CAPÍTULO I - PRINCÍPIOS GERAIS
Artigo 1º | DENOMINAÇÃO E CARATERIZAÇÃO JURÍDICA
1- A Academia de Arbitragem Albino Nogueira – Associação de Árbitros de Futsal, fundada a
dezassete de fevereiro de dois mil, é uma pessoa coletiva sem fins lucrativo, constituída sob
a forma de associação de direito privado, representativa de árbitros, observadores e demais
agentes ligados à arbitragem do Futsal.
2- A Academia de Arbitragem Albino Nogueira – Associação de Árbitros de Futsal pode ser
designada por AAAN-AAF, tendo a sua sede no Polidesportivo do Crasto, Rua Morena S/N,
Baguim do Monte, 4435-746, Gondomar.
Artigo 2º | OBJETO
1- A AAAN-AAF tem por principal objeto a defesa dos interesses dos agentes de arbitragem de
Futsal e a promoção da sua formação contínua.
2- São tarefas fundamentais da AAAN-AAF:
a) Representar os seus Associados, defendendo os seus interesses;
b) Contribuir ativamente para o crescimento e valorização da classe da arbitragem de
Futsal;
c) Fomentar, desenvolver e apoiar a formação dos seus associados e demais agentes de
arbitragem;
d) Representar os interesses dos associados e demais agentes de arbitragem, junto de
todas as autoridades e instituições, podendo, para tal, aderir a organizações desportivas,
nacionais ou internacionais, ou participar na sua constituição;
e) Defender os interesses dos associados no âmbito do exercício da sua atividade de
agente de arbitragem, nomeadamente na prestação de assistência jurídica e na
negociação por melhores condições para atividade destes;
f) Promover ou apoiar atividades de natureza cultural e recreativa, destinadas aos
associados e aos seus familiares;
g) Promover ou apoiar atividades e eventos com instituições congéneres, tendo em vista
os interesses comuns.
Artigo 3º | NEUTRALIDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO
1- A AAAN-AAF não admite qualquer tipo de discriminação em função da ascendência, sexo,
raça, nacionalidade, etnia, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou
ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.
2- A AAAN-AAF defende os valores da ética, da lealdade, da verdade desportiva e do fair-play.
3- A violação dos princípios enunciados nos números anteriores por um associado, constitui
causa de suspensão ou expulsão.
Artigo 4º | AUTONOMIA
A AAAN-AAF como Associação de classe é independente do Estado, Federações, Associações
ou quaisquer outras entidades públicas ou privadas.
Artigo 5º | SEDE
A AAAN-AAF tem a sua sede no Polidesportivo do Castro, sito na Rua Morena, freguesia de
Baguim do Monte, concelho de Gondomar.
Artigo 6º | SÍMBOLO
1- O símbolo da AAAN-AAF é o que se encontra anexo aos presentes Estatutos.
2- O grafismo utilizado deverá ser, tanto quanto possível, uniforme e semelhante ao que consta
como Anexo I aos presentes Estatutos.
3- O símbolo apenas pode ser alterado por deliberação da Assembleia Geral.

ACADEMIA DE ARBITRAGEM ALBINO NOGUEIRA

1

Artigo 7º | FORMA DE OBRIGAR
1- A AAAN-AAF obriga-se perante terceiros, em atos que não tenham conteúdo financeiro ou
patrimonial, pela assinatura do Presidente, ou de um Vice-Presidente, ou do Tesoureiro, ou do
Secretário-Geral, ou dos seus substitutos nos termos estatutários, juntamente com qualquer
outro membro da Direção.
2- Em atos de natureza financeira, a AAAN-AAF obriga-se por duas assinaturas: do Presidente
da Direção e do Tesoureiro.
3- Um dos membros da Direção referidos no número anterior pode ser substituído por um Vicepresidente ou Secretário-Geral.

CAPÍTULO II - SÓCIOS
Artigo 8º | TIPO
Os sócios são classificados como:
a) Fundadores;
b) Efetivos;
c) Auxiliares;
d) Mérito;
e) Honorários.
Artigo 9 | SÓCIOS FUNDADORES
1- São considerados fundadores os sócios que assinaram e outorgaram a escritura de
constituição da AAAN-AAF.
2- Os sócios fundadores são titulares de todos os direitos e deveres dos sócios efetivos,
aplicando-se todas as disposições referentes a estes.
Artigo 10º | SÓCIOS EFETIVOS
São considerados como sócios efetivos os associados que se encontrem em atividade no
exercício de funções de agentes de arbitragem, na área do Futsal, nomeadamente árbitros,
observadores, dirigentes e técnicos.
Artigo 11º | SÓCIOS AUXILIARES
São considerados como sócios auxiliares:
a) Automaticamente, os sócios efetivos que tenham terminado ou suspendido o exercício
de funções de agentes de arbitragem, na área do Futsal;
b) Aqueles que tenham terminado ou suspendido o exercício de funções de agentes de
arbitragem, na área do Futsal;
c) Demais agentes ligados à arbitragem;
d) Todos os que, demonstrada a sua ligação à causa da AAAN-AAF, queiram contribuir
para a mesma.
Artigo 12º | SÓCIOS DE MÉRITO
1- São considerados sócios de mérito os associados que tenham prestado serviços de relevada
importância quer à AAAN-AAF, quer à Arbitragem em geral.
2- O título de sócio de mérito é atribuído em Assembleia Geral, por maioria simples dos
associados presentes, sob proposta da Direção ou por, pelo menos, vinte por cento dos
associados.
3- Se a um associado da AAAN-AAF vier a ser atribuído o título de sócio de mérito, este
manterá todos os seus direitos e deveres que possuía à data da atribuição.
4- Sem prejuízo do número anterior, os sócios de mérito estão isentos de pagamento de quotas,
não possuindo, no entanto, direito a voto em Assembleia Geral, nem capacidade eleitoral
ativa ou passiva.
Artigo 13º | SÓCIOS HONORÁRIOS
1- São considerados sócios honorários as pessoas ou entidades que tenham prestado serviços
de relevância excecional à AAAN-AAF.
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2- O título de sócio de honorário é atribuído em Assembleia Geral, por maioria simples dos
associados presentes, sob proposta da Direção ou por, pelo menos, trinta por cento dos
associados.
3- Se a um associado da AAAN-AAF vier a ser atribuído o título de sócio honorário, este
manterá todos os seus direitos e deveres que possuía à data da atribuição.
4- Sem prejuízo do número anterior, os sócios honorários estão isentos de pagamento de
quotas, não possuindo, no entanto, direito a voto em Assembleia Geral, nem capacidade
eleitoral ativa ou passiva.
Artigo 14º | DIREITOS DOS SÓCIOS
São direitos dos associados:
a) Usufruir de regalias constantes nos presentes Estatutos;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da AAAN-AAF, nas condições fixadas nos
presentes Estatutos;
c) Requerer a convocação, participar e votar em Assembleia Geral;
d) Formular à Direção, por escrito, sugestões ou críticas, sobre os normais destinos da
AAAN-AAF;
e) Participar nas atividades e ações desenvolvidas pela AAAN-AAF;
f) Frequentar as instalações da AAAN-AAF.
g) Possuir o cartão de identificação de associado;
h) Informar-se e ser informado da Atividade da AAAN-AAF;
i) Deixar voluntariamente de ser associado, mediante a comunicação à Direção.
Artigo 15º | DEVERES DOS SÓCIOS
São deveres dos sócios:
a) Cumprir os presentes Estatutos;
b) Ter uma conduta dignificante para com a AAAN-AAF;
c) Participar nas assembleias-gerais e demais reuniões e atividades associativas,
colaborando com todos os órgãos sociais;
d) Exercer o seu direito de voto;
e) Pagar o valor mínimo de quotas;
f) Participar nas atividades e ações da AAAN-AAF;
g) Cumprir as decisões e deliberações dos órgãos sociais;
h) Responder com exatidão aos questionários que lhe sejam apresentados e comunicar,
com a maior brevidade possível, as alterações relativas aos dados fornecidos;
i) Devolver o cartão associativo quando haja perdido a qualidade de associado.
Artigo 16º | SUSPENSÃO DA QUALIDADE DE SÓCIO
1- É, automaticamente, atribuída a qualidade de sócio suspenso ao associado que:
a) Haja sido punido com pena de suspensão;
b) Não proceda ao pagamento do valor mínimo de quota, nos trinta dias após o vencimento
da data de pagamento.
2- A suspensão prevista no número 1, implica a perda dos direitos previstos no artigo 14º.
3- A condição de sócio suspenso, pelo motivo previsto na alínea b) do número 1, será
automaticamente levantada através do pagamento do valor de quotas em atraso.
Artigo 17º | PERDA DA QUALIDADE DE SÓCIO
Perde, automaticamente, a qualidade de sócio, o associado que:
a) Se retire voluntariamente da AAAN-AAF, mediante comunicação à Direção.
b) Deixe de pagar o valor mínimo da quota anual, pelo período de três anos;
c) Haja sido punido com pena de expulsão.
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Artigo 18º | ADMISSÃO DE SÓCIOS
1- A admissão dos sócios efetivos ou auxiliares é feita por escrito, mediante o preenchimento
de formulário próprio e o pagamento do valor mínimo de quota anual e da taxa de inscrição.
2- Compete à Direção a aprovação de novos sócios, na primeira reunião após a receção da
proposta, devendo a decisão constar na respetiva ata, sendo de imediato atribuído o número
de sócio.
3- A qualidade de sócio é comprovada por um cartão de sócio, o qual deverá ser devolvido no
momento da sua demissão.
Artigo 19º | READMISSÃO DE SÓCIOS
1- A readmissão de sócios que tenham perdido essa mesma qualidade, pelos motivos previstos
nas alíneas a) e b) do artigo 17º, processa-se nos termos do artigo 18º.
2- A readmissão de sócios que tenham perdido essa mesma qualidade, pelo motivo previsto na
alínea c) do artigo 17º, apenas poderá ser submetida seis meses após a expulsão, ficando,
ainda assim, dependente de parecer favorável do Conselho Fiscal e Disciplinar, e
processando-se nos termos do artigo 18º.
Artigo 20º | NÃO-SÓCIOS
1- A Direção decidirá, a cada atividade ou ação realizada, sobre a participação de não-sócios.
2- Permitida a participação de não-sócios, deverá a Direção procurar, sempre que possível,
distinção nas condições participação, em benefício dos sócios.
Artigo 21º | QUOTAS
1- Os sócios fundadores, efetivos e auxiliares participam nas despesas da AAAN-AAF com uma
quota anual, cujo o valor mínimo é fixado em Assembleia Geral, sob proposta da Direção.
2- Os associados que, por qualquer motivo, devidamente justificado e comprovado, e estando
sem meios de subsistência, poderão solicitar à Direção, por escrito, a dispensa de
pagamento de quotas.
3- A dispensa prevista no número anterior permanecerá enquanto a situação se mantiver, não
se aplicando o artigo 16º.
4- Os sócios efetivos com o estatuto de “árbitro jovem” estão isentos do pagamento de quotas,
enquanto esse estatuto se mantiver.

CAPÍTULO III – ÓRGÃOS SOCIAIS
Artigo 22º | ÓRGÃOS
Os órgãos sociais da AAAN-AAF são a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal e
Disciplinar.

SECÇÃO I – ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 23º | COMPOSIÇÃO
1- A Assembleia-Geral é constituída pelos associados, em pleno uso dos seus direitos e em
respeito pelo disposto nos presentes Estatutos.
2- Podem assistir à Assembleia-Geral os sócios que, pelo disposto nos presentes Estatutos,
nela não têm assento, ainda que sem direito a voto e a participação.
Artigo 24º | COMPETÊNCIAS
São competências da Assembleia-Geral:
a) Eleger os órgãos socias, de acordo com os presentes Estatutos;
b) Alterar os Estatutos,
c) Aprovar o Plano de Atividades e Orçamento;
d) Aprovar o Relatório de Contas e de Atividades;
e) Fixar, sob proposta da Direção, valor de quota mínimo anual e a taxa de inscrição;
f) Autorizar a Direção, ouvido o Conselho Fiscal e Disciplinar, a contrair empréstimos e
adquirir, alienar ou a onerar bens imóveis;
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g) Pronunciar-se sobre todas as questões que, nos termos legais ou estatutários, lhe sejam
submetidas;
h) Destituir os órgãos sociais, mediante proposta de qualquer dos órgãos ou de, pelo
menos, 25% dos associados, em plenos direitos.
i) Deliberar sobre a integração em Federações, Confederações ou outras organizações e
sobre a filiação em organismos da especialidade.
j) Decidir em última instância nos recursos para ela interpostos, nos termos dos presentes
Estatutos.
k) Deliberar sobre qualquer assunto que seja considerado de superior interesse para a
Associação, ou que possa afetar gravemente a sua atividade.
l) Aprovar as propostas de associados Honorários e Mérito;
m) Exercer as demais competências previstas nos Estatutos e demais legislação.
Artigo 25º | MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
1- A Mesa da Assembleia-Geral é composta pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário.
2- Compete, em especial, ao Presidente:
a) Convocar as reuniões da Assembleia-Geral, nos termos estatutários;
b) Dar posse aos novos órgãos sociais;
c) Comunicar à Assembleia-Geral qualquer irregularidade de que tenha conhecimento;
d) Representar a AAAN-AAF, por indicação da Direção.
3- Compete, em especial, ao Vice-Presidente:
a) Substituir o Presidente, nos seus impedimentos;
b) Assumir as competências do Secretário, nos seus impedimentos ou ausências.
4- Compete, em especial, ao Secretário:
a) Redigir e assinar todas as atas passar certidão das mesmas, quando lhe sejam
requeridas pelos Órgãos Associativos ou seus associados;
b) Substituir o Vice-Presidente nos seus impedimentos;
c) Preparar, expedir e fazer publicar os avisos convocatórios.
Artigo 26º | REUNIÕES E CONVOCAÇÃO
1- A Assembleia-Geral reunirá em sessão ordinária:
a) Anualmente até ao dia trinta de junho, mediante convocação do Presidente da mesa da
Assembleia Geral, para aprovação do orçamento e do Plano de Atividades para a época
seguinte;
b) Anualmente até ao dia trinta e um de janeiro, mediante convocação do Presidente da
mesa da Assembleia Geral para apreciação e votação do Relatório e Contas da época
anterior e respetivo parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar.
2- A Assembleia-Geral reunirá em sessão extraordinária:
a) Por convocação do Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, sempre que considere
necessário;
b) Por solicitação da Direção ou do Conselho Fiscal e Disciplinar;
c) A requerimento de pelo menos 25% associados, em plenos direitos,
3- A Assembleia-Geral é convocada, com antecedência mínima de quinze dias, mediante
convocatória publicada nos sítios online da AAAN-AAF e enviada por endereço eletrónico,
na qual deverá constar o dia, a hora e o local da reunião e a respetiva ordem de trabalhos.
Artigo 27º | QUORÚM
1- O quórum de funcionamento da Assembleia-Geral é de, pelo menos, 50%+1 dos associados,
em plenos direitos.
2- Não estando presente o quórum necessário à hora marcada em convocatória, a AssembleiaGeral funcionará, trinta minutos após, com o número associados de presente.
Artigo 28º | QUORÚM DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
O quórum da Mesa da Assembleia Geral é de dois membros.
Artigo 29º | SUBSTITUIÇÃO
Os membros da Mesa da Assembleia Geral que cessem funções, por aplicação do artigo 57º,
são substituídos pelo membro suplente eleito, em respeito pelo disposto nos presentes Estatutos.
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Artigo 30º | DISSOLUÇÃO
1- Aplicado o previsto no artigo 29º, a Mesa da Assembleia Geral dissolve-se por perda de
quórum.
2- A dissolução do órgão determina a realização de eleições, para o respetivo órgão, nos termos
dos presentes Estatutos, para o período remanescente do mandato em curso.
Artigo 31º | FUNCIONAMENTO
1- As deliberações da Assembleia-Geral são tomadas por maioria simples, com exceção do
previsto nos presentes Estatutos.
2- As deliberações referentes as alíneas b) e h) do artigo 24º são tomadas por dois terços dos
sócios presentes.
3- As deliberações referentes as alíneas e), f) i) e j) do artigo 24º são tomadas por maioria
absoluta dos sócios presentes.
4- As deliberações são tomadas de braço no ar, com exceção das deliberações que respeitem
à eleição e destituição dos titulares dos órgãos sociais ou Comissões e as que envolvam a
apreciação dos comportamentos ou das qualidades de qualquer pessoa, que serão tomadas
por voto secreto.

SECÇÃO II – DIREÇÃO
Artigo 32º | COMPOSIÇÃO
A Direção é o órgão executivo da AAAN-AAF, sendo composta por um Presidente, dois VicePresidentes, um Secretário-Geral, um Tesoureiro e seis vogais.
Artigo 33º | COMPETÊNCIAS
São competências da Direção:
a) Cumprir e fazer cumprir os Estatutos, a Lei e as decisões da Assembleia-Geral;
b) Administrar os fundos da associação;
c) Cumprir e fazer cumprir os objetivos e tarefas da AAAN-AAF;
d) Decidir sobre a admissão de candidatos a associados;
e) Elaborar e apresentar anualmente, o Relatório e Contas e Atividades da época anterior
e o Plano de Atividades e o Orçamento para a época seguinte, submetendo-o ao
Conselho Fiscal e Disciplinar para parecer, e à Assembleia-Geral para votação;
f) Atribuir louvores e diplomas de reconhecimento por relevantes serviços prestados à
associação;
g) Excluir e suspender, nos termos dos Estatutos, os associados, por motivo da falta de
pagamento do valor mínimo da quota anual;
h) Proceder disciplinarmente, de acordo com os presentes Estatutos;
i) Exercer as demais atribuições que por lei ou pelos Estatutos lhe sejam conferidas,
consultando os outros Órgãos sempre que tal se torne necessário.
j) Exercer as demais competências previstas nos Estatutos e demais legislação.
Artigo 34º | REUNIÕES E CONVOCAÇÃO
1- A Direção deve reunir, em sessão ordinária, uma vez por mês e, extraordinariamente,
sempre que necessário, por convocação do Presidente ou de, pelo menos, três membros.
2- A Direção deve elaborar as atas das suas reuniões e aprová-las na reunião seguinte.
3- As reuniões de Direção são convocadas, com antecedência mínima de dois dias, mediante
convocatória enviada por endereço eletrónico, na qual deverá constar a data, a hora e o local
da reunião.
Artigo 35º | QUORÚM
O quórum de funcionamento das reuniões de Direção é de seis membros, sendo a presença do
Presidente obrigatória, salvo as situações previstas nos presentes Estatutos.
Artigo 36º | SUBSTITUIÇÃO
Os membros da Direção que cessem funções, por aplicação do artigo 57º, são substituídos pelos
membros suplentes eleitos, em respeito pelo disposto nos presentes Estatutos.
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Artigo 37º | DISSOLUÇÃO
1- Aplicado o previsto no artigo 36º, a Direção dissolve-se por perda de quórum ou renúncia do
Presidente da Direção.
2- A dissolução do órgão determina a realização de eleições para os órgãos sociais, para um
novo mandato.
Artigo 38º | FUNCIONAMENTO
1- As reuniões de Direção são presididas pelo Presidente do órgão.
2- As deliberações das reuniões de Direção são tomadas por maioria simples, tendo o
Presidente voto de qualidade.
Artigo 39º | PRESIDENTE
O Presidente da AAAN-AAF representa a Associação e assegura o seu regular funcionamento,
competindo-lhe em especial:
a) Representar a AAAN-AAF perante todas as entidades públicas e privadas e junto das
associações congéneres de natureza idêntica;
b) Convocar e presidir às reuniões da Direção;
c) Coordenar toda a atividade da Direção;
d) Distribuir pelouros pelos membros da Direção;
e) Usar o voto de qualidade, em caso de empate, nas reuniões de Direção;
f) Requerer a convocação extraordinária da Assembleia-Geral da AAAN-AAF;
g) Fazer executar as deliberações da Assembleia-Geral, da Direção e do Conselho
h) Fiscal e Disciplinar.
i) Participar sem direito a voto, quando o entenda por conveniente, nas reuniões do
Conselho Fiscal e Disciplinar;
j) Exercer as demais competências previstas nos Estatutos e demais legislação.
Artigo 40º | VICE-PRESIDENTES
1- Compete ao primeiro Vice-Presidente:
a) Substituir o Presidente, nos seus impedimentos;
b) Colaborar na direção de qualquer pelouro;
c) Dirigir o pelouro que lhe haja sido atribuído.
2- Compete ao segundo Vice-Presidente:
a) Substituir o primeiro Vice-Presidente, nos seus impedimentos;
b) Substituir o Secretário-Geral, nos seus impedimentos;
c) Colaborar na direção de qualquer pelouro;
d) Dirigir o pelouro que lhe haja sido atribuído.
Artigo 41º | SECRETÁRIO-GERAL
Compete ao Secretário-Geral:
a) Dar execução a todos os procedimentos administrativos da AAAN-AAF;
b) Substituir os Vice-Presidentes, nos seus impedimentos;
c) Elaborar o projeto de Plano e Relatório de Atividades e submete-lo à Direção;
d) Elaborar as atas das reuniões de Direção;
e) Colaborar na direção de qualquer pelouro.
Artigo 42º | TESOUREIRO
Compete ao Tesoureiro:
a) Arrecadar as receitas e autorizar as despesas, nos termos dos presentes Estatutos;
b) Elaborar o projeto de Orçamento e o relatório de Contas e submete-lo à Direção;
c) Elaborar um balanço trimestral a apresentar à Direção;
d) Proceder à cobrança das quotas;
e) Colaborar na direção de qualquer outro pelouro.
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Artigo 43º | VOGAIS
Compete aos Vogais:
a) Dar provimento às missões que lhe forem confiadas pelo Presidente ou pela Direção;
b) Dirigir o pelouro que lhe haja sido atribuído.
c) Colaborar na direção de qualquer outro pelouro.

SECÇÃO III – CONSELHO FISCAL E DISCIPLINAR
Artigo 44º | COMPOSIÇÃO
1- O Conselho Fiscal e Disciplinar é composto por um Presidente, um Relator e um Secretário.
2- Compete, em especial, ao Presidente:
a) Convocar as reuniões do Conselho Fiscal e Disciplinar, nos termos estatutários;
b) Conduzir as reuniões do Conselho Fiscal e Disciplinar;
c) Comunicar à Assembleia-Geral qualquer irregularidade de que tenha conhecimento;
d) Representar a AAAN-AAF, por indicação da Direção.
3- Compete, em especial, ao Relator:
a) Substituir o Presidente, nos seus impedimentos;
b) Coordenar e redigir os processos de instrução;
c) Assumir as competências do Secretário, nos seus impedimentos ou ausências.
4- Compete, em especial, ao Secretário:
a) Redigir e assinar todas as atas passar certidão das mesmas, quando lhe sejam
requeridas pelos Órgãos Sociais ou seus associados;
b) Substituir o Relator nos seus impedimentos;
Artigo 45º | COMPETÊNCIAS
Compete ao Conselho Fiscal e Disciplinar:
a) Examinar, pelo menos trimestralmente, a contabilidade da Associação;
b) Dar parecer sobre o Relatório e Contas e Atividades, Plano de Atividades e Orçamento
apresentados pela Direção;
c) Verificar, sempre que o entender, a documentação da tesouraria da Associação;
d) Apresentar à Direção as sugestões que entenda de interesse para a Associação e que
estejam no seu âmbito;
f) Instaurar os processos disciplinares e definir as respetivas sanções, de acordo com os
presentes Estatutos;
g) Elaborar as atas das suas reuniões;
h) Exercer as demais competências previstas nos Estatutos e demais legislação.
Artigo 46º | REUNIÕES E CONVOCAÇÃO
1- O Conselho Fiscal e Disciplinar deve reunir, em sessão ordinária, em junho e outubro, antes
da respetivas Assembleias-Gerais ordinárias, e, extraordinariamente, sempre que
necessário, por convocação do Presidente.
2- O Conselho Fiscal e Disciplinar deve elaborar as atas das suas reuniões e aprová-las na
reunião seguinte.
3- As reuniões do Conselho Fiscal e Disciplinar são convocadas, com antecedência mínima de
dois dias, mediante convocatória enviada por endereço eletrónico, na qual deverá constar a
data, a hora e o local da reunião.
Artigo 47º | QUORÚM
O quórum de funcionamento das reuniões do Conselho Fiscal e Disciplinar é de dois membros,
sendo a presença do Presidente obrigatória, salvo as situações previstas nos presentes
Estatutos.
Artigo 48º | SUBSTITUIÇÃO
Os membros do Conselho Fiscal e Disciplinar que cessem funções, por aplicação do artigo 57º,
são substituídos pelo membro suplente eleito, em respeito pelo disposto nos presentes Estatutos.
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Artigo 49º | DISSOLUÇÃO
1- Aplicado o previsto no artigo 48º, o Conselho Fiscal e Disciplinar dissolve-se por perda de
quórum.
2- A dissolução do órgão determina a realização de eleições, para o respetivo órgão, nos termos
dos presentes Estatutos, para o período remanescente do mandato em curso.
Artigo 50º | FUNCIONAMENTO
1- As reuniões do Conselho Fiscal e Disciplinar são presididas pelo Presidente do órgão.
2- As deliberações das reuniões do Conselho Fiscal e Disciplinar são tomadas por maioria
simples, tendo o Presidente voto de qualidade.

SECÇÃO IV – ELEIÇÕES E MANDATO
Artigo 51º | MANDATO
O mandato dos órgãos sociais é de três anos, e iniciando-se e terminando com o ato de tomada
de posse, salvo as exceções previstas nos presentes Estatutos.
Artigo 52º | TOMADA DE POSSE
1- O Presidente da Mesa da Assembleia Geral confere posse aos titulares dos órgãos sociais
até quinze dias após a sua eleição.
2- Os titulares eleitos entram em exercício independentemente da posse, se decorrido o prazo
previsto no número anterior o Presidente da Mesa da Assembleia Geral não a conferir, por
omissão deste.
Artigo 53º | ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA
3- A eleição dos órgãos sociais é realizada em Assembleia Geral Eletiva, expressamente
convocada para o efeito, devendo ser realizada nos trinta dias que antecedem o término do
mandato.
4- A eleição dos órgãos sociais é efetuada por votação direta e secreta.
5- A convocação da Assembleia Geral Eletiva segue os termos das restantes reuniões do
órgão.
Artigo 54º | CAPACIDADE ELEITORAL
1- Têm capacidade eleitoral ativa os sócios Fundadores, Efetivos e Auxiliares, no pleno gozo
dos seus direitos, de acordo com os presentes Estatutos, maiores de idade e data de
admissão de sócio superior a 30 dias, à data das eleições.
2- Têm capacidade eleitoral passiva os sócios Fundadores, Efetivos e Auxiliares, no pleno gozo
dos seus direitos, de acordo com os presentes Estatutos, com data de admissão de sócio
superior a 15 dias, à data das eleições.
3- Os sócios que sejam dirigentes nos órgãos sociais, empregados ou avençados da Federação
Portuguesa de Futebol, de Associações Distritais ou Clube Federados têm a sua capacidade
eleitoral passiva suspensa.
Artigo 55º | LISTAS CANDIDATAS
1- As listas candidatas à Direção devem obrigatoriamente apresentar candidatura aos restantes
órgãos.
2- As listas candidatas, contendo os nomes dos candidatos aos órgãos sociais, deverão ser
entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até cinco dias da data das eleições.
3- As listas devem integrar os seguintes elementos candidatos:
a) Mesa da Assembleia Geral: Presidente; Vice-Presidente; Secretário; Suplente;
b) Direção: Presidente; Dois Vice-Presidentes; Secretário-Geral; Tesoureiro; seis
Vogais; dois Suplentes;
c) Conselho Fiscal e Disciplinar: Presidente; Relator; Secretário; Suplente.
4- Cada candidato deverá anexar à respetiva lista um termo de aceitação do cargo e não pode
vincular-se em mais do que uma lista.
5- Compete à Mesa da Assembleia Geral pronunciar-se sobre a elegibilidade dos candidatos e
das respetivas listas, até 48 horas após a sua receção.
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6- Da declaração da inelegibilidade não há recurso, podendo, os associados nestas condições
ser substituídos na respetiva lista, no prazo de 48 horas após a data da notificação.
Artigo 56º | SUSPENSÃO DE MANDATO
1- A suspensão temporária do mandato de um titular de um órgão social pode ser requerida,
por motivo pessoal relevante, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral.
2- É permitida a suspensão temporária de mandato de titular de órgão social, por um período
mínimo de três meses e máximo de um ano.
3- Constitui motivo pessoal relevante, nomeadamente, a doença impeditiva de desempenho de
funções, a doença prolongada e o exercício da licença por maternidade ou paternidade.
4- Durante a suspensão provisória do seu mandato o titular do órgão mantém o cargo e é
substituído nos termos estuários.
Artigo 57º | CESSAÇÃO DE FUNÇÕES
1- Os titulares dos órgãos sociais da FPF cessam as suas funções, antes do termo do seu
mandato, nos seguintes casos:
a) Renúncia;
b) Destituição por violação grave dos deveres estatutários;
c) Perda de mandato.
2- Os titulares dos órgãos da FPF que cessem funções nos termos do número anterior são
substituídos nos termos estatutários.
3- Os substitutos exercem funções até ao termo do mandato do respetivo antecessor.
Artigo 58º | RENÚNCIA AO MANDATO
1- A renúncia ao mandato produz efeitos a partir da data da receção da respetiva comunicação
escrita, dirigida ao Presidente da mesa da Assembleia Geral.
2- A renúncia ao mandato do Presidente da mesa da Assembleia Geral é dirigida ao Presidente
do Conselho Fiscal e Disciplinar.
Artigo 59º | PERDA DE MANDATO
1- Perde o mandato o titular de órgão social da AAAN-AAF que incorra numa das seguintes
situações:
a) Falte, injustificadamente, a três reuniões seguidas ou seis interpoladas;
b) Omita dolosamente a comunicação de causa de perda de mandato de outro titular
quando o respetivo conhecimento lhe seja exigível pelo exercício da sua função;
c) Execute ou ordene a execução de deliberações contrárias às deliberações da
Assembleia Geral ou contrárias aos Estatutos ou Lei;
d) Falsifique ata de órgãos sociais da AAAN-AAF ou obste, por ação ou omissão, à
respetiva elaboração;
e) Haja sido punido com pena de suspensão ou expulsão;
f) Não proceda ao pagamento do valor mínimo de quota, nos sessenta dias após o
vencimento da data de pagamento.
g) Viole gravemente deveres estatutários.
2- A justificação das faltas é da competência do Presidente do respetivo órgão social.
3- As faltas injustificadas são comunicadas ao Secretário-Geral que elabora a respetiva
estatística.
4- A perda de mandato é declarada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, mediante
conhecimento comprovado de qualquer um dos factos referidos no número 1 deste artigo.
A decisão é notificada ao interessado, pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.
Artigo 60º | DESTITUIÇÃO POR VIOLAÇÃO GRAVE DOS DEVERES ESTATUTÁRIOS
1- A destituição de titular de órgão social é discutida e votada em Assembleia Geral, após
instrução disciplinar pelo Conselho Fiscal e Disciplinar.
2- A proposta de destituição tem que ser justificada e notificada ao visado, tendo este o prazo
de quinze dias para apresentar a sua defesa por escrito.
3- A defesa apresentada pelo visado ou a menção de que o mesmo a não produziu embora
para tal notificado acompanha, obrigatoriamente, o aviso convocatório da Assembleia Geral.
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4- Os visados podem intervir na Assembleia Geral durante o período de discussão da proposta
da sua destituição.

CAPÍTULO IV – REGIME DISCIPLINAR
Artigo 61º | SANÇÕES
Aos associados, por violação dos deveres estatutários, poderão ser instaurados processos
disciplinares, podendo ser aplicadas as seguintes sanções:
a) Advertência ou admoestação.
b) Repreensão registada.
c) Suspensão até cento e oitenta dias.
d) Suspensão superior a cento e oitenta dias e até três anos.
e) Expulsão.
Artigo 62º | GRADUAÇÃO
1- As sanções disciplinares graduam-se em função da maior ou menor gravidade da infração e
culpabilidade do infrator.
2- Incorrem sempre em sanção disciplinar todos os associados que desrespeitem os presentes
Estatutos.
Artigo 63º | COMPETÊNCIA E RECURSO
1- As sanções disciplinares previstas alíneas a) e b) do artigo 61º são da exclusiva competência
do Conselho Fiscal e Disciplinar.
2- As sanções previstas nas alíneas c) a e) do artigo 61º é da exclusiva competência da
Assembleia-Geral, mediante proposta do Conselho Fiscal e Disciplinar.
3- Os processos disciplinares são instaurados pelo Conselho Deontológico e Disciplinar, por
iniciativa própria ou por indicação da Direção ou Assembleia Geral.
4- Das sanções indicadas nas alíneas a) e b) do artigo 18º cabe recurso para a AssembleiaGeral.
5- A comunicação da sanção disciplinar aplicada, deve ser feita por correio eletrónico e o
recurso pode ser interposto, no prazo de quinze dias úteis após o conhecimento da sanção,
por quem tenha legitimidade para o fazer, sendo devidamente fundamentado e dirigido à
Mesa da Assembleia-Geral.
6- Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o associado que tenha sido punido com
pena de expulsão e que dela recorra, não poderá, até decisão final, eleger ou ser eleito.
7- Os recursos têm efeitos suspensivos.
Artigo 64º | PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
1- Sob pena de nulidade, nenhuma sanção disciplinar poderá ser aplicada sem que seja
instaurado o respetivo procedimento disciplinar e sejam concedidos ao acusado, todos os
meios pertinentes de defesa, em respeito pelos princípios de Direito.
2- A instrução dos procedimentos disciplinares não deve ultrapassar o prazo de trinta dias.

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS
Artigo 65º | PERÍODO DE EXERCÍCIO
O exercício orçamental da AAAN-AAF tem início no dia um de julho e termo no dia trinta de junho
do ano seguinte.
Artigo 66º | ORÇAMENTO
1- A Direção elabora anualmente o Orçamento da AAAN-AAF, submetendo-o à aprovação da
Assembleia Geral até ao dia trinta de junho de cada ano.
2- O orçamento respeita o princípio do equilíbrio orçamental, devendo as receitas coincidir
despesas.
3- Os desvios orçamentais são retificados por Orçamento Suplementar.
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Artigo 67º | RECEITAS
1- Constituem receitas da AAAN-AAF:
a) As quotas dos associados;
b) Subsídios e donativos de entidades;
c) Receitas resultantes de venda de artigos ou realização de atividades;
d) Receitas extraordinárias.
2- As receitas são depositadas em entidade bancária, sendo movimentadas pela assinatura do
Presidente, Tesoureiro, de um dos Vice-Presidentes ou do Secretário-Geral.

Artigo 68º | DESPESAS
1- Constituem despesas da AAAN-AAF:
a) As estipuladas no orçamento da AAAN-AAF;
b) Quaisquer outras para cumprimento do objeto da AAAN-AAF.
2- Salvo deliberação da Assembleia Geral, os compromissos financeiros assumidos por cada
Direção não poderão ultrapassar o período do seu mandato.
Artigo 69º | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS
O crédito que a AAAN-AAF detenha sobre algum dos seus Sócios pode ser debitado na sua
conta.

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 70º | DURAÇÃO
1- A AAAN-AAF tem duração indeterminada.
2- A AAAN-AAF pode extinguir-se por deliberação de 3/4 dos seus associados, em deliberação
tomada em Assembleia Geral expressamente convocada para o efeito.
3- Em caso de extinção, Direção da AAAN-AAF nomeará os respetivos liquidatários e decidirá
sobre o destino dos bens.
4- Em circunstância alguma, poderão os bens ser diretamente atribuídos a qualquer associado
da AAAN-AAF.
Artigo 71º | CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos previstos nos presentes Estatutos são contínuos.
Artigo 72º | ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS
Os Estatutos podem ser revistos em qualquer altura, em Assembleia Geral convocada
expressamente para o efeito, de acordo com a legislação em vigor e o estipulado nos presentes
Estatutos,
Artigo 73º | ENTRADA EM VIGOR
Estes Estatutos foram aprovados na Assembleia Geral de 28 de agosto de 2020 e entram em
vigor com a sua publicação, nos termos da lei.
Artigo 74º | NORMAS TRANSITÓRIAS
As normas transitórias estão anexas aos presentes Estatutos.
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NORMAS TRANSITÓRIAS
Artigo 1º | SUSPENSÃO DE SÓCIOS
Os prazos previstos no artigo 16º retroagem.
Artigo 2º | PERDA DA QUALIDADE DE SÓCIO
1- Os prazos previstos no artigo 17º retroagem.
2- Aos sócios em condição de perda da qualidade de sócios será atribuído um período de
quinze dias, após a aprovação dos presentes Estatutos, para regularização das suas dívidas.
3- Findo o prazo mencionado no número anterior e não se tendo verificado a liquidação do valor
em dívida ou a definição de um plano de pagamento, aplicar-se-á o disposto no artigo 17º
dos Estatutos.
Artigo 3º | MANDATO
Os órgãos eleitos cumprem o seu mandato nos termos em que foram eleitos, salvo as exceções
previstas nas presentes normas transitórias.
Artigo 4º | SUBSTITUIÇÃO
1- A substituição de membros dos órgãos sociais em funções, no presente mandato, processase mediante designação interna do órgão, ratificada em Assembleia Geral, em limite de um
terço dos seus membros.
2- Ultrapassado o limite previsto no número anterior, aplica-se o disposto nos artigos 30º, 37º
e 49º dos Estatutos.
Artigo 5º | COMPOSIÇÃO DA DIREÇÃO
A composição da Direção resulta dos termos em que foi eleita, com as seguintes exceções:
a) O Primeiro Secretário eleito assumirá, para os devidos efeitos previstos nos presentes
Estatutos, as funções de Secretário-Geral, até término do presente mandato;
b) O Segundo Secretário eleito assumirá, para os devidos efeitos previstos nos presentes
Estatutos, as funções de Segundo Vice-Presidente, até término do presente mandato.
Artigo 6º | PERDA DE MANDATO POR INCUMPRIMENTO
1- O prazo previsto na alínea f) do número 1 do artigo 59º retroage.
2- Aos titulares de órgãos sociais em condição de perda de mandato, pelo motivo previsto na
alínea f) do número 1 do artigo 59º, será atribuído um período de quinze dias, após a
aprovação dos presentes Estatutos, para regularização das suas dívidas.
3- Findo o prazo mencionado no número anterior e não se tendo verificado a liquidação do valor
em dívida ou a definição de um plano de pagamento, aplicar-se-á o disposto no artigo 59º
dos Estatutos.
Artigo 7º | PERDA DE MANDATO LIMITE DE FALTAS
O limite de faltas previsto na alínea a) do número 1 do artigo 59º retroage ao início do mandato
em curso.
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