adquirem o estatuto de associado efectivo após admissão pela Direcção e 

Conselho Consultivo, com o pagamento da primeira quota. 

 

Artigo 8.º 

(Direitos dos Associados) 

São direitos dos/as associados/as, nomeadamente: 

a) participar e votar nas reuniões da Assembleia Geral;  

b) requerer, nos termos dos Estatutos, a convocação de Assembleias Gerais 

Extraordinárias;  

c) eleger e ser eleito/a para todos os Corpos Sociais, nas condições estabelecidas pelos 

presentes Estatutos;  

d) participar nas iniciativas da Associação;  

e) examinar os livros, relatórios, contas e demais documentos, desde que o requeira por 

escrito com a antecedência mínima de oito dias úteis e demonstre interesse directo, 

pessoal e legítimo. 

1. Só gozam do direito referido na alínea c) do número anterior os/as associados/as 

efectivos/as que, cumulativamente: 

a)  estejam no pleno gozo dos seus direitos associativos; 

b)    sejam maiores; 

c)    tenham, pelo menos, três anos consecutivos de vida associativa. 

2. A inobservância do disposto no número anterior determina a nulidade da eleição do/a 

candidato/a em causa.  

3. Os/As associados/as efectivos/as que tenham sido admitidos há menos de treze meses não 

gozam dos direitos referidos na alínea b) do número um do presente artigo. 
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4. Os/As associados/as Estudantes não gozam dos direitos referidos nas alíneas a), b) e c) do 

número um do presente artigo, podendo, no entanto, exercer o referido nas alíneas d) e 

e). 

5. Os/As associados/as Honorários/as gozam de todos os Direitos referidos no número um do 

presente artigo.  

 

Artigo 9.º 

(Deveres dos Associados) 

1. São deveres, quando aplicável, dos/as associados/as: 

a) contribuir para a realização dos objectivos estatuários;  

b) contribuir financeiramente para a Associação através do pagamento pontual das 

quotas;  

c) exercer com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que tenham sido eleitos/as;  

d) cumprir os Estatutos e respeitar as deliberações dos Corpos Sociais;  

e) comparecer às reuniões da Assembleia Geral;  

f) zelar pelo bom nome da CCIPV.  

2. Os/As associados/as efectivos/as só poderão exercer os direitos referidos no Artigo 8.º 

face a uma regular situação de quotas. 

3. Aos/Às associados/as Honorários/as não se aplica o disposto na alínea b) do número um 

do presente artigo. 

4. Aos/Às associados/as Estudantes apenas são aplicáveis as alíneas a), b), d), e) e f) do 

número um do presente artigo.  

 

Artigo 10.º 

(Sanções) 

1. Os/As associados/as que violarem os deveres estabelecidos no artigo 10.º ficam sujeitos/as 

às seguintes sanções: 

a) advertência escrita; 

b) censura escrita; 
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c) suspensão do exercício de direitos até um ano; 

d) exclusão.  

2. São excluídos/as os/as associados/as que por actos dolosos tenham prejudicado, de forma 

directa e/ou indirecta, a CCIPV. 

3. As sanções previstas nas alíneas a) e b) são da competência da Direcção.  

4. A aplicação das sanções previstas nas alíneas c) e d) é da competência da Assembleia Geral, 

mediante proposta da Direção. 

5. A aplicação das sanções previstas no nº 1 só se efectivará após audiência do/a associado/a, 

ou findos 30 dias após o envio da última comunicação sem resposta pelo/a associado/a. 

 

Artigo 11.º 

(Perda de Direitos) 

1. Perdem a qualidade de associado/a: 

a) quem apresentar a sua exoneração por escrito; 

b) quem não liquidar as suas quotas dentro do prazo previsto;  

c) quem for excluído/a nos termos do artigo 11º.  

2. No caso previsto na alínea b) do número anterior considera-se excluído/a o/a associado/a 

que tendo sido notificado pela Direcção para efectuar o pagamento das quotas em atraso 

não o faça no prazo máximo de 30 dias. 

3. O/A associado/a que por qualquer forma deixar de pertencer à CCIPV não tem direito ao 

reembolso das quotizações pagas, sem prejuízo da sua responsabilidade por todas as 

prestações relativas ao tempo em que foi membro da associação. 

 

CAPÍTULO III 

CORPOS SOCIAIS 

 

Artigo 12.º 

(Corpos Sociais) 

1. A CCIPV tem os seguintes Corpos Sociais: 
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a. Assembleia Geral; 

b. Direcção; 

c. Conselho Fiscal; 

d. Conselho Consultivo. 

2. Os Órgãos Sociais são a Mesa da Assembleia Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal e os seus 

mandatos têm a duração de 5 (cinco) anos. 

3. O funcionamento dos Corpos será regulado em Regulamento Interno que não contrarie o 

disposto nos presentes Estatutos.   

 

Artigo 13.º 

(Assembleia Geral) 

1. A Assembleia Geral é constituída pelos/as associados/as que tenham pleno gozo dos seus 

direitos. 

2. A Assembleia Geral é o Órgão máximo de decisão da CCIPV. 

3. A Assembleia Geral tem as competências definidas no artigo 172.º do Código Civil e nos 

presentes Estatutos, designadamente:  

a) eleger e destituir, por votação secreta, os/as membros da respectiva Mesa, da Direcção 

e do Conselho Fiscal;  

b) apreciar e votar o relatório anual apresentado sobre as actividades da CCIPV, as contas 

do exercício anual findo, o plano de actividades e o orçamento da Associação para o 

ano subsequente;  

c) deliberar sobre quaisquer recursos estatutários interpostos pelos/as associados/as e 

autorizar a CCIPV a demandar os/as membros dos Corpos Sociais por factos praticados 

no exercício das suas funções;  

d) deliberar sobre a alteração dos Estatutos e a extinção, cisão ou fusão da CCIPV;  

e) fixar o montante das quotas e deliberar sobre a aquisição onerosa e a alienação, a 

qualquer título, de bens imóveis e de outros bens patrimoniais de rendimento ou de 

valor histórico ou artístico; 

f) atribuir, sob proposta da Direcção, a qualidade de associado/a honorário/a 
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g) definir e aprovar as linhas fundamentais de actuação da Associação; 

h) determinar, sob proposta da Direcção, a perda da qualidade de associado/a ou 

suspensão dos seus direitos;  

i) aceitar automaticamente a remuneração dos/as membros da Direcção, mediante 

comunicação de decisão simples através de acta de Direcção; 

j) é da exclusiva competência da Assembleia Geral que for convocada para se ocupar da 

dissolução da associação, a nomeação de liquidatários/as e o estabelecimento do 

procedimento a seguir quanto à liquidação, nos termos da legislação em vigor; 

k) aprovar os regulamentos no âmbito das suas competências;  

l) deliberar sobre todas as matérias não compreendidas nas atribuições legais ou 

estatutárias dos outros Corpos; 

m) autorizar a CCIPV a demandar judicialmente os/as membros dos Corpos Sociais da 

associação por actos praticados no exercício das suas funções; 

n) deliberar sobre todas as matérias que se enquadrem no objecto da CCIPV sob proposta 

da Direcção. 

 

Artigo 14.º 

(Mesa da Assembleia Geral) 

1. A Mesa da Assembleia Geral é eleita pela Assembleia Geral e constituída por três membros, 

dois/duas Secretários/as e um/a Presidente.  

2. Na falta ou impedimento do/a Presidente, deve um/a dos Secretários/as substituir o/a 

Presidente. Na falta ou impedimento de um/a(s) do/a(s) Secretário/a(s), competirá à 

Assembleia Geral eleger o/a(s) respectivo/a(s) substituto/a(s) de entre os/as associados/as 

presentes, o/a(s) qual/quais cessará/cessarão as suas funções no termo da reunião. 

3. Compete ao/à Presidente da Mesa da Assembleia Geral: 

a) convocar as reuniões da Assembleia Geral, assim como dirigir essas reuniões;  

b) decidir sobre os protestos e reclamações respeitantes aos actos eleitorais, sem prejuízo 

do recurso aos termos legais;  

c) conferir posse aos/às membros dos Corpos Sociais eleitos/as. 
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Artigo 15.º 

(Representação) 

1. Qualquer associado/a poderá fazer-se representar na Assembleia Geral, por outro/a 

associado/a, mediante procuração dirigida ao/à Presidente da Mesa, mas cada associado/a 

não poderá representar mais de um/a associado/a. 

2. Poderá ser permitido o voto por correspondência, nos termos do Regulamento Eleitoral a 

aprovar pela Assembleia Geral que, entre outros elementos, deverá definir a forma de 

reconhecimento da assinatura do/a associado/a. 

3. Não obstante o disposto no número anterior, o voto por correspondência apenas pode ser 

admitido se o seu sentido for expressamente indicado em relação ao ponto ou pontos da 

ordem de trabalhos. 

 

Artigo 16.º 

(Convocação) 

1. A Assembleia Geral reúne ordinária e obrigatoriamente duas vezes por ano por convocação 

do/a seu/sua Presidente da Mesa: 

a) até trinta e um de Março, para apreciar e votar o relatório de actividades e as contas 

do exercício do ano anterior apresentados pela Direcção acompanhado do parecer do 

Conselho Fiscal;  

b) até quinze de Novembro, para apreciação e votação do plano de actividades e 

orçamento apresentados pela Direcção para o ano que se segue;  

c) para a eleição dos/as titulares dos Corpos Sociais realizar-se-á uma Assembleia Geral 

Eleitoral no último ano de cada mandato.  

2. As Assembleias Gerais são convocadas por meio de comunicação escrita, via postal ou via 

correio electrónico, enviada a cada associado/a efectivo com, pelo menos, quinze dias de 

antecedência. 
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3. Com esta mesma antecedência é também publicado o aviso de convocatória no sítio 

institucional da CCIPV e em aviso afixado em locais de acesso ao público na sede e 

estabelecimentos da CCIPV. 

4. Da convocatória constarão obrigatoriamente o dia, a hora e o local de realização da 

Assembleia Geral assim como a ordem de trabalhos. 

5. A Assembleia Geral reúne extraordinariamente por convocação do/a Presidente da 

Assembleia Geral, a pedido da Direcção ou do Conselho Fiscal, ou, ainda, a requerimento 

de, no mínimo, um terço do número de associados/as no pleno gozo dos seus direitos.  

6. A Assembleia Geral Extraordinária deve realizar-se no prazo máximo de trinta dias a contar 

da datada recepção do pedido ou requerimento.  

7. Nas convocatórias das Assembleias Gerais Extraordinárias, deverá ainda constar a indicação 

de quem requereu a sua realização e as razões invocadas. 

8. A Assembleia Geral Extraordinária que seja convocada a requerimento dos/as 

associados/as só pode reunir se estiverem presentes 3/4 dos/as requerentes.  

9. Sem prejuízo do disposto no número anterior, são anuláveis as deliberações tomadas sobre 

matéria estranha à ordem do dia, salvo se estiverem presentes ou representados/as na 

reunião todos/as os/as associados/as no pleno gozo dos seus direitos sociais e todos/as 

concordarem com o aditamento. 

 

Artigo 17.º 

(Direcção – Definição e Composição) 

1. A Direcção é o Órgão de gestão e orientação corrente da CCIPV. 

2. A Direcção é constituída por pelo menos três membros, sempre em número ímpar, sendo 

um/a Presidente, um/a Vice-Presidente e um/a Tesoureiro/a. 

3. No caso de vacatura do cargo de Presidente será o mesmo preenchido pelo/a Vice-

Presidente. 

4. A Direcção pode delegar em profissionais qualificados/as ao serviço da instituição, ou em 

mandatários/as, alguns dos seus poderes, bem como revogar os respectivos mandatos, 

conforme artigo seguinte.  
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5. A Direcção não pode ser constituída, maioritariamente, por trabalhadores/as da CCIPV. 

6. Nenhum/a membro da Direcção pode ser simultaneamente membro do Conselho Fiscal 

e/ou da Mesa da Assembleia Geral. 

 

Artigo 18.º 

(Direcção – Competências e Reuniões) 

1. À Direcção compete gerir a CCIPV e representá-la, incumbindo-lhe designadamente: 

a) zelar pelo cumprimento da lei, dos Estatutos e das deliberações dos Corpos da 

Associação;  

b) organizar, gerir e superintender os serviços associativos, incluindo a contratação de 

pessoas para a prossecução dos fins prosseguidos pela associação, assegurar a sua 

organização interna bem como a escrituração dos livros nos termos da lei;  

c) definir os preços dos bens e serviços prestados pela CCIPV; 

d) garantir a efectivação dos direitos dos/as associados/as;  

e) negociar, aceitar, cumprir e fazer cumprir os acordos celebrados entre a CCIPV e 

terceiros/as;  

f) representar a CCIPV em juízo e fora dele; 

g) elaborar anualmente e submeter ao parecer da Assembleia Geral o relatório de 

actividades e conta de gerência do ano anterior, bem como o orçamento e programa 

de acção para o ano seguinte que deverão ser fornecidos pela Direcção ao Conselho 

Fiscal antes da Assembleia Geral de modo a que esse possa elaborar o seu parecer 

sobre os mesmos. 

h) praticar e promover todos os actos necessários e convenientes para a prossecução dos 

objetivos associativos; 

i) assegurar a organização e o funcionamento dos serviços e equipamentos, 

nomeadamente, elaborando e aprovando os regulamentos internos que se mostrem 

adequados e promovendo a organização e elaboração da contabilidade. 
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2. A Direcção pode delegar poderes de representação a um/a ou mais membros do Conselho 

Consultivo, definindo em concreto os poderes delegados, conforme referidos nos números 

anteriores, termos e condições da delegação.  

3. A Direcção reunirá sempre que o julgar conveniente por convocação do/a Presidente, por 

iniciativa da maioria dos/as membros do Corpo e obrigatoriamente pelo menos uma vez 

em cada mês. 

4. Compete ao/à Presidente da Direcção: 

a) superintender na administração da CCIPV, orientando e fiscalizando os respectivos 

serviços;  

b) convocar e presidir às reuniões da Direcção, dirigindo os respectivos trabalhos;  

c) despachar os assuntos normais de expediente e outros que carecem de solução 

urgente, sujeitando estes últimos a ratificação da Direcção na primeira reunião 

seguinte; 

d) assinar e rubricar os termos de abertura e encerramento e rubricar o livro de actas da 

Direcção. 

5. Compete ao/à Vice-Presidente coadjuvar o/a Presidente no exercício das suas atribuições 

e substituí-lo/a nas suas ausências e impedimentos. 

6. Compete ao/à Tesoureiro/a: 

a) receber e guardar os valores da CCIPV; 

b) promover a escrituração de todos os livros de receita e de despesa ou acompanhar esse 

trabalho quando realizado por prestador/a de serviços externo/a devidamente 

qualificado/a e cumprindo o quadro legal em vigor; 

c) assinar as autorizações de pagamento e as guias de receitas conjuntamente com o/a 

Presidente ou seu/sua substituto/a; 

d) garantir uma adequada execução e gestão de todos os projectos, em particular dos 

projectos financiados por entidades externas, e acompanhar a comunicação com essas 

entidades feita pela pessoa responsável pela gestão dos projectos; 

e) lavrar as actas das reuniões da Direcção e superintender nos serviços de expediente;  
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f) preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da Direcção, organizando os processos 

dos assuntos a serem tratados;  

g) superintender nos serviços de contabilidade e tesouraria; 

h) superintender nos serviços de secretaria. 

 

Artigo 19.º 

(Conselho Fiscal – Constituição e competências) 

1. O Conselho Fiscal é constituído por três membros, sendo um/a Presidente, um/a Vice-

Presidente e um/a Secretário/a. 

2. No caso de vacatura do cargo de Presidente será o mesmo preenchido pelo/a Vice-

Presidente. 

3. Ao Conselho Fiscal compete nomeadamente: 

a) examinar a escrita da associação, emitindo obrigatoriamente parecer sobre as contas 

do ano findo, o relatório de atividades, o orçamento e o plano de atividades para o ano 

seguinte;  

b) pronunciar-se sobre a actualização das quotas a pagar pelos/as associados/as;  

c) dar parecer sobre todos os assuntos que a Direcção ou a Assembleia Geral submetam 

à sua apreciação;  

d) zelar pelo cumprimento da lei e dos Estatutos; 

e) solicitar à Direcção elementos que considere necessários ao cumprimento das suas 

atribuições, bem como propor reuniões extraordinárias para discussão, com aquele 

Corpo, de determinados assuntos cuja importância o justifique; 

f) reunir sempre que o julgar conveniente, por convocação do/a Presidente, e 

obrigatoriamente antes de cada Assembleia Geral Ordinária;  

g) quando o movimento financeiro da associação o justificar, o Conselho Fiscal pode ser 

integrado ou assessorado por um/a revisor oficial de contas ou sociedade de revisores 

oficiais de contas ou técnico oficial de contas ou sociedade de técnicos de oficiais de 

contas. 
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Artigo 20.º 

(Conselho Consultivo – Constituição e competências) 

1. O Conselho Consultivo será constituído pelos/as Presidentes e Vice-Presidentes da 

Direcção da CCIPV, e presidido pelo/a último/a Presidente cessante, excluindo mandatos 

interrompidos por demissão voluntária ou destituição compulsiva com base na alínea m) 

artigo 13º. Caso o último Presidente cessante não assumir este cargo, por motivos de força 

maior ou por vontade própria, o mesmo será assumido pelo Presidente anterior, e assim 

sucessivamente. 

2. O Conselho Consultivo será, ainda, composto por pessoas de reputada competência, com 

actuação nos diversos sectores da sociedade e que se identifiquem com a missão e os 

objetivos da CCIPV. Os membros serão admitidos por convite da Direcção e concordância 

do Conselho Consultivo ou convite do Conselho consultivo e concordância da Direcção. 

3. O Conselho Consultivo é um Órgão de apoio à CCIPV e consultivo da Direcção. 

4. Quando um/a membro do Conselho Consultivo é consultado/a e emite uma opinião que 

fundamenta uma decisão da Direcção, este Órgão pode, com conhecimento do/a titular do 

Conselho, tornar público que a decisão foi fundamentada nesse parecer. 

5. O Conselho Consultivo tem, ainda, as seguintes funções: 

a) pronunciar-se sobre os objectivos estratégicos a prosseguir pela CCIPV; 

b) propor à Direcção a criação de delegações; 

c) propor à Direcção a entrada de novos/as associados/as; 

d) pronunciar-se sobre as propostas de alteração aos Estatutos e regulamentos da CCIPV; 

e) pronunciar-se sobre o plano de actividade, orçamento, relatório de execução 

financeira, balanço e contas da associação; 

f) pronunciar-se sobre o recebimento de donativos, subsídios ou comparticipações que 

sejam entregues na associação por entidades públicas ou privadas; 

g) participar nas reuniões dos outros Corpos Sociais, sem direito a voto;  

h) pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja solicitado nos termos destes 

Estatutos;  

i) representar a CCIPV, desde que devidamente mandatados/as pela Direcção. 
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6. O exercício de funções dos/as membros do Conselho Consultivo poderá ser remunerado 

mediante simples deliberação através de acta de Direcção. 

7. As deliberações do Conselho Consultivo tomam a forma de recomendações dirigidas à 

Direcção e são tomadas por maioria, tendo o/a Presidente voto de qualidade. 

8. O Conselho Consultivo reúne: 

a) ordinariamente, duas vezes por ano, na primeira quinzena de janeiro e na primeira 

quinzena de julho, por convocatória do/a Presidente que deverá ser enviada através de 

correio electrónico com uma antecedência mínima de quinze dias; 

b) extraordinariamente, sempre que solicitado pelo/a seu/sua Presidente ou pela 

Direcção. 

  

CAPÍTULO IV 

CORPOS SOCIAIS 

 

Artigo 21.º 

(Constituição dos Corpos Sociais) 

1. Os Órgãos Sociais serão constituídos por associados/as, com ressalva dos primeiros Órgãos 

Sociais, ou substituídos por outros, associados ou não associados, quando os primeiros se 

destituem voluntariamente no decorrer do seu mandato. 

2. Aos/Às membros dos Corpos Sociais não é permitido o desempenho simultâneo de mais de 

um cargo nos Corpos Sociais. 

 

Artigo 22.º 

(Mandatos dos Corpos Sociais) 

1. Os mandatos têm um período de três anos e iniciam-se com a tomada de posse perante 

o/a Presidente da Mesa da Assembleia Geral cessante ou seu/sua substituto/a, o que 

deverá ter lugar na primeira quinzena após as eleições. 

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

mandato em curso até à posse dos novos Corpos Sociais. 
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3. Não é permitida a eleição de quaisquer membros efectivos/as por mais de três mandatos 

consecutivos para qualquer órgão da CCIPV. 

4. Não obstante o disposto no número anterior, sempre que não tenham sido apresentadas 

candidaturas ao processo eleitoral convocado nos termos do Regulamento Eleitoral, os/as 

membros com mais de três mandatos consecutivos podem candidatar-se a um novo 

mandato. 

5. É ainda permitida a eleição de membros por mais de três mandatos consecutivos para 

qualquer Órgão da Associação se a Assembleia Geral reconhecer expressamente que é 

impossível ou inconveniente proceder à sua substituição.  

 

Artigo 23.º 

(Responsabilidades dos membros dos Corpos Sociais) 

1. Os/As membros dos Corpos Sociais, Mesa da Assembleia Geral, Direcção e Conselho Fiscal, 

são responsáveis civil e criminalmente pelas faltas ou irregularidades cometidas no 

exercício dos seus mandatos. 

2. Além dos motivos previstos na lei geral, os/as membros dos Corpos Sociais ficam 

exonerados de responsabilidades se: 

a) não tiverem tomado parte na respetiva resolução e a reprovarem, com declaração na 

acta da sessão imediata em que se encontrarem presentes; 

b) tiverem votado contra essa resolução e o fizerem consignar na acta respectiva.  

3. Os/As membros dos Corpos Sociais não podem contratar directa ou indirectamente com a 

CCIPV, salvo se do contrato resultar manifesto benefício para a mesma. 

4. Os fundamentos das deliberações sobre os contratos referidos no número anterior 

constarão obrigatoriamente das actas das reuniões do respectivo Órgão. 

 

Artigo 24.º 

(Reeleição dos membros dos Corpos Sociais) 
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1.  Não podem ser reeleitos/as os/as membros de Corpos Sociais que, mediante processo 

judicial, tenham sido declarados/as responsáveis por irregularidades cometidas no 

exercício dessas funções ou removidos/as dos cargos que desempenhavam. 

2. Esta incapacidade verifica-se quanto à reeleição ou nova designação para Corpos Sociais da 

mesma. 

3. Os/As membros dos Corpos Sociais não poderão votar em assuntos que directamente lhes 

digam respeito, ou nos quais estejam interessados/as os/as respectivos/as cônjuges, 

ascendentes, descendentes e equiparados. 

 

Artigo 25.º 

(Vacatura) 

1. Em caso de vacatura da maioria dos lugares da Direcção ou do Conselho Fiscal, deverá 

proceder-se ao preenchimento das vagas verificadas, no prazo máximo de um mês. 

2. O/A membro designado/a para preencher o cargo apenas completará o mandato. 

 

Artigo 26.º 

(Remunerações) 

1. O exercício de qualquer cargo nos Órgãos Sociais da CCIPV poderá ser renumerado para 

os/as membros da Direcção e do Conselho Fiscal que sejam obrigados/as a uma presença 

prolongada e regular para o cabal desempenho das suas funções. 

2. A verificação da exigência referida no número anterior é efectuada pela Direcção da CCIPV 

por simples deliberação através de acta de Direcção, o montante da remuneração que 

considera adequado para o exercício das funções, desde que inferior a dez vezes o valor do 

indexante de apoios sociais (IAS). 

3. Qualquer membro dos Corpos Sociais da CCIPV pode ser remunerado, sem que tal 

represente um custo para a CCIPV, em regime de prestação de serviços, pela sua 

participação em projectos, nacionais ou internacionais, que expressamente prevejam a 

remuneração das funções que efectivamente desempenham nesses projectos. 
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4. Mesmo quando gratuito, o exercício de qualquer cargo nos Corpos da CCIPV pode justificar 

o pagamento de despesas efectuadas no seu exercício.  

5. Os/As membros dos Corpos da CCIPV não podem contratar directa ou indirectamente com 

a CCIPV, salvo se do contrato resultar manifesto beneficio para a CCIPV. 

6. Os fundamentos das deliberações sobre os contratos referidos no número anterior deverão 

constar nas actas das reuniões da Direcção e ser comunicados aos/às associados/as na 

Assembleia Geral seguinte.  

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

 

Artigo 27.º 

(Forma de obrigar a CCIPV) 

1. Para obrigar a CCIPV são necessárias e bastantes as assinaturas conjuntas de dois membros 

da Direcção, sendo uma obrigatoriamente a do/a Presidente ou quem o/a substituir 

legalmente. 

2. Durante o mesmo regime provisório mencionado no número anterior, nas operações 

bancárias, financeiras ou que tenham impacto financeiro é obrigatória, sendo necessária e 

bastante, a assinatura de um dos Membros da Direcção. 

3. Após o regime provisório mencionado nos números anteriores, as formas de obrigar a 

CCIPV, em termos gerais e nas operações bancárias e financeiras ou que tenham impacto 

financeiro, serão efectuadas por um dos Membros da Direcção. 

4. No caso da delegação de competências, a assinatura do/a Delegado/a ou Mandatário/a 

obriga a CCIPV no âmbito e para a prática dos actos necessários ao abrigo dessa delegação 

ou mandato, nos termos e condições definidas expressamente pela Direcção.  

 

Artigo 28.º 

(Extinção) 
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1. A CCIPV só poderá dissolver-se quando a Assembleia Geral, expressamente convocada para 

o efeito e contando com a presença da maioria dos membros eleitos dos Corpos Sociais, 

assim o deliberar.  

2. Se estiver em causa a dissolução da CCIPV, a mesma não terá lugar se pelo menos um 

número de associados/as igual ao dobro dos/as membros dos Corpos Sociais se declarar 

disposto a assegurar a permanência da CCIPV, qualquer que seja o número de votos contra. 

3. A Assembleia Geral que deliberar sobre a extinção da CCIPV deliberará sob a forma e prazo 

da liquidação, bem como o destino a dar aos bens que constituem o seu património, salvo 

dos bens afectados por entidades públicas que revertem a favor das mesmas. 

4. A mesma Assembleia Geral designará uma comissão liquidatária cujos poderes ficam 

limitados à prática dos actos meramente conservatórios e necessários quer à liquidação do 

património social quer à ultimação dos negócios pendentes. 

 

Artigo 29.º 

(Regime supletivo) 

Em tudo o que não estiver disposto nestes Estatutos e a eles não for contrário aplica-se o regime 

previsto nos artigos 167.º e seguintes do Código Civil Português em vigor. 

 

 

 

Lisboa, 4 de Maio de 2018 

 

 


