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CAPÍTULO I 
ASSOCIAÇÃO 

Artigo 1º 
Disposições Gerais 

1. A Coimbra em Transição – Associação Sócio-Cultural e Ambiental é uma Associação sem fins 
lucrativos que se rege pelos seus Estatutos, legislação aplicável e pelo presente Regulamento Interno. 
2. A Associação pode colaborar com e/ou associar-se a organismos públicos e privados, organizações 
e iniciativas locais, nacionais e internacionais para a realização de programas, projectos e actividades 
que sejam relevantes para a comunidade local, e os quais contribuam para a concretização e 
aprofundamento mútuo dos fins das entidades em colaboração.  

Artigo 2º 
Objecto social 

 A Coimbra em Transição – Associação Sócio-Cultural e Ambiental pretende contribuir para a 
resiliência individual e comunitária, numa perspectiva psico-social, educativa, económica, cultural, 
ambiental e ética. Procura responder aos desafios sentidos pela comunidade local, tendo em conta a 
interdependência de um contexto global, assumindo a sua responsabilidade na construção de uma 
sociedade mais consciente, saudável, realizada e sustentável. Para tal, rege a sua acção pelo respeito 
da biodiversidade e pelos princípios de autonomia, compromisso, confiança, cooperação, diversidade, 
pró‐actividade, responsabilidade, solidariedade e transparência.  
 Para a prossecução deste objectivo, a Associação pretende criar contextos concretos de 
experimentação e aprendizagem contínua na comunidade local, onde todos possamos, de forma 
participada, desenvolver uma atitude integradora da pluralidade de olhares, e compreender o nosso 
papel e responsabilidade neste processo. No sentido de uma mudança para estilos de vida inspirados 
por esta visão, a Associação actuará em rede, estabelecendo parcerias com outros agentes e 
promovendo sinergias. A Associação realizará actividades e projectos de consciencialização e de 
intervenção na comunidade, relacionados, nomeadamente, com Ecologia, Espiritualidade, Educação, 
Arte, Alimentação, Saúde, Economia, Habitação e Ecotecnologias, podendo incluir a produção e venda 
de produtos, edição e/ou venda de publicações e materiais de divulgação, realização de feiras e 
mercados, troca de bens, serviços e capacidades, sempre visando reutilizar e optimizar recursos já 
existentes. 

Artigo 3º 
Actividades 

1. Toda e qualquer actividade levada a cabo pela Associação tem como objectivo fundamental 
contribuir para a prossecução do Objecto Social definido no artigo anterior.  

2. Serão levadas a cabo actividades, tanto pontuais como regulares, sendo estas o mais acessíveis 
possível a toda e qualquer pessoa que tenha interesse em participar. 

3. Após cada actividade será publicitado um resumo da mesma de modo a facilitar o 
acompanhamento do trabalho da Associação e a construção de um património comum. 

4. Será elaborado um Plano Geral de Actividades da Associação onde são definidas as linhas gerais de 
actuação e as principais actividades previstas, constituindo um documento de suporte para o 
desenvolvimento de outras actividades que venham a ser propostas pelo(a)s associado(a)s ao longo 
do ano. Estas deverão contribuir tanto para a realização do Objecto Social da Associação, como para a 
gradual adequação deste à evolução do contexto local e a uma progressiva consciencialização de 
todo(a)s o(a)s envolvido(a)s. 
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5. Será elaborado um Balanço Anual de Funcionamento da Associação, com a participação de todos 
a(o)s Associada(o)s, que será apresentado na segunda Assembleia Geral do ano, com o objectivo de 
constituir um suporte para o planeamento de actividades futuras, visando nomeadamente: 
a) Promover uma reflexão alargada sobre o desenvolvimento interno da Associação, nomeadamente, 

os processos de trabalho e de tomada de decisão, bem como processos de comunicação e relação 
entre o(a)s Associado(a)s; 

b) Aprofundar o entendimento dos valores em que o trabalho da Associação se baseia à luz do papel 
que esta tem e poderá vir a ter na comunidade. 

6. A Associação realiza, pelo menos uma vez por ano, actividades abertas à comunidade local, 
promovendo a interacção entre os diversos sectores da sociedade e estimulando as pessoas a 
explorarem as suas potencialidades individuais e colectivas no âmbito da reciprocidade de 
aprendizagens. 

7. Serão realizados encontros bimensais de trabalho comunitário e de partilha entre o(a)s 
Associado(a)s, cujas actividades serão propostas pelo(a)s mesmo(a)s em cada encontro. 

*** 

CAPÍTULO II 
ASSOCIADO(A)S 

Artigo 4º 
Admissão 

1. Podem ser Associado(a)s da Associação pessoas singulares e colectivas, públicas ou privadas, 
desde que se identifiquem com o Objecto Social da Associação; 

2. A inscrição do(a) Associado(a) será feita em impresso próprio. 

Artigo 5º 
Categorias de Associado(a)s 

A Associação terá as seguintes categorias de Associado(a)s: 
a) Associado(a) Efectivo(a) – todas as pessoas singulares e colectivas, nacionais ou estrangeiras, que 

obtiverem a sua admissão na Associação, mantendo regularizada a sua contribuição anual; 
b) Associado(a) Temporário(a) – todas as pessoas singulares e colectivas que se inscrevam como 

Associado(a)s por um período de tempo limitado. 

Artigo 6º 
Direitos 

1. O(a) Associado(a) tem direito a: 
a) Ser bem acolhido(a) e integrado(a) no funcionamento e espírito da Associação; 
b) Ser informado(a) de tudo o que respeita às actividades e aos processos de trabalho da Associação; 
c) Participar nas actividades da Associação; 
d) Propor a criação de Grupos de Trabalho, actividades e projectos a realizar pela Associação nas 

Assembleias Gerais semestrais; 
e) Ter condições especiais de acesso às actividades organizadas pela Associação; 
f) Intervir, apresentar propostas e participar nas deliberações das Assembleias Gerais; 
g) Eleger e ser eleito(a) para os Órgãos Sociais da Associação; 
h) Fazer‐se representar, com direito a voto, nas reuniões da Assembleia Geral, por outro(a) 

Associado(a) no pleno gozo dos seus direitos, mediante carta dirigida ao/à Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral e entregue até ao início da reunião; 
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i) Requerer, juntamente com outro(a)s Associado(a)s e nos termos legais previstos para o efeito, a 
convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias; 

§ O(a)s Associado(a)s só poderão começar a usufruir dos direitos previstos nas alíneas g), h) e i) do 
presente artigo, um ano depois de terem sido admitido(a)s como tal. 

2. O(a)s Associado(a)s Temporário(a)s têm todos os direitos previstos no ponto 1, à excepção 
daqueles definidos nas alíneas f), g), h) e i), podendo, no entanto, estar presentes e intervir nas 
Assembleias-Gerais.  

Artigo 7º 
Deveres 

O(a) Associado(a) está obrigado(a) aos seguintes deveres: 
a) Colaborar, participar e cumprir de forma pró-activa as responsabilidades inerentes aos 

compromissos assumidos com a Associação, sejam projectos, iniciativas, actividades ou o cargo 
oficial para o qual tenha sido eleito(a), contribuindo para a realização da sua missão e dos seus 
fins; 

b) Respeitar as normas estatutárias e regulamentares, bem como as deliberações dos Órgãos Sociais, 
e agir em consonância com os princípios designados no Objecto Social da Associação; 

c) Dar a conhecer, em qualquer momento de voto, ao/à dirigente ou facilitador(a) da reunião, todas 
as situações que o(a) impeçam de deliberar de forma isenta e em benefício do todo; 

d) Satisfazer atempadamente a sua contribuição anual para com a Associação, que poderá ser 
traduzida em moeda local, nacional, bens e/ou, serviços; 

e) Informar da alteração dos dados necessários ao contacto regular com a Associação. 

Artigo 8º 
Contribuição Anual 

1. O valor de referência da Contribuição Anual do(a)s Associado(a)s constitui um valor mínimo em 
moeda local ou nacional e será definido na primeira Assembleia Geral do ano.  

2. Na primeira Assembleia Geral do ano, a Direcção apresenta uma avaliação das necessidades 
financeiras, em bens e/ou serviços da Associação, e propõe um valor de referência baseado nas 
mesmas, para que a Assembleia Geral possa determinar e fixar o valor de referência da Contribuição 
Anual.  
3. Quaisquer outras necessidades da Associação serão publicadas de forma a dar oportunidade ao(à)s 
associado(a)s e a todas as pessoas e entidades interessadas em apoiar a Associação com as suas 
dádivas. 

§ O valor da contribuição do(a)s Associado(a)s Temporário(a)s é definido pela Direcção em função da 
actividade e do período de tempo de participação deste(a)s na Associação. 

Artigo 9º 
Renúncia à qualidade de Associado(a) 

Todo(a) o(a) Associado(a) pode, a qualquer momento, desvincular-se livremente da Associação, 
bastando para isso que comunique a sua renúncia por escrito à Direcção. 

Artigo 10º 
Perda da qualidade de Associado(a) 

1. Perde a qualidade de Associado(a) todo(a) aquele que: 
a) Não renovar expressamente a sua inscrição, satisfazendo a sua Contribuição Anual nos primeiros 

seis meses após a fixação em Assembleia Geral do valor de referência da mesma; 



 Coimbra em Transição – Associação Sócio-Cultural e Ambiental - Regulamento Interno    

— 5 — 

 

b) For expulso(a) por deliberação da Assembleia Geral, em reunião expressamente convocada para o 
efeito, por se ter verificado um incumprimento ou comportamento do(a) Associado(a) 
excepcionalmente grave e lesivo dos interesses da Associação. 

2. A perda da qualidade de Associado(a) pelo motivo previsto na alínea a), do ponto anterior, é da 
competência da Direcção, a qual deverá diligenciar no sentido de ouvir o(a) Associado(a) antes de a 
aplicar. 

3. A decisão da Direcção sobre a perda da qualidade de Associado(a) será comunicada ao/à 
mesmo(a) por escrito e terá sempre possibilidade de recurso para a Assembleia Geral.  

4. Nos casos previstos na alínea b) do ponto 1 do presente artigo, a Direcção deverá proceder à 
abertura de um inquérito, com vista ao apuramento dos factos imputados ao/à Associado(a) em 
causa. As conclusões do inquérito deverão ser comunicadas ao/à Associado(a) por escrito, devendo 
ser-lhe concedido prazo não inferior a dez dias úteis para consultar o inquérito e defender-se por 
escrito, apresentando ou requerendo a produção de provas, caso assim o entenda. 

§ A proposta de expulsão do Associado(a) que venha a ser apresentada para deliberação em 
Assembleia Geral deverá ser obrigatoriamente instruída com o inquérito, a defesa apresentada pelo(a) 
Associado(a) e as respectivas conclusões.  

5. Caso a Direcção entenda ser necessário, poderá nomear por escrito uma pessoa interna ou externa 
à Associação que se revele preparada para auxiliar ou realizar o processo de inquérito. 

Artigo 11º 
Readmissão 

O(a)s Associado(a)s que tenham perdido essa qualidade, poderão ser readmitido(a)s: 

a) Pela Direcção, nos casos previstos na alínea a)  do nº 1 do artigo 10º, depois de terem 
manifestado vontade em renovar a sua inscrição e terem regularizado a Contribuição Anual em 
falta. 

b) Pela Assembleia Geral nos restantes casos. 

*** 

Capítulo III 
PARTICIPAÇÃO E TOMADA DE DECISÃO DO(A)S ASSOCIADO(A)S 

Artigo 12º 
Fundamentos 

1. A Associação pretende ter um funcionamento participativo, numa lógica de horizontalidade e de 
promoção de uma comunicação transparente e positiva, baseada na confiança entre os seus 
membros, em que as tarefas serão planeadas e realizadas de forma ponderada, consoante as 
preferências, competências, vocações e disponibilidade de cada um. 

2. A fim de garantir o acesso à informação e a transparência do funcionamento da Associação, 
permitindo, assim, uma melhor participação e consequente tomada de decisão do(a)s seus/suas 
Associado(a)s, a Associação deverá publicar, através dos seus canais habituais de divulgação: 
a) Os Estatutos e Regulamento Interno da Associação; 
b) Informação actualizada sobre a sua estrutura e subestruturas de organização interna, incluindo as 

de existência transitória; 
c) Designação do(a)s responsáveis e colaboradore(a)s da Associação. 

Artigo 13º 
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Formas de participação 
1. O(a)s Associado(a)s poderão participar nas tomadas de decisão necessárias para o correcto 
funcionamento da Associação, tendo em consideração o seu Objecto Social e as normas definidas nos 
Estatutos e no presente Regulamento Interno, fazendo-o do seguinte modo: 
a) Participando e fazendo-se ouvir nas reuniões abertas mensais da Direcção e outras definidas pela 

mesma, que serão levadas a cabo na sede da Associação; 
b) Participando nos encontros bimensais de realização de trabalho comunitário e de partilha entre 

o(a)s Associado(a)s; 
c) Participando nas Assembleias Gerais, podendo propor actividades e projectos ou levantar questões 

que considerem pertinentes para debate e/ou resolução; 
d) Dando o seu voto nas deliberações da Associação, sendo que apenas o(a)s Associado(a)s 

Efectivo(a)s têm poder de voto.  

2. Todo(a)s o(a)s Associado(a)s poderão realizar acções no âmbito do Objecto Social da Associação,  
nomeadamente: 
a) Representar a Associação e/ou realizar uma actividade necessária ao seu funcionamento, num 

assunto da sua especialidade, após aprovação pela Direcção; 
b) Conceber, planear, organizar, facilitar e realizar actividades, mediante o previsto no Plano Geral de 

Actividades, individualmente ou ao abrigo da acção de um Grupo de Trabalho. 

*** 

Capítulo IV 
GRUPOS DE TRABALHO 

Artigo 14º 
Características Gerais 

1. Os Grupos de Trabalho consistem de um conjunto de Associado(a)s, com assento nos Órgãos 
Sociais ou não, cuja finalidade consiste em contribuir para a prossecução do Objecto Social da 
Associação, através de actividades ou projectos, numa determinada área de intervenção que seja 
relevante para a comunidade local.  

2. A Associação pode criar Grupos de Trabalho em território local, nacional e no estrangeiro, por 
iniciativa da Assembleia Geral ou através de proposta apresentada pela Direcção, Associado(a) ou 
grupo de Associado(a)s, carecendo de aprovação pela Assembleia Geral.  

3. Cada Grupo de Trabalho funcionará em regime de auto-gestão, tendo em conta a interdependência 
com todos os outros Grupos e Órgãos Sociais, de modo a garantir a coerência, eficiência e pertinência 
das acções desenvolvidas no âmbito do todo que constitui a Associação. 

Artigo 15º 
Funcionamento 

1. Cada membro dos Grupos de Trabalho tem o direito e o dever de representar o Grupo de Trabalho 
a que pertence. 

2. Os Grupos de Trabalho devem definir um(a) ou mais representantes que constituam o(a) 
interlocutor(a) do Grupo de Trabalho junto da Associação. 
3. O(a)s representantes dos Grupos de Trabalho reunirão mensalmente com o(a)s representantes da 
Direcção, constituindo, esta reunião, a Assembleia de Coordenadores. 

4. O modo de funcionamento e organização dos Grupos de Trabalho, salvo os deveres estipulados no 
presente regulamento, são da responsabilidade dos mesmos.  
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5. Os Grupos de Trabalho podem convocar Assembleias Extraordinárias de Coordenadores. 
6. No caso das actividades propostas que não estejam previstas no Plano Geral de Actividades, 
somente serão disponibilizados os fundos aos Grupos de Trabalho para execução das mesmas após a 
sua aprovação pela Direcção e depois de auscultados os Grupos de Trabalho. 

Artigo 16º 

Competências dos Grupos de Trabalho 
1. Compete aos/às membros dos Grupos de Trabalho: 
a) Dinamizar a Associação, promovendo actividades que contribuam para uma maior mobilização 

do(a)s seus/suas Associado(a)s, bem como de outras pessoas que partilhem dos seus objectivos; 
b) Garantir que as actividades do Grupo de Trabalho se coadunam com o Objecto Social da 

Associação. 
c) Divulgar o nome e natureza da Associação em todos os actos públicos em que a representem, 

sempre com a prévia autorização da Direcção; 
d) Apresentar o Relatório de Contas, o Relatório de Actividades, o Orçamento e o Plano de 

Actividades do Grupo de Trabalho à Direcção, até 45 dias antes da primeira Assembleia Geral do 
ano, onde serão apresentados o Relatório Geral de Contas, o Relatório Geral de Actividades, o 
Orçamento Geral e o Plano Geral de Actividades da Associação;  

e) Participar na elaboração do Balanço Anual de Funcionamento da Associação; 
f) Colaborar com a Direcção, apresentando todos os documentos que sejam solicitados, e tomar em 

consideração as suas advertências; 
g) Fazer cumprir o Plano de Actividades; 
h) Fazer‐se representar nas Assembleias Gerais, nas Assembleias de Coordenadores, e outras que 

sejam convocadas pela Direcção; 
i) Assegurar a manutenção de um inventário actualizado de todo o equipamento que detenha; 
j) Utilizar de forma parcimoniosa as verbas que lhe forem atribuídas pela Associação para execução 

das suas actividades. 

*** 

Capítulo V 
ÓRGÃOS SOCIAIS 

SECÇÃO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 17º 

Dos Órgãos Sociais 
1. São Órgãos Sociais da Associação: a Assembleia Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal. 

2. Cada membro dos Órgãos Sociais deve informar o(a)s outro(a)s membros sobre a existência de 
razões que o leve a abdicar do voto em assunto que não se sinta capaz de deliberar de forma isenta e 
em benefício do todo, designadamente casos excepcionais em que seja directamente implicado, seja 
como indivíduo, seja como profissional de uma pessoa colectiva, ou alguém do seu agregado familiar. 

3. O(a)s membros dos Órgãos Sociais devem comunicar aos/às Associado(a)s, de forma célere e 
transparente, todas as actividades e decisões da Associação, tendo em vista facilitar a sua 
participação na mesma. 
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Artigo 18º 
Mandato e Perda de Mandato 

1. Os Órgãos Sociais da Associação são eleitos em Assembleia Geral para mandatos de dois anos, 
renováveis por igual período de tempo. 

2. O(a)s membros dos Órgãos Sociais que se demitirem ou forem excluído(a)s da condição de 
Associado(a)s perdem, desde esse momento, o seu mandato, devendo estes: 
a) Transferir ao/à associado(a) que o substitui todas as tarefas decorrentes das funções que 

desempenham;  
b) No caso do(a)s membros dos Órgãos Sociais que apresentem demissão, este(a)s devem manter as 

suas funções durante o período máximo de um mês, de modo a concluir as tarefas pelas quais são 
responsáveis. 

3.  Compete à Assembleia Geral decidir sobre a perda de mandato do(a)s titulares dos Órgãos Sociais, 
de acordo com o disposto nos presentes Estatutos e no Regulamento Interno. 

4.  Poderá levar à perda de mandato a actuação grave de desrespeito pelos Estatutos, Regulamento 
Interno e/ou decisões dos Órgãos Sociais, designadamente: 
a) A falta consecutiva e injustificada a reuniões da Assembleia Geral ou do Órgão Social a que 

pertença; 
b) A existência de Despacho Judicial indiciando alguém como autor ou cúmplice de crime de peculato, 

contra o ambiente, contra a dignidade da pessoa humana ou contra a liberdade; 
c) Havendo outras razões que não as enunciadas, caberá à Assembleia Geral decidir acerca da perda 

de mandato do(a) Associado(a).  

SECÇÃO II 
Da Assembleia Geral 

 
Artigo 19º 

Composição e competência da Assembleia Geral e sua Mesa 
1. A Assembleia Geral é composta por todo(a)s o(a)s Associado(a)s Efectivo(a)s. 

2. É da competência da Assembleia Geral: 
a) Deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse para a Associação, não compreendidos nas 

atribuições e competências dos outros Órgãos; 
b) Exercer as demais competências conferidas por Lei, pelos Estatutos ou pelo presente Regulamento 

Interno; 
c) Deliberar sobre propostas do(a)s Associado(a)s para a criação de Grupos de Trabalho, actividades 

e projectos a realizar pela Associação;  
d) Definir, na primeira Assembleia Geral do ano, o valor de referência da Contribuição Anual do(a)s 

Associado(a)s, tendo em conta a avaliação das necessidades financeiras, de bens e serviços, e a 
proposta de valor de referência apresentada pela Direcção; 

e) Aprovar na primeira Assembleia Geral do ano o Relatório Geral de Contas e o Relatório Geral de 
Actividades da Associação relativos ao ano transacto, assim como o Plano Geral de Actividades e o 
Orçamento Geral para o ano seguinte; 

f) Em ano de eleições, definir na primeira Assembleia Geral desse ano a data do acto eleitoral; 
g) Aprovar, na segunda Assembleia Geral do ano, o Balanço Anual de Funcionamento da Associação; 
h) Deliberar sobre a expulsão de Associado(a)s de acordo com o exposto na alínea b), do ponto 1, e 

no ponto 4, do artigo 10º; 
i) Readmitir Associado(a)s de acordo com o disposto na alínea b), do artigo 11º. 

4. A Assembleia Geral é dirigida pela Mesa da Assembleia Geral, composta por três Associado(a)s: 
o(a) Presidente e dois/duas Secretário(a)s. 
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5. Compete ao/à Presidente da Mesa da Assembleia Geral: 
a) Convocar as Assembleias Gerais; 
b) Dirigir a Assembleia Geral; 
c) Assinar, juntamente com o(a)s Secretário(a)s, as Actas das sessões. 

6. Compete aos/às Secretário(a)s da Mesa da Assembleia Geral: 
a) Coadjuvar o/a Presidente na direcção dos trabalhos; 
b) Redigir e assinaras as Actas das sessões.  

7. Na ausência de um(a) ou do(a)s dois/duas Secretário(a)s, o(a) Presidente nomeará substituto(a)s 
de entre o(a)s presentes na Assembleia Geral. 

Artigo 20º 
Convocação e Funcionamento da Assembleia Geral 

1. As Assembleias Gerais serão convocadas pelo(a) Presidente da Mesa da Assembleia Geral, por meio 
de aviso postal, por correio electrónico ou outro meio considerado adequado, expedido para cada 
um(a) do(a)s Associado(a)s com a antecedência mínima de 15 dias úteis; no aviso indicar-se-á dia, 
hora, local da reunião e respectiva ordem de trabalhos. 

2. Poderá ainda ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária sempre que seja requerida, com 
um fim legítimo, por um conjunto de Associado(a)s não inferior à quinta parte da sua totalidade. 

3. Acerca do funcionamento da Assembleia Geral: 
a) A Assembleia Geral reúne sempre que devidamente convocada e, obrigatoriamente, duas vezes 

por ano; 
b) A Assembleia Geral apenas pode deliberar quando estejam reunido(a)s, pelo menos, metade 

do(a)s Associado(a)s mais um(a); 
c) Se à hora marcada para a reunião, não se verificar a presença do número de Associado(a)s 

previsto na alínea anterior, a Assembleia Geral reunirá trinta minutos depois com a presença de 
qualquer número de Associado(a)s; 

d) As votações relacionadas com o impedimento e destituição dos Órgãos Sociais, bem como a 
expulsão de Associado(a)s Efectivos e a alteração do Objecto Social da Associação, serão 
expressas através de voto nominal, excepto quando a Assembleia Geral decida optar pelo voto 
secreto; 

e) As deliberações relativas aos assuntos referidos na alínea anterior devem ser feitas mediante um 
processo de escuta profunda das visões e opiniões divergentes, por referência aos valores 
partilhados da Associação, com a intenção de encontrar uma decisão final que tenha o apoio de os 
todo(a)s envolvido(a)s. Caso não seja possível uma solução consensual, serão necessários mais de 
três quartos do número total de Associado(a)s para tomar qualquer deliberação relativa àqueles 
assuntos; 

f) A cada Associado(a) corresponde um voto. 

2. As Actas das Assembleias Gerais deverão ser publicadas até 30 dias após a sua realização, sendo 
remetidas para o(a)s Associado(a)s presentes na Assembleia Geral ou que solicitam expressamente o 
seu interesse em aceder às mesmas, devendo ainda estar disponíveis para efeitos de consulta no local 
designado como Sede da Associação.  
 
 

SECÇÃO III 
Da Direcção 

 
Artigo 21º 

Composição e Competência da Direcção 
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1. A Direcção é composta por cinco Associado(a)s: Presidente, Vice-Presidente, Secretário(a), 
Tesoureiro(a) e Vogal. 

2. É da competência da Direcção: 
a) Cuidar da essência, da ética, da coerência e do desenvolvimento da Associação. 

b) Garantir a coordenação entre as actividades da Associação e os serviços administrativos e 
financeiros em ordem à prossecução do Objecto Social da Associação; 

c) Garantir a manutenção dos serviços de secretaria, contabilidade e tesouraria; 
d) Providenciar para a boa gestão dos recursos da Associação e de que a Associação faz uso, 

acompanhando a execução orçamental das actividades e projectos, nomeadamente apoiando a 
gestão dos recursos pelos Grupos de Trabalho; 

e) Avaliar as necessidades anuais da Associação em termos financeiros, em bens e/ou serviços e, em 
função dessa avaliação, propor o valor de referência anual em Assembleia Geral; 

f) Decidir sobre os meios necessários à prossecução do Objecto Social da Associação e fixar as suas 
realizações, executando e fazendo executar o Plano Geral de Actividades e o Orçamento aprovados 
pela Assembleia Geral; 

g) Proceder à inscrição do(a)s Associados(a)s, manter actualizado o seu registo e concretizar o 
processo de readmissão sempre que este seja solicitado; 

h) Garantir que as contribuições do(a)s Associado(a)s estão regularizadas; 
i) Elaborar e submeter à apreciação do Conselho Fiscal o Relatório Geral de Actividades, o Relatório 

Geral de Contas e o Orçamento Geral até 20 dias úteis antes da primeira Assembleia Geral; 
j) Apresentar em Assembleia Geral os documentos referidos na alínea anterior, aos que se acrescenta 

o Plano Geral de Actividades, e que deverão ser entregues ao/à Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral até 20 dias úteis antes da Assembleia Geral; 

k) Elaborar e apresentar em Assembleia Geral o Balanço Anual de Funcionamento da Associação, que 
deverá ser entregue ao/à Presidente da Mesa da Assembleia Geral até 20 dias úteis antes da 
segunda Assembleia Geral; 

l) Submeter ao Conselho Fiscal e apresentar à Assembleia Geral propostas de revisão do Plano Geral 
de Actividades e de Orçamentos suplementares; 

m) Propor à Assembleia Geral alterações aos Estatutos ou ao Regulamento Interno, fundamentando 
devidamente as mesmas; 

n) Entregar à nova Direcção os bens, valores, livros e documentos sociais, logo que cesse o seu 
mandato; 

o) Exercer as demais competências conferidas por Lei, pelos Estatutos, pelo presente Regulamento 
Interno ou deliberações da Assembleia Geral. 

3. É da competência da Direcção, juntamente com os Grupos de Trabalho: 
a) Definir e fixar o horário de abertura da Sede e restantes espaços físicos da Associação, ao público e 

para actividades; 
b) Elaborar conjuntamente os documentos referidos nas alíneas j) e k) do ponto anterior. 

 

4. A Associação obriga-se com a intervenção de dois membros da Direcção, um dos quais o/a 
Presidente ou o/a Tesoureiro. 

5. O(a) Presidente da Direcção desempenha as seguintes funções: 
a) Representar a Associação, sem prejuízo de, por deliberação da Direcção, essa função ser delegada 

a outro associado sempre que as circunstâncias o justifiquem; 
b) Convocar as reuniões da Direcção com, pelo menos, cinco dias úteis de antecedência. 

6. Compete ao/à Vice‐Presidente substituir o/a Presidente nas suas faltas e impedimentos e 
coadjuvá‐la(o) no exercício das suas competências. 
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7. Compete ao/à Secretário(a) estruturar e manter em bom funcionamento os serviços de secretaria 
da Direcção. 

8. Compete ao/à Tesoureiro(a) gerir o Serviço de Tesouraria da Associação, de acordo com o 
estipulado no Artigo 33º do presente Regulamento. 

9. Compete ao/à Vogal exercer as funções que lhe forem destinadas em reunião da Direcção;  

10. A forma de funcionamento da Direcção é a estabelecida no artigo 171º do Código Civil, 
acrescendo que: 
a) Os membros da Direcção são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados à Associação 

durante o tempo servido e com respeito a resoluções em que tenham tomado parte e não tenham 
ressalvado o seu voto; 

b) A aprovação das contas da gerência da administração pela Assembleia Geral isenta os membros da 
Direcção da sua responsabilidade, salvo se se provar que existiram omissões ou indicações falsas 
como fim de dissimular o verdadeiro estado da Associação nas contas. 

Artigo 22º 
Reuniões 

1. A Direcção reúne, no mínimo, uma vez por mês com o(a)s Coordenadore(a)s dos diferentes 
Grupos de Trabalho e uma outra, de forma aberta, com todo(a)s o(a)s Associado(a)s, podendo 
reunir também, com frequência variável, em função das necessidades da Associação. 

2. As reuniões são facilitadas pela pessoa mais indicada em função dos assuntos definidos para a 
ordem de trabalhos. 

3. As Actas serão secretariadas de forma rotativa por cada um dos elementos presentes nas reuniões. 
4. A Direcção só poderá deliberar com a presença da maioria dos seus titulares; 
5. Caso a Direcção assim o entenda, poderá consultar previamente, por e-mail ou publicação na 

Sede, todos o(a)s Associados  a fim de obter a sua opinião e sugestões, com vista à tomada de 
decisão sobre determinado assunto em reunião de Direcção.  

 
SECÇÃO IV 

Do Conselho Fiscal 
 

Artigo 23º 
Composição e funcionamento do Conselho Fiscal 

1. O Conselho Fiscal é composto por três Associado(a)s: um(a) Presidente e dois/duas Vogais. 

2. Compete ao Conselho Fiscal: 
a) Acompanhar o trabalho da Direcção, podendo assistir às reuniões da mesma e apresentar 

pareceres sobre documentos daquela sempre que a Assembleia Geral ou a Direcção os solicite; 
b) Acompanhar a execução do Orçamento; 
c) Examinar as contas da Associação e emitir parecer sobre o Relatório Geral de Contas; 
d) Participar às entidades competentes as irregularidades que detectar, incluindo comunicar à 

Direcção por escrito, com conhecimento ao/à Presidente da Mesa da Assembleia Geral, todas as 
irregularidades que detecte e todas as situações anti‐estatutárias, anti‐regulamentares ou lesivas 
dos interesses ou dos fins da Associação; 

e) Pedir a convocação da Assembleia Geral quando julgue conveniente; 
f) Exercer as demais competências conferidas por Lei e pelos Estatutos. 

3. A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artigo 171º do Código Civil, acrescendo que: 
a) O Conselho Fiscal deverá reunir sempre que necessário e, obrigatoriamente, uma vez por ano; 
b) Em cada reunião, ou por solicitação da Direcção, o Conselho Fiscal deverá emitir um parecer sobre 

as contas gerais da Associação e a sua saúde financeira, o qual deverá ser remetido à Direcção; 
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c) O Conselho Fiscal deverá emitir parecer sobre o Relatório Geral de Actividades, Balanço Anual de 
Funcionamento e Relatório Geral de Contas, e enviar esses pareceres ao Presidente da Assembleia 
Geral e à Direcção, antes da realização da respectiva Assembleia; 

d) O(a) Tesoureiro(a) da Direcção, assim como outros membros da Direcção e representantes dos 
Grupos de Trabalho devem comparecer nas reuniões do Conselho Fiscal sempre que para isso 
sejam solicitados pelo(a) respectivo(a) Presidente; 

e) A convocatória para as reuniões do Conselho Fiscal deverá ser enviada aos seus membros e a 
todos aqueles a quem o(a) Presidente do Conselho Fiscal solicite comparência até 5 dias úteis 
antes da data da sua realização. 

SECÇÃO V 
*** 

Eleições para os Órgãos Sociais 
 

Artigo 24º 
Fundamentos dos processos eleitorais 

A Associação deverá pautar o seu funcionamento humano pela procura e experimentação contínua de 
estratégias, ferramentas e processos de comunicação e de organização do trabalho que melhor se 
adeqúem ao desenvolvimento das relações entre os seus Associado(a)s, bem como à concretização 
das suas motivações e necessidades, por referência aos valores definidos no Objecto Social da 
Associação. Este trabalho e reflexão, materializados no Balanço Anual do Funcionamento da 
Associação, deverá incluir também a forma como o processo eleitoral decorre e é organizado.  
  
 

Artigo 25º 
Listas concorrentes 

1. Todo(a)s o(a)s Associado(a)s Efectivo(a)s poderão apresentar listas para a eleição dos Órgãos 
Sociais, desde que mantenham essa condição até à data do escrutínio. 

2. As listas devem ser subscritas por um mínimo de onze Associado(a)s Efectivo(a)s.  

3. Os nomes do(a)s Associado(a)s que constem nas listas concorrentes aos Órgãos Sociais terão que 
estar acompanhados do cargo a que se propõem. 

 

Artigo 26º 
Processo eleitoral 

1. O dia do acto eleitoral será definido na primeira Assembleia Geral do ano em que as eleições se 
realizem. 

2. Após a fixação do dia do acto eleitoral, o(a)s os Associado(a)s interessado(a)s em concorrer para 
as eleições terão 15 dias úteis para entregar as listas concorrente ao/à Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral. 

3. As listas concorrentes serão publicadas e afixadas para efeitos de divulgação junto do(a)s 
Associado(a)s durante 8 dias úteis, período durante o qual as listas poderão realizar campanha. 

4. A urna estará aberta na sala da Sede da Associação no período de tempo designado pela Direcção 
e devidamente divulgado junto do(a)s Associado(a)s. 

5. As eleições dos Corpos Sociais terão lugar na Sede da Associação. 
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6. Caso seja necessária a existência de uma segunda votação, esta terá lugar 5 dias úteis após a 
primeira.  

 
Artigo 27º 

Comissão Eleitoral 
1. Todo o processo eleitoral será orientado e fiscalizado por uma Comissão Eleitoral. 

2. Da Comissão Eleitoral farão parte os seguintes elementos:  
a) O(a) Presidente da Mesa da Assembleia Geral; 
b) Um(a) representante de cada uma das listas concorrentes.  

3. A Comissão reunirá pela primeira vez no dia a seguir ao encerramento do prazo para a 
apresentação das listas concorrentes, em hora a marcar pelo(a) Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral. 
 

Artigo 28º 
Competências da Comissão Eleitoral 

São competências da Comissão Eleitoral (C.E.):  
a) Fiscalizar a legalidade de todo o processo eleitoral;  
b) Decidir sobre os casos omissos;  
c) Garantir um tratamento de igualdade para todas as listas;  
d) Arquivar todos os documentos relativos ao processo, incluindo boletins de voto;  
e) Selar a urna de voto no início do acto eleitoral;  
f) Elaborar a acta de todo o processo eleitoral, que será rubricada por todos os elementos da C.E. e 

da qual constarão discriminadamente: o número de eleitores, o número de votos obtidos por cada 
uma das listas, bem como o número de votos nulos e em branco.  

 
Artigo 29º 

Acto eleitoral 
1. No acto eleitoral, a votação para os diferentes Órgãos Sociais será feita em boletins de voto 
distintos; 
2. Na eventualidade de existir apenas uma lista concorrente para cada um do Corpos Sociais, votar-
se-á apenas a favor ou contra, respectivamente com “SIM” ou “NÃO”.  

 
Artigo 30º 

Tomada de Posse 
A tomada de posse da lista vencedora deverá decorrer no dia seguinte à votação. 

 
Artigo 31º 
Escrutínio 

1. A lista vencedora será aquela que obtiver maioria simples (mais de 50% dos votos validamente 
expressos).  
2. No caso de existirem mais do que duas listas concorrentes, não tendo qualquer uma delas obtido o 
número de votos indicados no ponto anterior (maioria absoluta), terá lugar uma segunda votação com 
as duas listas mais votadas.  

CAPÍTULO VI 
Gestão de recursos 

Artigo 32º 
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Recursos 
1. A Coimbra em Transição – Associação Sócio-Cultural e Ambiental é uma Associação sem fins 
lucrativos. 

2. Constituem Recursos da Associação: 
a) Os sonhos, as competências, as habilidades, os saberes e os conhecimentos do(a)s seus/suas 

Associado(a)s; 
b) O produto das contribuições anuais do(a)s Associado(a)s, seja em dinheiro, bens e/ou serviços; 
c) As doações, heranças, legados, subvenções públicas ou privadas de entidades nacionais ou 

internacionais; 
d) As receitas provenientes das actividades e de acções de formação desenvolvidas pela Associação; 
e) Fundos públicos e comunitários de apoio a projectos e a formação;  
f) As receitas da concepção e produção de publicações e materiais diversos; 
g) O produto de subscrições e outras iniciativas da Associação realizadas com o objectivo de angariar 

fundos; 
h) Quaisquer outras verbas obtidas pela Associação no âmbito da prossecução do seu Objecto Social. 

3. Toda(o)s a(o)s Associada(o)s e participantes das actividades da Associação devem zelar pelos 
recursos materiais da mesma e administrar o seu uso, elaborando inventários anuais actualizados em 
anexo aos Relatórios de Actividades. 

Artigo 33º 
Financiamento da Associação 

1. O auto-financiamento da Associação deverá ser sempre apenas na medida necessária para garantir 
a prossecução do seu Objecto Social, e os recursos daí resultantes deverão ser repartidos de forma 
justa pelos diferentes Grupos de Trabalho, de acordo com as suas especificidades. 

2. De modo a garantir o bom funcionamento financeiro da Associação, esta deverá reger os actos 
relativos à gestão de recursos e de fontes de financiamento de acordo com os seguintes princípios: 
a) Diversidade – garantir que a actividade financeira da Associação se baseia em diferentes tipos de 

recursos e de fontes de financiamento para aumentar o seu nível de resiliência financeira; 
b) Equilíbrio – garantir que os diferentes tipos de fontes de financiamento representam partes 

relativamente iguais do orçamento global da Associação, de modo a diminuir o risco de 
dificuldades financeiras causados por alteração da disponibilidade de fontes de financiamento que 
sejam maioritárias; 

3. A fim de garantir o princípio da transparência no âmbito do funcionamento financeiro da 
Associação, esta deverá disponibilizar permanentemente informações sobre quem são os 
financiadores/mecenas concretos de determinadas estruturas e projectos, através de múltiplos meios, 
nomeadamente Relatório Geral de Actividades, Relatório Geral de Contas e canais de divulgação da 
Associação. 

Artigo 34º 
Tesouraria 

1. A Tesouraria é gerida pelo(a)Tesoureiro(a) da Direcção. 
2. Compete ao/à Tesoureiro(a): 
a) Garantir o desenvolvimento e a manutenção de procedimentos adequados para a correcta gestão 

financeira da Associação; 
b) Manter em dia a escrituração dos respectivos livros; 
c) Arrecadar as receitas da Associação e efectuar o pagamento das despesas autorizadas pela 

Direcção; 
d) Assinar recibos e outros documentos de receita; 
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e) Efectuar os pagamentos das quotizações a que a Associação esteja obrigada no âmbito da sua 
participação em organizações nacionais e internacionais; 

f) Apresentar trimestralmente à Direcção e ao Conselho Fiscal um balanço da situação financeira da 
Associação; 

g) Colocar à disposição do Conselho Fiscal todos os documentos e informações de que o mesmo 
necessite; 

h) Elaborar até 20 dias antes da realização da respectiva Assembleia Geral o Relatório Geral de 
Contas e o Orçamento Geral da Associação, os quais devem ser entregues ao Conselho Fiscal para 
emissão de parecer. 

Artigo 35º 
Normas de administração, gestão, tesouraria e contabilidade 

1. Toda a despesa carece de fonte de financiamento previamente assegurada. O não respeito desta 
regra implica a responsabilização pessoal de quem procedeu a tal operação. 

2. Toda a despesa que implique um valor igual ou superior a 50 Euros carece de autorização prévia da 
Direcção. 

3. Todos os pagamentos efectuados pela Associação devem ser devidamente documentados com o 
respectivo recibo, factura/recibo ou venda a dinheiro em nome da Coimbra em Transição – Associação 
Sócio-Cultural e Ambiental. 
 

Artigo 36º 
Normas sobre as contas bancárias 

1. A abertura de contas bancárias e a definição dos respectivos titulares carece de aprovação em 
reunião da Direcção, por proposta. 

2. As contas bancárias da Associação são constituídas por três titulares, um dos quais o(a) 
Tesoureiro(a) da Direcção. 

3. Os movimentos bancários da Associação obrigam a, pelo menos, duas assinaturas, uma das quais a 
do(a) Tesoureiro(a). 

4. Só em situações especiais e com autorização da Direcção podem ser permitidas contas conjuntas 
com outras entidades, sendo obrigatória a assinatura do(a) representante da Associação. 

*** 

Capítulo VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 37º 
Omissões, cumprimento, complementaridade e subordinação normativa 

1. Todas as omissões ao presente Regulamento serão resolvidas pela Direcção - com excepção das 
relacionadas com financiamento, as quais carecerão de parecer prévio do Conselho Fiscal,e sujeitas à 
ratificação em Assembleia Geral, caso se trate de matéria da competência desta. 

2. Todo(a)s o(a)s Associado(a)s, dirigentes e colaboradore/as da Associação têm obrigação de 
conhecer este Regulamento. 
 
 
 


