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1. Breve historial do CIDO 
 

Em Abril de 2007 o Município de Olhão  (MO)  concluiu o estudo prévio para a  criação de 
Centro  de  Inovação  e  Desenvolvimento  de  Olhão  (CIDO).  É  intenção  do MO  criar  uma 
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e de Conhecimento que permita acolher novas 
empresas e, eventualmente, unidades de I&D em domínios associados à Economia do Mar. 

 

Com  esta  infra‐estrutura  o  executivo  olhanense  pretende  atrair  novas  actividades  e 
consequentemente pessoas qualificadas que contribuam para fortalecer e acrescentar valor 
ao sector com mais tradição no seu concelho.  

 

Em finais de 2007 o MO convidou a Universidade do Algarve (UALG) a apoiar tecnicamente a 
iniciativa.  Desde  então  foram  vários  os  trabalhos  realizados  pela  UALG  no  âmbito  do 
projecto: 

 

1) Sugestões  de melhoria  no  âmbito  da  análise  do  número,  dimensão,  tipologia  dos 
espaços  de  incubação  e  áreas  comuns,  bem  como  dos  serviços  de  apoio  técnico 
especializado previstos no estudo prévio elaborado pelo Business Innovation Center 
(BIC) Algarve – Huelva (João Amaro – UALG/CRIA); 

 

2) Emissão de parecer técnico sobre o projecto de arquitectura já realizado por gabinete 
contratado pelo MO (Carlos Martins ‐ UALG/ISE); 

 

3) Elaboração  de  documento  de  enquadramento  para  financiamento  do  projecto  no 
âmbito do QREN /PO Algarve 21 (Jorge Graça – UALG/CRIA); 

 

4) Apresentação do projecto para análise das reais possibilidades de financiamento pelo 
PO  Algarve  21,  em  parceria  com  o  Presidente  do MO,  ao  Gestor  do  Programa  e 
Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do  ‐ Algarve 
Dr. João Faria (João Guerreiro – UALG/Reitoria); 
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5) Definição  do  quadro  jurídico  de  enquadramento  e  elaboração  de  proposta  de 
estatutos da associação privada sem  fins  lucrativos que será a promotora do CIDO, 
considerando os interesses do MO e da UALG, bem como a tipologia de beneficiários 
prevista  no  Sistema  de  Apoio  a  Parques  Ciência  e  Tecnologia  e  Incubadoras  de 
Empresas  de  Base  Tecnológica  do  QREN  /  PO  Algarve  21  (Sofia  Vairinho  – 
(UALG/GAPI); 

 

2. Localização, dimensão e investimento  
 

O  CIDO  será  implantado  em  pleno  centro  urbano  da  cidade  de  Olhão,  junto  ao  novo 
Auditório Municipal e bem próximo das instalações da DOCAPESCA e do IPIMAR. O projecto 
de  arquitectura  já  elaborado  contempla  uma  área  total  de  aproximadamente  3  000 m2, 
sendo  aproximadamente  900 m2  destinados  à  reconstrução  de  um  edifício  já  existente  e 
cerca de 2100 m2 relativos a nova construção. 

 

Na área  total de construção e  reconstrução estão previstas duas dezenas de espaços para 
incubação  de  novas  empresas,  instalações  laboratoriais,  salas  de  reunião  e  de  formação, 
gabinetes  para  administração  e  serviços  de  apoio,  um  centro  de  recursos,  um  pequeno 
auditório, uma cafetaria,  instalações sanitárias e vestiários, entre outras áreas de utilização 
comum.  

 

O  investimento  total  previsto  em  nova  construção,  reconstrução  do  edifício  existente  e 
instalação de equipamento  laboratorial e de escritórios ronda os três milhões de euros, os 
quais se perspectiva possam ser objecto de co‐financiamento comunitário à taxa de 70 %. 

 

3. Financiamento e gestão  
 

Nos diversos momentos de  reflexão  realizados entre o MO e a UALG  sobre o projecto  foi 
sempre clara a vontade do MO de assegurar a totalidade do  investimento. À UALG caberá 
apoiar  tecnicamente  o  projecto,  nomeadamente  no  que  se  refere  à  elaboração  da 
candidatura  a  financiamento  ao  PO  Algarve  21,  na  tramitação  legal  do  processo  de 
constituição  da  nova  entidade  jurídica  que  será  a  promotora  do  investimento,  no 
acompanhamento especializado dos trabalhos de construção, na elaboração de um plano de 
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comunicação para a  incubadora, na  criação dos  regulamentos para acolhimento de novas 
empresas e unidades de I&D, entre outros trabalhos preparatórios 

 

Na fase da exploração é esperado que a UALG possa contribuir com o seu know how para a 
gestão da  incubadora nomeadamente  através da  realização de  iniciativas de  captação de 
novas  ideias,  elaboração de planos de negócio,  apoio na  captação de  financiamento, nos 
processos de licenciamento, na formação empresarial, no interface com centros de I&D para 
dinamização  de  projectos  em  consórcio,  na  protecção  da  propriedade  industrial,  no 
estabelecimento  de  contactos  comerciais,  na  gestão  das  instalações  e  serviços  de  apoio 
técnico e logístico, entre outras. 

 

4. O interesse da UALG  
 

Em 2003 a Universidade do Algarve materializou, através da criação do Centro Regional para 
a Inovação do Algarve (CRIA), a sua vontade de intervir de forma permanente nos domínios 
da promoção do empreendedorismo de base tecnológica, na transferência de tecnologia, na 
protecção  da  propriedade  industrial  e  na  criação  de  infra‐estruturas  de  acolhimento 
empresarial e de unidades de I&DT. 

 

No  domínio  da  promoção  do  empreendedorismo  foram  já  apoiadas  pelo  CRIA 
aproximadamente  duas  dezenas  e  meia  de  novas  empresas  de  base  tecnológica  e 
conhecimento.  São  projectos  liderados  por  pessoas  altamente  qualificadas, 
maioritariamente mestres ou doutorados, e que se encontram nos primeiros anos de vida, 
alguns deles já com dados interessantes ao nível dos postos de trabalho qualificados criados, 
do volume de negócios, da expansão nacional e da internacionalização. Cerca de 40% destas 
novas empresas actuam em actividades associadas às Ciências do Mar, em muitos casos em 
combinação com a Biotecnologia, as TIC`s, o Turismo e a Saúde.  

 

Uma das principais dificuldades destas novas empresas é a localização e o licenciamento da 
sua actividade. No Algarve existem apenas cerca de trinta espaços de incubação, distribuídos 
por: 

a) CACE – Centro de Apoio à Criação de Empresas do  IEFP –  Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, na Zona Industrial de Loulé; 

b) Ninho de Empresas de Faro da ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, 
na Estrada da Penha em Faro.  
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No Campus de Gambelas da UALG existem  também cinco espaços de  incubação em plena 
ocupação. Não existem instalações laboratoriais de incubação e apenas há cinco espaços de 
cariz  industrial. Para algumas destas novas empresas  foi mais difícil e demorado encontrar 
localização do que garantir as fontes de financiamento. Há neste momento ainda iniciativas 
empresariais  que  não  satisfizeram  as  suas  necessidades  de  instalações  laboratoriais  e  de 
módulos industriais.  

 

O  interesse  principal  da UALG  na  criação  do  CIDO  consiste  em  apoiar  a  criação  de mais 
instalações físicas na região para acolhimento de novas iniciativas empresariais e de I&D, as 
quais se perspectiva resultem, na sua maioria, de actividades de investigação da UALG. É de 
relevante  interesse  destacar  a  combinação  da  tradição  em  actividades  económicas 
associados  ao  mar  do  concelho  de  Olhão,  o  empenho  do  MO  na  concretização  deste 
projecto, e a excelência científica neste domínio da UALG.  

 

5. Proposta de participação no capital associativo  
 

É objectivo central deste documento propor a participação da UALG no capital associativo da 
associação sem  fins  lucrativos a constituir: Associação para a  Inovação e Desenvolvimento 
de Olhão, de acordo com a proposta de estatutos em anexo, que  será a entidade  jurídica 
promotora  do  investimento  para  criação  do CIDO,  sendo  que  esta  designação  constituirá 
uma marca registada da associação. 

 

De  acordo  com  o  artigo  6º  da  proposta  de  estatutos  os  associados materializam  a  sua 
presença na ASSOCIAÇÃO através da aquisição de uma ou mais unidades de participação no 
montante de dois mil e quinhentos euros cada. A UALG encontra‐se isenta, na qualidade de 
sócio fundador, do pagamento de uma entrada inicial de valor igual a uma ou mais unidades 
de participação   

 

Face  ao  exposto  coloca‐se  à  consideração  superior  a  participação  da UALG  e  respectivos 
termos no capital associativo da ALCATRUZ. 

 

CRIA – Centro Regional para a Inovação do Algarve 

João Amaro 
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Anexo 1 – Incubadoras de Empresas  
 

No processo de transição de uma ideia de negócio para a criação e consolidação de uma empresa, os 
empreendedores enfrentam um conjunto de obstáculos que dificilmente conseguem ultrapassar por 
si próprios. Entre os diversos instrumentos que globalmente são reconhecidos como facilitadores da 
criação e crescimento de empresas inovadoras destacam-se as Incubadoras de Empresas. A história 
das incubadoras de empresas começou na década de 30 nos Estados Unidos da América, mais 
concretamente na Universidade de Stanford. O objectivo principal foi estimular os estudantes a 
transformar o conhecimento académico em produtos inovadores. Na Europa, as incubadoras 
tornaram-se populares a partir da década de 90 e hoje cumprem um papel fundamental na dinâmica 
de fomento e apoio à criação de novas empresas. 

 

O principal objectivo de uma incubadora de empresas é auxiliar os novos projectos empresariais nos 
seus primeiros anos de vida, permitindo às novas empresas uma menor taxa de insucesso, melhores 
resultados ao nível das vendas e na criação de emprego. As incubadoras proporcionam, entre outras, 
as seguintes facilidades:  

 

• Espaços físicos para acolhimento de novas empresas com diferentes tipologias e dimensões, 
tais como escritórios, módulos de cariz industrial e laboratórios;  

 

• Espaços físicos para utilização comum das empresas incubadas tais como salas de reunião, 
salas de formação, auditórios, centros de apoio administrativo, centros de recursos 
bibliográficos, áreas de restauração e instalações sanitárias e vestiários/balneários;  

 

• Recursos humanos e serviços especializados de apoio às empresas incubadas no domínio 
jurídico, na gestão empresarial, na contabilidade, no financiamento, no marketing, na 
propriedade industrial, na inovação e transferência de tecnologia, entre outros;  

 

• Acções de formação de empreendedores e empresários nos domínios mais pertinentes da 
criação e gestão de empresas;  

 

• Acesso a centros nacionais e internacionais de conhecimento e transferência de tecnologia.  

 

Uma parceria entre um ou mais organismos da Administração Local e uma ou mais entidades do 
Sistema Cientifico e Tecnológico Nacional constituem o limiar mínimo desejável no arranque do 
projecto. Empresas regionais, nacionais e multinacionais já estabelecidas e Associações 
empresariais como fonte de know-how e de acesso aos mercados, e instituições de crédito e 
business angels como facilitadores de financiamento da incubadora e das empresas a incubar, 
apresentam-se também como parceiros de relevante interesse a atrair.   

 



 

8 
 

 

Anexo 2 – Proposta de estatutos da ASSOCIAÇÃO  
 

Proposta de Estatutos 
 

CAPÍTULO I – Denominação, Sede, Fins e Âmbito de Acções 

 

Artigo 1.º 

(Denominação, Duração e Sede) 

1 - É constituída, por tempo indeterminado, uma associação privada sem fins lucrativos denominada 
Associação – Associação para a Inovação e Desenvolvimento de Olhão, designada abreviadamente 
por ASSOCIAÇÃO, com sede na freguesia de Olhão, concelho de Olhão. 

2 - A Associação utilizará, para acolher as suas instalações, uma parcela de terreno cedido à 
Associação pela Câmara Municipal de Olhão, com 960 m2, inscrita na respectiva matriz sob o artigo 
P7267, sito da Rua Gil Eanes. 

3 – A ASSOCIAÇÃO pode criar delegações em Portugal ou no estrangeiro.  

 

Artigo 2.º 

(Objecto) 

O objecto social da ASSOCIAÇÃO consiste: 

a) Na criação de uma estrutura de disseminação de conhecimento e de desenvolvimento 
empresarial, com especial incidência na área das ciências do mar e na fileira da pesca e 
aquacultura; 

b) Na criação de espaços de incubação, de incubação virtual e de pré-incubação de empresas de 
base científica e tecnológica especializada, e em conformidade que o referido na alínea anterior; 

c) Na promoção da qualificação dos quadros científicos e técnicos de perfil adequado às 
necessidades do sector produtivo em geral, e desta associação em particular; 

d) No fomento de outras acções formativas, de reciclagem e actualização de conhecimentos dos 
quadros científicos e técnicos; 

e) Na colaboração com instituições e redes afins, nacionais ou estrangeiras; 

f) Na promoção de quaisquer outras actividades de carácter eminentemente científico ou técnico 
que seja deliberado prosseguir, em cooperação com Centros de Investigação de universidades, 
designadamente da Universidade do Algarve; 

g) Na colaboração no lançamento de novas empresas de base tecnológica; 

h) Na divulgação, através dos meios julgados adequados, das suas actividades e outras iniciativas 
relacionadas com o seu objecto social. 
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Artigo 3.º 

(Âmbito de Acções) 

1. Na prossecução do seu objecto a ASSOCIAÇÃO visa: 

a) A colaboração com Centros de Investigação para a promoção da investigação científica e 
tecnológica orientada para o desenvolvimento empresarial; 

b) A promoção da transferência de investigação científica e tecnológica aplicada à área das ciências 
do mar e do ambiente; 

c) A promoção da publicação dos resultados de investigação realizada na área das ciências do mar e 
ambiente no âmbito da actividade dos seus associados, com excepção dos que forem obtidos no 
âmbito de contratos que expressamente reservem essa publicação; 

d) A promoção de estruturas e de iniciativas de apoio científico e tecnológico à constituição e 
desenvolvimento de empresas nas áreas de vocação da Associação. 

2. A Associação pode criar, participar na constituição ou adquirir participações em quaisquer outras 
pessoas colectivas, com ou sem fins lucrativo, desde que tal se revele necessário ou conveniente à 
prossecução dos seus fins. 

3. Para a realização do seu objecto estatutário, a Associação pode celebrar convenções, protocolos 
ou outros acordos com entidades e organizações nacionais, estrangeiras ou internacionais, bem 
como aderir, filiar-se ou associar-se a essas entidades e organismos. 

 

 

Artigo 4.º 

(Legislação Aplicável) 

A actividade da ASSOCIAÇÃO rege-se pelos presentes estatutos, por regulamento interno, que defina 
sobre as normas de procedimento a adoptar no exercício das competências estatutárias, e demais 
legislação aplicável. 

 

CAPÍTULO II - Associados 

 

Artigo 5.º 

(Tipos de Associados) 

1 - Podem ser associados da ASSOCIAÇÃO as pessoas singulares ou colectivas que afirmem a sua 
adesão aos presentes estatutos. 

2 - Os associados podem ser fundadores, aderentes e honorários. 

3 - São associados fundadores os outorgantes da escritura de constituição da ASSOCIAÇÃO Mar e 
aqueles que a assembleia-geral delibere, por maioria de dois terços, admitir como tal. 

4 - São desde já, associados fundadores da ASSOCIAÇÃO: 

a) A Universidade do Algarve (UALG); 

b) O Município de Olhão (MO). 
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5 - São associados aderentes aqueles a quem a assembleia-geral tenha atribuído tal categoria, sob 
proposta da direcção, mediante requerimento do interessado, sendo que o requerimento de 
admissão deverá especificar o contributo que o novo associado se propõe dar ao prosseguimento dos 
objectivos da ASSOCIAÇÃO. 

6 - São associados honorários as pessoas singulares ou colectivas a quem a Assembleia Geral, sob 
proposta da direcção, atribua tal estatuto pelo valor técnico ou científico dos trabalhos efectuados, 
ou pela colaboração prestada à ASSOCIAÇÃO, ou por outros motivos que a assembleia-geral 
considere justificativos de tal distinção. 

 

Artigo 6.º 

(Entradas e Unidades de Participação) 

1 - Os associados fundadores ficam obrigados ao pagamento de uma entrada inicial de valor igual a 
uma ou mais unidades de participação. 

2 - Por cada unidade de participação subscrita, cada associado fundador terá o direito a um voto em 
assembleia-geral, salvo o disposto nos artigos 32.º e 34.º. 

3 - Em qualquer data, posterior ao pagamento da entrada inicial, os associados fundadores poderão 
subscrever, se o desejarem, qualquer número de unidades de participação, para além daquelas que 
já possuam. 

4 – O Município de Olhão e a Universidade do Algarve ficam isentas do pagamento da entrada, sendo 
que a associada fundadora Município de Olhão terá direito, em assembleia geral, a um número de 
votos igual ao do associado fundador ou aderente que subscreva maior número de unidades de 
participação. 

5 - A isenção ou redução do direito de entrada poderá ser estendida aos associados fundadores que 
pela sua natureza e actividade justifiquem essa medida. A assembleia-geral que aprovar tal 
deliberação, sob proposta fundamentada da direcção, fixará também o número de votos de que tais 
associados passarão a dispor em assembleia-geral. 

6 - O valor de cada unidade de participação é de dois mil e quinhentos euros, podendo ser 
actualizado por deliberação da assembleia. 

 

Artigo 7.º 

  (Quotas Anuais) 

Os associados fundadores e aderentes ficam obrigados ao pagamento de uma quota anual de 
montante a definir em assembleia-geral. 

 

 

Artigo 8.º 

(Direitos e Deveres dos Associados Fundadores) 

1 - Constituem direitos dos associados fundadores: 

a) Tomar parte e votar, nas assembleias-gerais; 

b) Eleger a mesa da assembleia-geral, a direcção e o conselho fiscal; 
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c) Requerer a convocação das assembleias-gerais; 

d) Examinar as contas, documentos e livros relativos às actividades da ASSOCIAÇÃO nos dias que 
antecedem qualquer assembleia-geral; 

e) Solicitar aos órgãos sociais as informações e esclarecimentos que tiverem por convenientes sobre 
a condução de negócios e, ou, assuntos da ASSOCIAÇÃO e, nomeadamente, ser informados dos 
estudos levados a cabo no âmbito da associação, salva sempre a confidencialidade dos mesmos; 

f) Utilizar, nos termos regulamentares, os serviços que a ASSOCIAÇÃO ponha à sua disposição; 

g) Ter preferência, relativamente a estranhos à ASSOCIAÇÃO, na utilização dos serviços de 
investigação a que os associados da ASSOCIAÇÃO se dediquem e dos resultados obtidos, segundo 
condições a fixar em regulamento próprio. 

2 - Constituem deveres dos associados fundadores: 

a) Cumprir as obrigações estatutárias e regulamentares e as deliberações dos órgãos sociais; 

b) Aceitar e exercer os cargos para que foram eleitos; 

c) Dar preferência aos associados da ASSOCIAÇÃO na contratação de serviços que se integrem no 
âmbito da actividade prosseguida por estes; 

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

 

Artigo 9.º 

(Direitos e Deveres dos Associados Aderentes) 

1 - Constituem direitos dos associados aderentes: 

a) Receber eventuais publicações editadas pela ASSOCIAÇÃO; 

b) Ter informação sobre os trabalhos realizados no âmbito da ASSOCIAÇÃO que não sejam 
confidenciais; 

c) Utilizar, nos termos regulamentares, os serviços que a ASSOCIAÇÃO ponha à sua disposição; 

d) Tomar parte nas assembleias-gerais, sem direito de voto. 

2 - Constituem deveres dos associados aderentes: 

a) Efectuar pontualmente o pagamento das quotas que vierem a ser fixadas pela assembleia-geral; 

b) Observar os estatutos, os regulamentos e as deliberações dos órgãos sociais; 

c) Dar preferência aos associados da ASSOCIAÇÃO na contratação de serviços que se integrem no 
âmbito da actividade prosseguida põe estes; 

d) Prestar à ASSOCIAÇÃO a colaboração que lhe for solicitada. 

 

Artigo 10.º 

(Direitos e Deveres dos Associados Honorários) 

Os associados honorários não estão vinculados ao pagamento de quotas e não gozam do direito de 
voto nas assembleias-gerais. 
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Artigo 11.º 

(Exoneração e Exclusão dos Associados) 

1 - Perdem a qualidade de associados todos aqueles que: 

a) Solicitem a sua exoneração mediante comunicação à direcção através de carta registada, com 
pelo menos seis meses de antecedência em relação à data em que se pretende que a exoneração 
produza efeitos; 

b) Sejam declarados interditos, falidos, insolventes, ou sejam objecto da dissolução; 

c) Se atrasarem um ou mais anos no pagamento das suas quotas; 

d) Contribuam deliberadamente ou concorram, pela sua conduta, para o descrédito, desprestígio, 
ou prejuízo da ASSOCIAÇÃO; 

e) Desrespeitem reiteradamente os deveres estatutários e os regulamentos, ou desobedeçam às 
deliberações legalmente tomadas pelos órgãos da ASSOCIAÇÃO. 

2 - A exclusão, que é sempre determinada pela assembleia geral, por proposta fundamentada da 
direcção, só será executada, tratando-se de associados fundadores e/ou aderentes, se verificar uma 
maioria qualificada de dois terços dos votos na assembleia favoráveis à exclusão. 

3 - Aqueles que tenham perdido a qualidade de associado nos termos da alínea a) do número 1 e 
desejem reingressar na associação ficarão sujeitos às mesmas condições que os novos candidatos, 
salvo caso de força maior, devidamente justificado e reconhecido como tal pela assembleia-geral. 

 

CAPÍTULO III – Organização Interna 

 

Artigo 12.º 

(Organização Interna e Mandatos) 

1 - Os órgãos sociais da ASSOCIAÇÃO são os seguintes: 

a) A Assembleia-geral; 

b) A Direcção; 

c) O Conselho Fiscal; 

d) Conselho Consultivo. 

2 - A mesa da assembleia-geral, a direcção e o conselho fiscal são eleitos, em assembleia-geral, 
pelos associados fundadores, para o desempenho de mandatos com a duração de três anos. 

3 - A posse dos membros integrantes dos órgãos sociais e do órgão consultivo é dada pelo presidente 
da mesa da assembleia-geral, mantendo-se os cessantes ou demissionários em exercício de funções 
até que aquela se verifique. 

4 - Nenhum associado é obrigado a aceitar a eleição para qualquer cargo em mais de dois mandatos 
sucessivos. 
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Artigo 13.º 

(Composição da Assembleia Geral) 

A assembleia-geral é constituída pelos associados fundadores e aderentes no pleno gozo dos seus 
direitos associativos e as suas deliberações são soberanas, tendo apenas por limite as disposições 
imperativas da lei e dos estatutos. 

 

Artigo 14.º 

(Mesa da Assembleia Geral) 

1 - A assembleia-geral é dirigida por uma mesa composta por um presidente, um vice-presidente e 
um secretário. 

2 - Na ausência do presidente, as reuniões da assembleia-geral serão dirigidas pelo vice-presidente 
e na falta de ambos por quem for designado pelos associados presentes. 

 

Artigo 15.º 

(Competências da Assembleia Geral) 

1 - À assembleia-geral compete, nomeadamente: 

a) Eleger, por escrutínio secreto, os membros da mesa da assembleia-geral, da direcção e do 
conselho fiscal, bem como destitui-los das suas funções; 

b) Apreciar os actos da direcção e deliberar sobre a demissão de algum ou de todos os seus 
membros; 

c) Apreciar o relatório de contas relativo ao ano findo, acompanhado do parecer do conselho fiscal; 

d) Apreciar e votar o plano de actividades proposto pela direcção, bem como o orçamento anual e 
os suplementares se os houver; 

e) Aprovar ou alterar os regulamentos sobre o funcionamento dos órgãos sociais e consultivos, e o 
processo eleitoral; 

f) Admitir novos associados efectivos;  

g) Outorgar a qualidade de associado honorário às pessoas/entidades que considere merecedoras de 
tal distinção; 

h) Deliberar sobre a exclusão e exoneração de associados, nos termos do artigo 11.º; 

i) Estabelecer, sob proposta da direcção, o quantitativo das quotas anuais; e alterar, sob proposta 
da direcção, o quantitativo das unidades de participação;  

j) Deliberar sobre a associação, adesão ou filiação, relativamente a outras instituições nacionais e 
estrangeiras. 

l) Deliberar sobre a isenção do pagamento de entrada a associados promotores; 

m) Interpretar os estatutos e resolver casos omissos; 

n) Exercer todos os demais poder que lhe sejam conferidos pelos presentes estatutos, por 
regulamento e demais legislação aplicável. 
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Artigo 16.º 

(Reuniões da Assembleia Geral) 

1 - A assembleia geral reúne ordinariamente durante o primeiro trimestre de cada ano para exercer 
as atribuições previstas nas alíneas b), c) e d) do artigo 15.º, e de 3 em 3 anos, na mesma data, 
para exercer as competências previstas na alínea a) do mesmo artigo. 

2 - Quando excepcionalmente e por motivos de força maior não for possível cumprir o prazo 
estabelecido na primeira parte do número anterior, a assembleia-geral reunirá no prazo máximo de 
dois meses a contar daquela data.  

3 - A assembleia-geral reúne, extraordinariamente, sempre que o presidente da mesa o convoque, 
seja por iniciativa própria, seja por solicitação da direcção ou por requerimento subscrito por um 
conjunto de associados promotores que representem pelo menos um quinto do conjunto dos seus 
associados.  

 

Artigo 17.º 

(Deliberações da Assembleia Geral) 

1 - As deliberações da assembleia-geral, a consignar em acta, são tomadas por maioria absoluta de 
votos dos associados fundadores presentes, salvo nos casos em que a lei, estes estatutos ou o 
regulamento interno disponham em contrário. 

2 - Para efeitos de deliberação sobre a alteração dos estatutos ou dissolução da ASSOCIAÇÃO, cada 
associado dispõe de um só voto. 

3 - Pelo que respeita à dissolução da ASSOCIAÇÃO, o Município de Olhão dispõe do direito de veto. 

 

Artigo 18.º 

(Convocatórias das Reuniões) 

1 - As convocatórias para as reuniões da assembleia-geral serão dirigidas por escrito a todos os 
associados, com um mínimo de oito dias de antecedência para as assembleias ordinárias e de cinco 
dias para as assembleias extraordinárias. 

2 - As convocatórias indicarão o dia, a hora, o local da reunião e a respectiva ordem de trabalhos. 

 

Artigo 19.º 

(Quórum e Suspensão das Reuniões) 

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

2 - Caso este número não esteja presente, a assembleia-geral funcionará meia hora depois, em 
segunda convocatória, com qualquer número de associados, com excepção das hipóteses previstas 
nos artigos 32.º e 34.º. 

3 - A mesma sessão da assembleia-geral pode ser suspensa no máximo duas vezes: 

a) Pelo presidente da assembleia-geral no âmbito das suas competências; 
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b) Por deliberação própria; 

4 - O recomeço dos trabalhos terá lugar nos próximos noventa dias subsequentes à primeira 
suspensão da assembleia. 

 

Artigo 20.º 

(Composição da Direcção) 

A Direcção é composta por três ou cinco membros, sendo dois deles, pelo menos, associados 
fundadores, e é constituída por: 

a) Um presidente, um vice-presidente e um ou três vogais. 

b) O Presidente da Direcção é proposto pelo Município de Olhão. 

 

Artigo 21.º 

(Competências da Direcção) 

1 - À direcção compete exercer todos os poderes necessários à execução das actividades que se 
enquadrem nas finalidades da ASSOCIAÇÃO e, designadamente, as seguintes: 

a) Administrar os bens da ASSOCIAÇÃO e dirigir e orientar a sua actividade podendo, para esse 
efeito, contratar pessoal e colaboradores, fixando as respectivas condições de trabalho e exercendo 
a respectiva disciplina; 

b) Criar e extinguir delegações; 

c) Elaborar o relatório de contas, os planos de actividade, os orçamentos anuais e outros 
documentos de natureza análoga que se mostrem necessários à gestão económica e financeira da 
ASSOCIAÇÃO; 

d) Cumprir e fazer cumprir os estatutos, o regulamento interno da ASSOCIAÇÃO e as deliberações da 
assembleia-geral; 

e) Elaborar ou promover a elaboração ou as alterações do regulamento interno; 

f) Dar execução aos planos de actividades aprovados pela assembleia-geral; 

g) Fazer propostas sobre a orientação dos trabalhos de investigação a executar no âmbito das 
actividades dos associados da ASSOCIAÇÃO; 

h) Negociar e celebrar convénios entre a ASSOCIAÇÃO e terceiros e garantir a sua observância; 

i) Dirigir os serviços de expediente e tesouraria, entre outros; 

j) Alienar bens da ASSOCIAÇÃO, com parecer favorável do conselho fiscal; 

l) Propor à assembleia-geral a admissão, suspensão, exoneração e exclusão de associados; 

m) Fazer as propostas a que se refere o n.º 5 do artigo 6.º; 

n) Designar os membros da direcção que poderão assumir funções executivas, num máximo de dois, 
e propor à assembleia-geral as respectivas remunerações. 

o) Exercer todas as demais atribuições que especialmente lhe sejam atribuídas pela Lei, pelos 
estatutos, pelo regulamento interno ou pela assembleia-geral; 
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2 – A ASSOCIAÇÃO obriga-se pela assinatura conjunta de dois membros da direcção, um dos quais o 
presidente ou o vice-presidente, assim como pela de um mandatário constituído nos termos legais 
para a prática de actos certos e determinados. 

 

Artigo 22.º 

(Vacatura de Cargos) 

1 - Ocorrendo vaga na direcção será a mesma provida, sob proposta da direcção na primeira 
assembleia-geral, ordinária ou extraordinária que ocorrer. 

2 - A vacatura da maioria dos lugares na direcção determinará automaticamente novo acto eleitoral 
a ter lugar nos trinta dias subsequentes à sua ocorrência. 

 

 

Artigo 23.º 

(Reuniões da Direcção) 

1 - A direcção reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que for 
convocada pelo presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria dos seus membros. 

2 - As deliberações da direcção são tomadas por maioria dos votos dos membros presentes, tendo o 
presidente voto de qualidade. 

3 - As deliberações da direcção serão registadas em acta. 

 

Artigo 24.º 

(Composição do Conselho Fiscal) 

1 - O conselho fiscal é constituído por um presidente, um relator e um secretário. 

2 – Quando o movimento contabilístico e os recursos da associação o justificarem e permitirem, a 
assembleia-geral poderá designar uma sociedade de revisores oficiais de contas para um dos lugares 
de membro do conselho fiscal, nos termos do número 1, do artigo 15.º. 

 

Artigo 25.º 

(Competências do Conselho Fiscal) 

Ao conselho fiscal compete: 

a) Examinar, pelo menos semestralmente, a gestão económica e financeira da direcção; 
b) Dar parecer sobre o relatório e contas elaboradas pela direcção, para apreciação em 

assembleia-geral; 
c) Exercer todas as demais atribuições que especialmente lhe sejam atribuídas pela Lei, pelos 

estatutos, pelo regulamento interno ou pela assembleia-geral. 
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Artigo 26.º 

(Composição do Conselho Consultivo) 

O conselho consultivo será constituído pelo Presidente do Município de Olhão, que preside, pelo 
Reitor da Universidade do Algarve, pelos presidente e vice-presidente da direcção e por um 
conjunto de cinco personalidades de prestígio regional, nacional ou internacional que valorizem a 
actividade da associação. 

 

Artigo 27.º 

(Competências do Conselho Consultivo) 

Ao conselho consultivo compete coadjuvar a direcção através da emissão de pareceres, 
nomeadamente: 

a) Na elaboração dos planos de actividade; 
b) Na definição de novas áreas de investigação a desenvolver no âmbito das actividades da 

ASSOCIAÇÃO; 
c) Sobre outras questões relevantes para os objectivos da ASSOCIAÇÃO e que lhe sejam postas 

pela direcção; 
 

Artigo 28.º 

(Reuniões do Conselho Consultivo) 

O conselho consultivo reúne ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente sempre que for 
convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria dos membros da direcção. 

 

CAPÍTULO IV - Funcionamento 

 

Artigo 29.º 

(Funcionamento) 

1 – A ASSOCIAÇÃO, com vista a garantir o seu normal funcionamento, poderá celebrar convénios com 
os associados, a fim de assegurar que lhe sejam facultados os meios humanos e materiais de que 
careça para a prossecução dos fins associativos. 

2 - Os contratos e convénios celebrados pela ASSOCIAÇÃO com associados ou terceiros serão 
reduzidos a escrito e deverão respeitar as disposições estatutárias e regulamentares aplicáveis. 

3 – A ASSOCIAÇÃO utilizará os edifícios e outras infra-estruturas indispensáveis ao seu normal 
funcionamento que sejam postos à sua disposição, nos termos dos respectivos convénios. 

 

CAPÍTULO V – Receitas e Despesas 

 

Artigo 30.º 

(Receitas e Despesas) 

1 - Constituem receitas da ASSOCIAÇÃO: 
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a) As unidades de participação dos associados fundadores; 

b) As quotas pagas pelos associados fundadores e aderentes; 

c) Os rendimentos dos serviços e bens próprios, bem como as retribuições que derivem das 
actividades próprias da ASSOCIAÇÃO; 

d) O produto da venda das suas publicações; 

e) Os subsídios, legados e donativos que lhe sejam atribuídos; 

2 - As despesas da ASSOCIAÇÃO são as que resultam do exercício das suas actividades, em 
cumprimento dos estatutos e do regulamento interno e das disposições que lhe sejam impostas por 
lei. 

 

Artigo 31.º 

(Excedentes Anuais) 

Os excedentes anualmente, apurados na conta de resultados, serão aplicados em benefício da 
associação mediante uma proposta apresentada pela direcção à assembleia-geral. 

 

CAPÍTULO VI – Alteração aos Estatutos 

 

Artigo 32.º 

(Alterações aos Estatutos) 

1 - As alterações dos presentes estatutos só poderão efectuar-se em assembleia-geral 
expressamente convocada para o efeito. 

2 - As deliberações da assembleia-geral sobre as alterações dos estatutos só serão válidas se 
tomadas favoravelmente por três quartos dos associados fundadores presentes, os quais disporão de 
um só voto cada, na deliberação sobre esta matéria. 

 

Artigo 33.º 

(Quórum) 

1 - Para efeitos do presente capítulo, a assembleia-geral só poderá funcionar em primeira 
convocação quando estejam representados todos os associados fundadores. 

2 - Em segunda convocação, a qual não se verificará antes de decorridos quinze dias sobre a 
primeira, a assembleia pode deliberar com qualquer número de associados promotores. 

 

CAPÍTULO VIII – Dissolução 

 

Artigo 34.º 

(Dissolução) 

1 – A ASSOCIAÇÃO pode ser dissolvida mediante deliberação da assembleia-geral, expressamente 
convocada para esse fim. 
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2 - Á matéria de dissolução aplica-se o disposto no n.º 4 do artigo 175.º do Código Civil. 

3 – No caso de ser dissolução da Associação, o prédio cedido pela Câmara Municipal de Olhão à 
Associação para a instalação da respectiva sede, referido no artigo 1º, reverterá a favor daquele 
Município, incluindo toda e qualquer edificação que nele tenha sido implantado pela Associação, 
passando a integrar o património do Município livre de qualquer ónus ou encargos. 

4 - Após a dissolução ser deliberada em assembleia-geral a ASSOCIAÇÃO manterá existência jurídica 
exclusivamente para efeitos liquidatários, caso em que a assembleia nomeará uma comissão 
liquidatária imediatamente após a deliberação de dissolução e definirá as linhas gerais de 
orientação quanto ao destino do activo líquido, se o houver, sem prejuízo do disposto na legislação 
vigente.  
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