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C E R T I F I C A

--- Que a fotocópia apensa a esta certidão está conforme o original. --:-

--- Que foi extraída neste Cartório da escritura lavrada de folhas cento e

dezanove a folhas cento e vinte, do Livro de Notas para escrituras diversas

número Trinta e Dois, deste Cartório Notarial, bem como o respecüvo

documento complementar. ---------------

--- Que ocupa dezanove folhas que têm aposto o selo branco deste

CaÍório, estão, todas elas, numeradas e rubricadas.

Castelo Bralco, vinte e dois de Dezembro de dois mil e seis.

A CoÌaboradora da Notiíria,

Conta: PA aq';z IZOO| I-(t
Factura: N -(9ôro 

Z"



€

CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO

NG --- No dia vinte e dois de Dezembro de dois mil e seis, no Carlório

Notarial, sito na Rua Cadetes de Toìedo, Lote Cinco-C, rés-do-chão, em

Câstelo Branco, perante mim, Lic. Maria Femanda Cordeiro Vicente,

respect i va \otári a comparecefalr : -----------------

--*PRIMEIRO: Marco Paulo Tavares Sousa Domingues, so\teiro,

maior, natural da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de

Lisboa, residente na Quinta Pires Marques, Rua 10, Lote 27, n.' 4, I"

esquerdo. em Castelo Branco.

---SEGUNDO: Cerma Natalina Pires kfarüns, solteira, maior,

natuÍal da freguesia e concelho de Macedo de Cavaleiros, resìdente na

Quìnta Pires Marques, Ruâ 10, Lote 27" n-" 4, 1o esquerdo, em Castelo

Branco. ------------

-:--TERCEIRO: Luís Miguel Píres Moreira, casado, natural da

lreguesia da Sé, concelho do PoÍo, residente na Quinta Pìres Marques,

LoIe 232, 4' dtreito, em Castelo Branco .----------------

**- QUARTO: Sílvía María Gonçalves do Yale, casada, natural da

freguesia e concelho de Vinhais, residente nâ Quinta Pires Marques,

LoIe 232, 4" direrto, em Castelo Branco.-----------------

---- QUINTO: Nuno Emanuel Pinto Filipe, solteiro, maior, natural da

freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho do Lisboa, residente

na Quinta da Granja, Lote 116, R/C Esqo, em Castelo Bradco. ------------

----Verifiquei a identidade dos outorgantes peia exibição dos Bilhetes

de Ìdêntidade números 10984994 emitido 22 de Juúo de 2006,

1 1680643 emitido em 02 de Agosto de 2006, 11361267 emitido em 15
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de Janeiro de 2002, I 1340055 emitido em 27 de Outubro de 2004, pelos

Sewiços de Identificação Civil em Castelo Branco e 11463970 emitido

em 24 de Setembro de 2002.  peÌos Seniços de Ident i f icacào Civ i l

Lisboa. ---------

---- Pclos outorgantes foi dito:

--- Q.re, pela presente escritura, constituem uma associaçã

denominada "ECOGERMINAR - ASSOCIAÇAO

DESENYOLWMENTO DO INTEKIOR DE PROMOÇÁO

COMERCIO SOLIDÁRIO. DO ECOTURISMO E LUTA

DESERTIFICACAO RURAL" com sede provisória na Ouinta

Marques, Lote 232,4" direito, na lreguesia 
" "on."iho 

de Castel

Branco e tem por objecto "dil.ulgar e promover iniciativas para

desenvolvimento das regiões do interior, criar uma platafoma online d

promoção do comércio solidario e do ecoturismo, promover actìvidad

e servìços de valorização sustentada das regiões do interior, promov

acções de sensibilização para as temáticas de sustentabilidade da

regiões do Interior, promover iniciativas culturais, planear

desenvolver acções de promoção do CSÌ e ecoturismo, promover

importar e distribuir os produtos do CSI e apoiar e dinamizar acçõ

com outros parce i roc que v isem semeihante"  ob ject ivos.  a  qual  se re

pelos estatutos constantes do documento compÌemenlar, elaborado n

termos do número 2 do afiigo 64' do Código do Notariado, que fica

fazer parle integrante desta escriturâ, cujo conteúdo declaram conhec

e acer íar  peÌo que d ispensam a .ua Ie ì lura- - - - - - - -

-----Arquìvo---- --
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- - - - -  O documento completnentar .  - - - -

-*-Exìbìdo-------

------ O cerlifrcado de admissibilidade de firma ou denominaçào,

emìtido err 27 de Outublo de 2006 pelo Registo Nacional de Pessoas

Co lect ìvas.

-:- O Cartão Provlso o de ldentificação de Pessoa Colectiva 507 924

l4:. ----------------

---- Foi feita aos outorgantes a leituÍa desta escritura e a explicação do

--- Imposto de selo liquidado 15.1- € 25,00

Conta PA(ì6À/2006

*
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----- Documento complementar elaborado nos temos do aÍigo sessenta

e quaho do código do notariado, q\e laz parte integrante da escritura

lavrada a folhas cento e dezanove, do Livro Número Trinta e Dois, do

Cartódo Notarial de Castelo Branco, sito na Rua Cadetes de Toledo,

Lote Cinco-C, rés-do-chão, em Castelo Branco.

Estatutos da "Assocìação Ecogerminar - Associação rle

Desenvolvímento do fnterior, de Promoção tlo Comércio Solidário, do

Ecoturkmo e Luts à Desertirtcação Rural"

CAPÍnrLo I

C oNS rrrur ÇÃo, D ENo MrNAÇÃo, S nDE

Artigo primeiro

-** (Jm: E constituída por tempo indeterminado e de harmonia com

a ìeì e os presentes estafutos.

----- Dois: E uma Associação, que visa promover o desenvoÌvimento

sustenlado das regiòes do interior. ------------

--- Três: A Associação adopta a denominação "EcocerminaÍ -

Associação de Desenvolvimento do Interior, de promoção do

comercio solidáno, do ecoturismo e de lüta à desertificação rural". --

Artigo Segundo

---- A Associação tem a sede provisória em Castelo Branco, na

Q-uihta Pires Marques, Lore 232, quafio dìreito, podendo estabelecer

delegações noutras localidades, à medida que o número de



Y
associados o justifique. ---------------- -"- --

Aríigo Terceiro

- A Associação é alheia a qualquer manilestação estranìa às

actividades a que se destina e não terá fins lucrãtivos. ----------------

CÁPÍTULo II

O B JE crlvos E ATRIB uÇ oES

Artigo Quafto
----- Constjtui objecro da Associaçào:

-*- a) Divulgar e promover iniciativas para o desenvolvimento das

regiões do intedor

---: b) CÍiaÍ rÌma pÌatafoma online de promoção do comércio

solidárìo e do ecorurismo.

----- c) Promover actividades e sewiços de valorização sustentada

das regiões do interior. --*-----

----- d) Promover acções de sensibilização para as temáticas de

sustentabilidade das regiões do Interror. --------------------

----- e) Promover iniciativas cuìtur.ais. --------------------

Artigo Quü1to
----- Com vista à realização dos seus objectivos a Associação tem

enlre oulras.  as seguìntes ar ibuiçòes:

---- a) Planear e desenvolver accòes de promoção do CSI e
E ^^À, . i  ^ *  ^L !  u ( y  |  ' r U r u - - - - - - - - -

*--- ó) Promover, importar e ciistribuir os produtos CSÌ.
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--- c) Apoiar e dinamizar acções com outros parceiros que visem

semeÌhantes objectivos

----- d/ Realizar inr est igaçòes-acçoes. -----------

CÁPÍTULq III

ASSoCIÁDoS

Artigo Sexto

-:- A Associação é constituída por número ilimitado de associados

distribuídas pelas seguintes categorias: efectivos e honorários. -------
Le ok+-u'J'- '

Artígo Sétimo

----- Um: Podem ser admitidos como associados Efectivos todos

aquele(a)s que se identifiquem com os objectivos e prálicas da

associação.

---- Dois: São associados Honorários, as pessoas que pela quaÌidade

dos trabalhos realizados ou colaborações Íelevantes prestadas à

Associação, assim mereçam ser distinguidos.

---- Três: São considerados como associados Observadores

aquele(a)s que exerçam funções similares às dos associados

eÍectìvos desta associação, noutras instituiçõe 
" 

2-9j!---y:-!':-?-:: ---

----- Quabo: Os associados Observadores tem os mesmos direitos e

deveres dos restantes associados, excepto não poderem votar ou

serem eleitos para os corpos sociais da Associação.

Artigo Oitavo
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----- IJm: A admissào dos associado. Ffec(iros compete à Direcçào,

rnediante deliberação tomada sob proposta subscrita pelo candidato.

----- Dois: A admissão dos associados Honorários compete à

Assembleia Geral mediante deliberação tomada sob proposta

subscritapor dois associados efectivos. ------------------

--- Três: A admissão dos associados observadores, compete à

Direcção, mediante deliberação tomada sob proposta subscrita por

um associado efecrivo. -----------

Artigo Nono

----- Um: Os associados podem demitir-se em qualquer momento,

mediante comunicação escrita, dirigida à Direcção

---- Dois: A readmissão dos associados demitidos e excluídos

deverá ser solicitada pelos próprios e apreciada pelos órgãos

competenles da Associação.

Artigo Décimo

---- São direitos dos associados:

--- a) Ser informados e participar nas activìdades promovidas pela

,A ç<ncìacãn'

- q  r /  * -  è ò * '  ê 2 ' \ ; ' Ò
---- á,t\FJeger e ser eleito para os Corpos Sociais da AssociaÇào'

--- c) Utllizar os seruiços da Associação, postos à disposição dos

sócios; -------------

--- d) Apresentar susestões 
" r.-*::,:: 

ï:::::1-::j::::::ï,de,gteresse para a Associação. ---

Artigo Dëcimo Pimeiro
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----- São deveres dos associados:

---- a) Cumprir os estatutos;

----- b) Ser imparcial, honesto e justo no desempenho das suas

funções:  - - - - - - - - - -

---- c) Servir a Associação nos Corpos Sociais e demais funções

para que forem designados ou eleitos; ------------------

--*- d) Colaborar nas actividades a que forem chamados, por força

das funções que exerçam;

---- e) Pagar a quota que for flrxada de acordo com os presentes

esìaruros;

---- l) Partìçìpar por escrito à Direcção, qualquer alteração dos seus

dados de identiírcação, residência, emprego e situação profissional,

no nrazo de 10 dias'------------

--- g) Cumprir as deliberações e decisões da Direcção, tomadas de

acordo com os Estatutos.

Artigo Décimo Segurulo
--- Perda de direitos e qualidade de associados:
----- Um: Incorrem nas penas de advertência, suspensão tempoÍária

de direitos ou perda da qualidade de associado, consoante a

gravidade da inftacção, os sócios

deveres referidos no arligo 11.", bem

lesìvos dos interesses da Associação.

CÁPÍTULq IV

RE G aLÀMENID DIS C DL INÁR

que deixarem de cumprir os

como os que praticarem actos
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Artigo Décimo Terceiro

--- O poder discipÌinar é exercido pela Direcção.

Ártigo décimo Quato
----- Um: A infracçào culposa aos deveres legais ou estafutfuios dos

associados é puníveì  com:

----- rÌ) Repreensão: ---------------------

--- ú) Suspensão de direitos por determinado número de dias; ---

--- c) Erclusão do associado.

----- Dois: Serão erciuÍdos da Associação:

--- a) Os associados que por palavras ou acções se mostrem

contrários aos princípios éticos e deontológicos adoptados pela

Associaçâo:

--- b) Os associados que pela sua conduta, contribuam

intencionalmente para o descrédito, desprestígio ou prejuízo da

Associação e dos seus associados;

-:- c) Os associados que, sem justificação, se ahasem no pagament-

das quotas por período superior a um ano. ----------------

Artigo Décimo Quinto
----- Um: O processo disciplinar, que se inicia pela nota de culpa,

poderá ser antecedido, por ìnquérito com duração não superior a

*-,-;.Dois: A noïa de culpa será deduzìda por escrito e notificado o

inlìactor, através da correspondência registada com aviso de
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recepção.--------

'.-',',' Três: O arguido produzirá, se entender, a sua defesa no prazo

miá-rimo de dez dias úteis após a notificação

',',','' Qu&tro: A decisão será notificada ao arguido e comunìcada a

Dìrecção.-----------

Ártigo Décimo Sexto

----- Das decisões condenatórias da Direcção, cabe recurso para a

Assembleia Geral que anaiìsará em últimas instâncias.

CÀPÍTwo V

ÓneÃos Soctzts

Sessão I

Dísposições Gerais

Décímo Sétimo

----- Jao urgaos da Assoclaçao:

---- Um: Asserrbleia Ceraì; -------------

----- Doìs: Direcçâoi

----- Três: Conseìho Fiscal. ---*------

Ártígo Décimo Oitavo
----- O exercício de qualquer cargo nos órgãos sociais é gÍatuito, mas

podej,ustificar o pagamento de despesas dele derivadas.---------*------

Artigo Décimo Nono



----- Um: O mandato dos Orgãos Sociais tem a duração de cinco anos. -

---- Dois: Os membros dos Orgãos Sociais maniêm-se em funções até

à entrada dos eleitos em sua substituição. **----:*--

Três: Os membros dos Corpos Gerentes, só podem ser eleitos

consecutivamente por dois mandatos para quaÌquer órgão da

Associação, salvo se a Assembleia Geral reconhecer expressamente que

e impossível ou inconveniente proceder à sua substituição.

----- Quatro: E incompatível a eleição de um mesmo associado para

mals Õe um olqao.

Ártigo Vigésímo

----- Os membros dos corpos geíentes são responsáveis civil e

criminaimente pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercício do

mandato.

Artig o Vig ésim o P rimeir o

---- Um: Os associados podem fazer-se representar por outros

associados nas reuniões de Assembleia Geral em caso de comprovada

impossibilidade de comparência à reunião, mediante carta dirigida ao

Presidente da Mesa com assinatura reconìecida notarialmente ou corrÌ a

exibição do Bilhete de Identidade do representado, mas cada associado

não poderá representar mais de um associado. -------------

----- Dois: E admitido o voto poÍ corespondência, sob condição do seu

sentido ser expressamente indicado em relação ao ponto ou pontos de

ordem_de trabalhos e a assinatura do associado se encontrar reconhecida

notad almente.



Artigo Vígési mo Segundo

----- Das reuniões dos corpos gerentes serão sempre lavradas actas que

serão obrigatoriamente assinadas pelos membros presentes ou quando

respeitem a reuniões da Assembleia Geral, pelos membros da respectiva

Mesa. --------------

S essão II

Assembleia Geral

A rtig o Vig ésimo Ter c eiro

----- Um: A Assembleia Geml é constituída poÍ todos os associados

efectivos que teúam as suas quotas em dia e não se encontrem

suspensos.---------

----- Dois: A Assembleìa Geral é dirigida por uma Mesa de Assembleia

Geral que é constituída por um Presidente, um Vice-Presidente e um

Secretario, eleitos em AssembÌeia, de entre os associados efectivos no

pleno gozo dos direitos associativos.

---- Três: Nâs laltas e impedìmentos do Presidente da mesa, será

subst i tu ído pelo Vice- Presìdenre.

Artigo Yigésímo Quafto
---- Um: Compete ao Presìdente da Assembleia: ----------:----------------

- - - - -  a)Convocar a Assem ble ia;

---- á)Abrir, suspender e encerrar as sessões de Assembleia;
--- c)Dingir os trabaihos e encerar as actas; -----------
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:--- d) Assistir quando entender conveniente às reuniões da Direcção; -

---- e) Conferir posse à Mesa da Assembleia e aos Membros da

.  Dìrecçào

. :-- Dois: Compete aos Secretários coadjuvar o Presidente a redigir e

asçlnar aS aClaS. ---------------

*-- Três: Compete à Assembleia Geral:

--- a) Eleger os membros da Mesa de Assembleia, da Direcção e do

Conselho Fiscal ;  - - - - - - - - - - -

-*- á) Definir e aprovar planos e reiatórios anuais da Associação;----

--- c) Apreciar e votar anualmente o orçamento e o programa de

acçãol --------------

--- d) Deliberar sobre a alteração dos Estatutos da Associação; ---*-

--- e) Fixar os valores dajóia de inscrição e da quota mínìma mensal; -

--- ;f Proceder à exclusão de sócios, mediante proposta da Direcção,

em AssembÍeia Cerai. ---------:

Artigo Vigésimo Quinto
----- Um: A Assembleia Geral Ordinárìa é convocada pelo

Presidente com a antecedência mínima de trinta dias e com a

indicação da data, hora e local da reunião e da respectiva ordem de

trabalhos.

----- Dois: A Assembleia Geral Extraordinária é convocada pelo

Presidente da assembleia geral, Direcção, Conselho Fiscal ou por

doìg- terços dos sócios efectìvos, com a antecedência mínima de

quinze dias e com a indicação da data, hora e ÌocaÌ da reunião e
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Íespectiva ordem de tabalhos.

-^*- Zrés.' A convocação da Assembleia GeraÌ faz-se mediante aviso

postal expedido para cada associado ou publicado no Boletim da

Associação ou afixado na sede. ------------

---- Qustro: A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na

convocatória, se estiverem presentes mais de metade dos Associados

com dileito a voto, ou uma hora depois, com qualquer número de

presenças.

-*- Quinto: Nos casos das alíneas d) e 1), do número 3 do artigo

24.', as deliberações serão tômadas por voto favorável de pelo

menos três quartos dos associados presentes. -------------

Artigo Yigésimo Sexto
----- Um: A AssembÌeia Geral reúne obrigatot:iamente, em sessão

ordinaria, até 31 de Março de cada ano, para exercer as atribuições

prev is las na a l inea btdo n. "3 do ar igo 24."

----- Dois: A Assembleia GeraÌ reúne também obrigatoriamente, em

sessão oldinária, no último trimestre de cada ano para exercer as

atribuições previstas na a1ínea c) do n..3 do artigo 24.._

Yigésimo Sétimo
--- A eleição da Mesa da Assembleia e da Direcção faz-se por lista

completa e por escrutínio secreto, consider.ando-se eleita a iista que

obtivel.a maioria dos votos expressos

Secçdo lII



Um: Ã Direcçáo

. pÍesidente e um vogal

Direcção

Vigésimo Oitavo

é constituída por um Presidente,

eleitos em Assembleia de entre 0s

um Vice-

assocrados

e lec l l vos .

Artigo Vigésimo Nono

---- Compete à Direcção orientar a actividade da Associação, tomando

e fazendo exercer as deliberações adequadas à r.ealização dos seus

objectivos, em especial:

--- í, DaÍ execução às deliberações da AssembÌeia Geral; ----

---- á) Praticar os actos de gestão que se tomem necessários; ----

*--- c) Representar legalmente a Associação; ---------

--- d) Elabolar e submeter anualmente, à Assembleia Geral o relatório

de actividades e contas de gerência, bem como o programa e o

orçajïrenlo do ano segu inte;

*-- e) Admìnistrar os bens e gerir os fundos da Associação; -------

--- l) Requerer ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a

convocação de Assembleias Extraordinárias, sempre que necessário; --

---- g) Deliberar sobre a admissão de associados efectivos e honoriírios.

Artigo Trigésímo

---- lJm: No prazo máximo de sessenta dia5 após a eleìçào. a Direcção

submclerá à aprovação da Assembleia Gerai, reunida

extraordinariamente, o plano de actividades e orçamento



----- Dois: A Direcção não pode tomardeliberações sem a presença da

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

----- Três: As deliberações são tomadas por maioria de votos presentes,

tendo o Presidente voto de desempate

:--- Quafto: As deliberações devem constar de urrr livro de actas. -____
----- Cinco: Para obrigar a Associação são necessárias as assinaturas de
dois membros da Direcção.

--- .feis.. A Direcção elaborará o seu Reguiamento Intemo. --_____-_____

Sessão Iy

Conselho Fiscal

Artig o Trig ësim o p r im eiro
-*- Um: O Conselho Fiscal é composto por três eÌementos, sendo um
Presidente, um vice-presidente e um Vogal. ----------,_-_

---- Dois: No caso de vacatura do cargo de presidente, será o mesmo
preenchido pelo vice-presidente.

Artigo Trig ésim o S eg u nd,o
----- Compete ao Conselho Fiscal: ---*_--_

---- a) Examinar â contabilidade da Associação, pelo menos uma vez
por trimestre;

- --'- b) Dar perecer sobre o relatório de actividades e contas de gerência
e orçamento apresentados pela Direcção, bem como qualquer assunto
que a Dìrecçào ju lgue convenienre;
*-- c,) Assistir às reunìões da Direcção; ____________

--- d) Requerer ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, sempre _
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qüe o Jutgue con\eFlen le-  a  convocaçâo de {ssembìe jas Gera is

Extraordinári as;

oconse,Ìro,,""::::::_:'":::;""i::i:"_convenlente,por
convocação do Presidente e obrigatoriamente, uma vez poÍ ano._____-__

Sessão V

órgãos Locais

Artigo Trig^imo euerto
--- A nível local a Associação poderá orgaaizar-se em núcleos.-_____-

CAPÍTULo VI

(RECURSos Fn rANcEtr{os)

Artig o Trigés im o euinto
Consrituem receitas da Associaçào:--------

A jóia de inscrição dos associados;---------
---- As quotizações;-------------------

:-- a) O produto de publicações e outras actividades desenvolvidas,___
---- ó) {s receitas re\ultanles das sçç5s,. -- -------------------

c) Os legados, donativos e subsídios que lhe sejam atribuídos. _____

Artigo Trigésimo Sexto
:-- 4sreceitas terão aplicação na cobertura de despesas de gestão,

destinando-se os saldos aos fins deliberados pela Assembleia Geral que
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ASSoCIAÇÃ2

Artig o Trig é simo S étim o
----- Os estatutos da Associação só podem ser alterados por deliberação

de pelo menos três quaÍos dos assocìados prcsentes em Assembleia_
geral convocada expressamente pam o efeito.-----*---*

Trigésimo Oitavo

Dissolução
---- A Assocìação só poderá ser dissolvida em Assembleia_geral

expressamente convocada para o efeito, que deliberará por maioria de
três quartos dos associados.

Artigo Trigésimo Nono

Disposições Finais

Todos os casos omissos estatutariamente serão resoÌvidos nos
temos das disposições legais aplicáveis às Associações, das normas
regulamenrares e pelas delìberaçôes da Assembleia Geral. -----------

apÍove os orçamentos.

CAPÍTI,T-0 VT

ALTER,4ÇAO DOS ESTATATOS E DISSOLUCÃO DÁ

Artigo

CÁPÍraLo VIII
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(DÌsposrÇÕES cERAis)

Artigo Quadragésímo
----- Os presentes estatutos só poderão ser alterados em Assembleia

Geml, expressamente convocada para o efeito. -----:--

Artigo Quadrag ésimo Primeiro
----- Os casos omissos serão resolvidos em Assembleia Geral. ----------

i:
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