
 

 

 

 

ESCRITURA PÚBLICA DE 

CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO 

------- No dia um de dezembro de dois mil e dezassete, no meu cartório 

na Rua dos Falcatos, 13, na cidade de Elvas, perante mim, Luís 

Germano Beato de Oliveira Meruje, notário, compareceram: ------------  

-------------------------------DECLARARAM: ------------------------------  

------- CONSTITUEM ENTRE SI UMA ASSOCIAÇÃO QUE SE REGERÁ 

PELOS SEGUINTES ESTATUTOS: ----------------------------------------  

---------------------------------- “Artigo 1º ---------------------------------  

-------------------------- Denominação e Duração -------------------------  

------- 1 - A Associação adota a denominação “IPPEM - 

INSTITUTO DA PADROEIRA DE PORTUGAL PARA OS ESTUDOS DA 

MARIOLOGIA, ASSOCIAÇÃO”, adiante também designada por IPPEM 

e por Associação; -----------------------------------------------------------  

------- 2 - É uma associação privada, sem fins lucrativos e instituída por 

tempo indeterminado; ------------------------------------------------------  

------- 3 - A associação tem o número de pessoa coletiva quinhentos e 

catorze milhões seiscentos e catorze mil novecentos e cinquenta e um 

(514614951). ---------------------------------------------------------------  

-----------------------------------Artigo 2º ----------------------------------  

------------------------------------- Sede ------------------------------------  

------- 1 - A Associação tem a sua sede na Rua de Estremoz, 4, 

(Castelo), em Vila Viçosa, freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição e de São Bartolomeu, concelho de Vila Viçosa (código 

postal 7160-226 – Vila Viçosa); --------------------------------------------  



------- 2 - Por deliberação da Assembleia-Geral, poderá a sede da 

Associação ser transferida para qualquer outro local do território 

nacional e poderão ser estabelecidas delegações ou outras formas de 

representação social. -------------------------------------------------------  

-----------------------------------Artigo 3º ----------------------------------  

------------------------------------ Objeto -----------------------------------  

------- A Associação tem por objeto: -----------------------------------  

------- 1 - fomentar estudos de perspetiva interdisciplinar em 

torno da Mariologia e da Padroeira de Portugal, desenvolvidas 

principalmente a partir de Viça Viçosa e da região do Alentejo e 

estendendo-se depois a nível nacional em articulação com 

instituições internacionais desta especialidade; --------------------  

------- 2 - criação de um portal na internet com o intuito de 

divulgar a investigação que se realiza a nível internacional sobre 

Mariologia e mais particularmente sobre a Imaculada Conceição 

e a Padroeira de Portugal; ----------------------------------------------  

------- 3 - promover eventos culturais e científicos, 

nomeadamente colóquios, congressos, encontros, concertos, 

exposições e roteiros turísticos e ações de valorização e 

divulgação patrimonial; -------------------------------------------------  

------- 4 - desenvolver em Portugal uma plataforma de 

intercâmbio com instituições internacionais que se dedicam ao 

estudo da Mariologia; ----------------------------------------------------  

------- 5 - angariar recursos e criar bolsas de estudo para 

promover a investigação e o ensino sobre a Mariologia e a 



 

 

 

 

Padroeira de Portugal; --------------------------------------------------  

------- 6 - a criação de um centro de documentação e informação, 

coligando uma base de dados na web; -------------------------------  

------- 7 - desenvolver ciclos de formação como contributo de 

serviço público; -----------------------------------------------------------  

------- 8 - edição de estudos, republicações, revistas e outras 

publicações monográficas e científicas. ------------------------------  

-----------------------------------Artigo 4º ----------------------------------  

------- Pretende-se com o referido objeto e numa relação de 

estreita cooperação com instituições civis do Ensino Superior, 

da investigação e da Igreja Católica, o estudo mariológico e da 

Padroeira de Portugal. ---------------------------------------------------  

-----------------------------------Artigo 5º ----------------------------------  

------------------------- Categorias de Associados -------------------------  

------- 1 - Os associados podem ser fundadores, ordinários e honorários; 

------- 2 - São associados fundadores os signatários do título constitutivo 

da Associação, bem como um grupo de individualidades, até o número 

máximo de cem, a que tal qualidade seja atribuída, a convite da 

direção, mediante proposta a aprovar na sua primeira reunião a ter 

lugar após o ato de constituição; ------------------------------------------  

------- 3 - São associados honorários as pessoas singulares ou coletivas 

que prestem serviços relevantes à prossecução dos objetivos da 

Associação;------------------------------------------------------------------  

------- 4 - São associados ordinários todos os restantes regularmente 

inscritos.---------------------------------------------------------------------  



-----------------------------------Artigo 6º ----------------------------------  

-------------------------- Admissão de Associados -------------------------  

------- 1 - A admissão de associado ordinário depende de prévia 

proposta a apresentar por um associado e a submeter a deliberação da 

Direção; ---------------------------------------------------------------------  

------- 2 - A admissão de associado honorário fica sujeita a proposta 

assinada por no mínimo cinco sócios e submetida a prévia deliberação 

da Direção para depois ser confirmada pela Assembleia-Geral. ---------  

-----------------------------------Artigo 7º ----------------------------------  

--------------------- Direitos e deveres dos Associados --------------------  

------- Constituem direitos e deveres dos Associados: --------------------  

------- a) assistir a todas as reuniões da Assembleia Geral, com direito a 

voto; -  -----------------------------------------------------------------------  

------- b) eleger e ser eleito ou nomeado, para cargos de Direção e 

restantes órgão da Associação; --------------------------------------------  

------- c) participar nas atividades promovidas pela Associação; ---------  

------- d) acatar as decisões da Assembleia Geral; ------------------------  

------- e) pagar a joia e as quotas estabelecidas em Assembleia Geral; -  

------- f) exercer os cargos para que for eleito ou nomeado; -------------  

------- g) propor a admissão de novos associados; -----------------------  

------- h) usufruir de quaisquer benefícios que venham a ser concedidos 

pela Associação; ------------------------------------------------------------  

------- i) requerer a convocação da Assembleia Geral nos termos 

estatutários; ----------------------------------------------------------------  

------- j) recorrer à Assembleia Geral de quaisquer decisões da Direção 



 

 

 

 

que considerem contrárias ou lesivas dos interesses da Associação. ----  

-----------------------------------Artigo 8º ----------------------------------  

--------------------- Perda da qualidade de Associado --------------------  

------- 1 - Cessa a qualidade de associado por demissão, expulsão e 

suspensão, por violação declarada dos estatutos e por atentar contra os 

interesses da associação; --------------------------------------------------  

------- 2 - A expulsão de um associado, quando haja justa causa, tem 

lugar mediante proposta do Presidente da Direção, em Assembleia-

Geral convocada para o efeito, e por deliberação a aprovar por maioria 

de dois terços; --------------------------------------------------------------  

------- 3 – A expulsão ou suspensão de um associado, só poderá ocorrer, 

nos termos previstos no Regulamento Interno do IPPEM.  ---------------  

-----------------------------------Artigo 9º ----------------------------------  

--------------------------- Órgãos da Associação---------------------------  

------- 1 - São órgãos da Associação a Assembleia-Geral, a 

Direção, o Conselho Fiscal, o Conselho Científico Internacional e 

o Conselho Consultivo Institucional; ----------------------------------  

------- 2 - A duração dos mandatos é de quatro anos, coincidindo com os 

anos civis correspondentes, podendo ser reeleitos por uma ou mais 

vezes, sem prejuízo do seu exercício até à tomada de posse de novos 

órgãos eleitos. --------------------------------------------------------------  

---------------------------------- Artigo 10º ---------------------------------  

------------------------------ Assembleia-Geral -----------------------------  

------- 1 - A Assembleia-Geral é constituída por todos os associados no 

pleno gozo dos seus direitos. ----------------------------------------------  



------- 2 - A Mesa da Assembleia-Geral é composta por um Presidente, 

um Vice-Presidente e um Secretário. --------------------------------------  

---------------------------------- Artigo 11º ---------------------------------  

------------- Competências e atribuições da Assembleia-Geral ------------  

------- Compete à Assembleia-Geral: --------------------------------------  

------- a) eleger e destituir a respetiva Mesa, o Conselho Fiscal e a 

Direção; ---------------------------------------------------------------------  

------- b) discutir e votar anualmente o plano e orçamento e ainda o 

relatório conta de gerência apresentado pela direção; -------------------  

------- c) fiscalizar o cumprimento dos Estatutos; -------------------------  

------- d) aprovar os regulamentos internos da Associação que não 

sejam da competência específica de outro órgão; ------------------------  

------- e) apreciar a aplicação de sanções pela Direção; ------------------ 

------- f) transferir a sede da Associação;---------------------------------- 

------- g) exercer todas as funções que lhe sejam atribuídas pelos 

presentes Estatutos e pela lei. ---------------------------------------------  

---------------------------------- Artigo 12º ---------------------------------  

------------ Convocatória e ordem do dia da Assembleia-Geral -----------  

------- 1 - A assembleia geral é convocada por meio de aviso postal, 

expedido para cada um dos associados com a antecedência mínima de 

oito dias; --------------------------------------------------------------------  

------- 2 - É dispensada a expedição do aviso postal referido no número 

anterior mediante publicação do respetivo aviso nos termos legalmente 

previstos para os atos das sociedades comerciais; -----------------------  

------- 3 – Poderá a referida convocação ser feita por outro meio que a 



 

 

 

 

lei futuramente venha a admitir, designadamente por correio eletrónico; 

------- 4 - No referido aviso indicar-se-á o dia, hora e local da reunião e 

a respetiva ordem do dia. --------------------------------------------------  

---------------------------------- Artigo 13º ---------------------------------  

----------------------- Reuniões da Assembleia-Geral ----------------------  

------- 1 - A Assembleia-Geral reúne ordinariamente no primeiro 

trimestre de cada ano e extraordinariamente sempre que for convocada 

por iniciativa da Mesa da Assembleia-Geral, do Conselho Fiscal, da 

Direção ou a requerimento de, pelo menos, vinte por cento do número 

de associados; --------------------------------------------------------------  

------- 2 - As reuniões da Assembleia-Geral poderão ser realizadas na 

localidade da sede da Associação ou em qualquer outro local do país. --  

---------------------------------- Artigo 14º ---------------------------------  

----------------------------------- Direção ----------------------------------  

------- A Direção é composta por sete membros, um Presidente, dois 

Vice-Presidentes, um Secretário, um Tesoureiro e dois Vogais. ----------  

---------------------------------- Artigo 15º ---------------------------------  

------------------ Competência do Presidente da Direção -----------------  

------- Compete ao Presidente da Direção da Associação: ----------------  

------- a) representar a Associação em juízo e fora dele, podendo 

delegar os seus poderes de representação, em cada caso, noutro 

membro da Direção; --------------------------------------------------------  

------- b) convocar a Direção e presidir às suas reuniões, podendo 

exercer voto de qualidade; -------------------------------------------------  

------- c) promover a coordenação dos diversos sectores de atividade da 



Associação e orientar os respetivos serviços; -----------------------------  

------- d) negociar e estabelecer parcerias com outras instituições com 

vista à melhor prossecução dos seus fins. ---------------------------------  

---------------------------------- Artigo 16º ---------------------------------  

-------------------------- Competência da Direção -------------------------  

------- A Direção é o Órgão executivo e a ela compete definir e 

apresentar à Assembleia Geral as linhas gerais de orientação a seguir 

pela Associação, coordenando a sua atividade, competindo-lhe 

nomeadamente: ------------------------------------------------------------  

------- a) administrar a Associação; ----------------------------------------  

------- b) criar os serviços da Associação; ---------------------------------  

------- c) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e estatuárias, e 

as deliberações da Assembleia-Geral; -------------------------------------  

------- d) admitir associados; -----------------------------------------------  

------- e) elaborar anualmente o relatório de atividades e relatório de 

gestão e contas; o programa de atividades e o plano e orçamento; -----  

------- f) fixar quotas e níveis de contribuição para os fundos da 

Associação;------------------------------------------------------------------  

------- g) aplicar sanções, quando tal não incumba a outros órgãos; ----  

------- h) elaborar regulamentos internos; --------------------------------- 

------- i) aprovar regulamentos para o processo de avaliação e de 

financiamento de projetos individuais e institucionais; -------------------  

------- j) acompanhar o desenvolvimento dos projetos individuais e 

institucionais; ---------------------------------------------------------------  

------- l) propor e deliberar a concessão de bolsas de estudo em parceria 



 

 

 

 

com outras Instituições, nos termos da legislação aplicável; ------------  

------- m) propor e designar o Presidente do Conselho Científico 

Internacional da Associação; -----------------------------------------------  

------- n) representar a Associação, junto de quaisquer entidades oficiais 

ou particulares; -------------------------------------------------------------  

------- o) exercer todas as outras funções que lhe sejam atribuídas pelos 

presentes Estatutos e Regulamentos Internos e pela legislação em 

vigor. 

---------------------------------- Artigo 17º ---------------------------------  

--------------------- Reuniões e vinculação da Direção --------------------  

------- 1 - A Direção reunirá ordinariamente, pelo menos duas vezes em 

cada ano civil, e sempre extraordinariamente, quando se mostrar 

necessário; ------------------------------------------------------------------  

------- 2 - A Associação obriga-se com duas assinaturas, sendo 

obrigatoriamente uma a do Presidente ou a do Tesoureiro; ------  

------- 3 - Compete ao Tesoureiro movimentar as receitas e despesas do 

Associação, contabilizá-las e elaborar periodicamente um relatório 

financeiro; apresentar anualmente o relatório de contas; ----------------  

------- 4 - Os membros da Direção não podem particularmente avalizar 

operações financeiras da Associação; -------------------------------------  

---------------------------------- Artigo 18º ---------------------------------  

------------------------------- Conselho Fiscal ------------------------------  

------- O Conselho Fiscal é composto por três membros, um Presidente, 

um Vice-Presidente e um Relator. -----------------------------------------  

---------------------------------- Artigo 19º ---------------------------------  



-------------- Competências e atribuições do Conselho Fiscal -------------  

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

------- a) examinar os livros de escrita, conferir a caixa e fiscalizar os 

atos de administração financeira;------------------------------------------  

------- b) dar parecer sobre o relatório e contas de cada exercício; ------  

------- c) dar parecer sobre as aquisições de bens imóveis; --------------  

------- d) dar parecer sobre os empréstimos a contrair; ------------------  

------- e) assistir às reuniões de Direção, quando esta o entender; ------  

------- f) exercer todas as outras funções que lhe sejam atribuídas pelos 

presentes Estatutos e pela legislação em vigor; --------------------------  

------- g) o Conselho Fiscal deve assegurar o exercício de uma Comissão 

de Vencimentos; ------------------------------------------------------------  

------- i) acusar o conhecimento das comunicações da Direção; ---------  

------- 2 - Ao exercer o Conselho Fiscal a qualidade designada de 

“Comissão de Vencimentos”, deve pronunciar-se sobre matérias que lhe 

sejam propostas pela Direção, nomeadamente para a contratualização 

de pessoas ao serviço da Associação, sempre integrados nos objetivos e 

projetos devidamente fundamentados e aprovados em plano de 

atividades pela Assembleia Geral. -----------------------------------------  

---------------------------------- Artigo 20º ---------------------------------  

------------------------ Reuniões do Conselho Fiscal -----------------------  

------- 1 - O Conselho Fiscal reúne ordinariamente uma vez em cada ano 

e extraordinariamente sempre que for convocado pelo seu Presidente, 

ou pelo conjunto dos seus restantes membros, ou a pedido do 

Presidente da Direção; -----------------------------------------------------  



 

 

 

 

------- 2 - O Conselho Fiscal não necessita de reunir formalmente de 

modo extraordinário para emitir parecer. Basta que o faça com a 

assinatura digital de dois dos seus membros e o conhecimento do 

terceiro. ---------------------------------------------------------------------  

---------------------------------- Artigo 21º ---------------------------------  

--------------------- Conselho Científico Internacional --------------------  

------- 1 - O Conselho Científico Internacional é constituído por membros 

de reconhecido mérito e/ou por especialistas nas áreas científicas que 

possam contribuir para a sustentação académica dos projetos da 

associação; ------------------------------------------------------------------  

------- 2 - A mesa do Conselho Científico Internacional é constituída por 

um Presidente, três Vice-Presidentes e um secretário; -------------------  

------- 3 - O Conselho Científico Internacional pode integrar até o 

número máximo de trinta membros, quinze indicados pela Direção e 

quinze propostos pelo seu Presidente, depois de ouvida a Assembleia 

Geral;  -----------------------------------------------------------------------  

------- 4 - O Presidente da Direção, por inerência do seu cargo, tem 

assento como membro do Conselho Científico Internacional, assim como 

o Presidente do Conselho Científico Internacional tem assento nas 

reuniões da Direção com o estatuto de observador. ----------------------  

---------------------------------- Artigo 22º ---------------------------------  

------------ Competências do Conselho Científico Internacional -----------  

------- Compete ao Conselho Científico Internacional: --------------------  

------- a) conceber e dar parecer sobre iniciativas de caráter científico 

propostas por outros órgãos e associados;--------------------------------  



------- c) avaliar conteúdos científicos e pedagógicos; --------------------  

------- d) dar parecer sobre a concessão de bolsas de estudo em 

parceria com outras Instituições; ------------------------------------------  

------- e) estabelecer articulações e redes de cooperação com 

instituições científicas nacionais e internacionais; ------------------------  

------- f) dar parecer sobre alterações a fazer aos estatutos e ao 

regulamento interno. -------------------------------------------------------  

---------------------------------- Artigo 23º ---------------------------------  

-------------- Reuniões do Conselho Científico Internacional -------------  

------- O Conselho Científico Internacional é convocado pelo Presidente e 

reúne ordinariamente uma vez em cada ano e, extraordinariamente, a 

pedido do conjunto dos restantes membros, ou a pedido do Presidente 

da Direção. ------------------------------------------------------------------  

---------------------------------- Artigo 24º ---------------------------------  

--------------------- Conselho Consultivo Institucional --------------------  

------- O Conselho Consultivo Institucional, encabeçado por um 

presidente e três Vice-Presidentes, é constituído por até cinquenta 

membros por titulares das Instituições fundadoras e outras instituições 

e individualidades da vida política, cultural e social, exteriores à 

Associação, indicadas conjuntamente pela Mesa da Assembleia Geral e 

pela Direção. ----------------------------------------------------------------  

---------------------------------- Artigo 25º ---------------------------------  

----------- Competências do Conselho Consultivo Institucional ----------  

------- São competências do Conselho Consultivo Institucional: ----------  

------- a) emitir parecer sobre a política interinstitucional da Associação;  



 

 

 

 

------- b) exercer funções de avaliação e aconselhamento interno 

segundo parâmetros definidos pela Associação, sendo o resultado da 

sua atividade destinado ao uso exclusivo da mesma; --------------------  

------- c) exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pelo 

Regulamento Interno. ------------------------------------------------------  

---------------------------------- Artigo 26º ---------------------------------  

-----------------------Destituição dos Órgãos Sociais ----------------------  

------- 1 - Os membros da Direção, do Conselho Fiscal e da Mesa da 

Assembleia-Geral podem ser destituídos por deliberação, em escrutínio 

secreto, da respetiva Assembleia-Geral; ----------------------------------  

------- 2 - As deliberações previstas no número anterior, para serem 

válidas, carecem de ser aprovadas, pelo menos, por três quartos dos 

associados representados em Assembleia-Geral. -------------------------  

---------------------------------- Artigo 27º ---------------------------------  

---------------------------------- Ano Social ---------------------------------  

------- O ano social coincide com o ano civil. ------------------------------  

---------------------------------- Artigo 28º ---------------------------------  

----------------------------------- Receitas ----------------------------------  

------- Constituem receitas da Associação: --------------------------------  

------- a) a joia e as quotas, se vierem a ser fixadas; ---------------------  

------- b) as contribuições para os fundos da Associação; ----------------  

------- c) dotações eventualmente atribuídas por mecenas externos; ----  

------- d) dotações atribuídas a projetos que venham a ser aprovados e 

financiados por entidades públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras; ----------------------------------------------------------------  



------- e) receitas provenientes de atividade regular ou serviços 

prestados pela Associação; -------------------------------------------------  

------- f) doações e legados, de pessoas singulares ou coletivas, de que 

venha a beneficiar; ---------------------------------------------------------  

------- g) quaisquer outros rendimentos, benefícios, donativos ou 

contribuições, permitidos por lei. ------------------------------------------  

---------------------------------- Artigo 29º ---------------------------------  

---------------------------------- Despesas ---------------------------------  

------- As despesas da Associação são as que resultam do cumprimento 

dos Estatutos e dos Regulamentos e todas as outras indispensáveis para 

a completa realização dos seus fins. ---------------------------------------  

---------------------------------- Artigo 30º ---------------------------------  

--------------------------------- Orçamento --------------------------------  

------- O orçamento é elaborado, com a antecedência necessária, pela 

Direção e deve conter o montante correspondente às receitas e 

despesas previsíveis para cada ano de exercício a que diga respeito. ---  

---------------------------------- Artigo 31º ---------------------------------  

-------------------------- Alteração dos Estatutos --------------------------  

------- 1 - Os presentes Estatutos poderão ser alterados em Assembleia-

Geral Extraordinária, expressamente convocada para o efeito, por 

deliberação de uma maioria de três quartos de votos correspondentes 

aos associados presentes ou devidamente representados; ---------------  

------- 2 - O texto das alterações propostas, por quem tiver competência 

para as redigir, deverá ser enviado com a convocatória da Assembleia-

Geral que o apreciará. ------------------------------------------------------  



 

 

 

 

---------------------------------- Artigo 32º ---------------------------------  

----------------------------------- Revisão ----------------------------------  

------- Os presentes Estatutos podem ser revistos, em qualquer 

momento, por iniciativa de um terço dos sócios ou por proposta 

fundamentada do Presidente da Direção, que, nesse caso, pode 

convocar reunião da Assembleia-Geral, nos termos e para os efeitos do 

artigo anterior. --------------------------------------------------------------  

---------------------------------- Artigo 33º ---------------------------------  

--------------------------- Dissolução e liquidação --------------------------  

------- 1 - A Associação só pode ser dissolvida por deliberação tomada, 

pelo menos, por três quartos do número total dos membros da 

Associação;------------------------------------------------------------------  

------- 2 - Sem prejuízo do disposto na lei, a Assembleia-Geral que votar 

a dissolução designará os liquidatários e os prazos de liquidação, bem 

como o destino do património.” --------------------------------------------  

------------------ ASSIM OUTORGARAM, por minuta. -----------------  

--------------------------------- VERIFIQUEI --------------------------------  

------- a identidade dos outorgantes por exibição dos seus mencionados 

documentos de identidade. -------------------------------------------------  

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

------- cópia de certificado de admissibilidade de firma número 

2017044371, emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Coletivas em 

20/10/2017, a que acedi hoje em https://bde.portaldocidadao.pt/ com o 

código 1043-3258-5863. ---------------------------------------------------  

------- Li esta escritura e expliquei o seu conteúdo. -----------------------  

https://bde.portaldocidadao.pt/
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