
REGULAMENTO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DA TERRA 

Revisão de Abril 2021 
(aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 10/04/2021)  
 
i) Corrige a redacção dos n.ºs 2, 4, e 5 do artigo 11.º do Regulamento Interno 
 
Onde se lia: 
2. As votações na Assembleia Geral são realizadas de braço no ar, excepto nas seguintes situações, em que se procederá por votação secreta: 
Passa a ler-se: 
2. As votações na Assembleia Geral são realizadas de braço no ar (física ou telematicamente), excepto nas seguintes situações, em que se 
procederá por votação secreta: 
 
Onde se lia: 
4. A votação para os órgãos sociais pode ser realizada por correspondência, nos termos do art.º 17.º do presente Regulamento. 
Passa a ler-se: 
4. A votação secreta, quando realizada durante assembleia por via telemática, decorrerá com o preenchimento de boletim de voto 
electrónico. 
5. A votação para os órgãos sociais pode ser realizada por correspondência, nos termos do art.º 17.º do presente Regulamento. 
 
ii) Corrige a redacção do n.º 1 do artigo 14.º do Regulamento Interno  
Onde se lia: 
1. Nos termos do art.º 21.º dos Estatutos, a Direcção é formada por um presidente, um vice-presidente, e um tesoureiro e dois vogais.   
Passa a ler-se: 
1. Nos termos do art.º 21.º dos Estatutos, a Direcção é formada no mínimo por um presidente, um vice-presidente e um tesoureiro. 
 
iii) Corrige a redacção dos nºs 2, 3 e 4 do artigo 23.º e designação do respectivo artigo do Regulamento Interno  
Onde se lia: 
Artigo 23.º — AJUDAS DE CUSTOS  
Passa a ler-se: 
Artigo 23.º - AJUDAS DE CUSTOS E COMPENSAÇÕES 
Onde se lia: 
2. O pagamento de despesas de deslocação, estadia e alimentação, poderá ser atribuído a qualquer sócio, que no âmbito de uma actividade 
e/ou em representação da Associação, desde que com autorização da Direcção, incorra em despesas desse tipo. O pagamento será feito 
contra apresentação de documento, conforme o n.º 4 do art.º 22.º do presente Regulamento. 
Passa a ler-se: 
2. O pagamento de despesas de deslocação, estadia e alimentação, poderá ser atribuído a qualquer sócio, que no âmbito de uma actividade 
e/ou em representação da Associação, desde que com autorização da Direcção, incorra em despesas desse tipo.  
3. A compensação pecuniária pela organização de actividades e/ou participação em projectos da associação, pode ser atribuída a qualquer 
sócio ou órgão social desta associação, sendo o valor definido pela Direcção. 
4. Os pagamentos referidos nos números anteriores serão feitos contra apresentação de documento, conforme o n.º 4 do art.º 22.º do 
presente Regulamento. 
 
iv) Corrige a redacção do n.º 1 e anula o n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Interno 
Onde se lia: 
Artigo 26.º - SEDE  
1. Compete à Direcção promover a gestão e o bom estado de conservação da Sede. 
2. A utilização da sede respeita as condições determinadas no contrato de comodato estabelecido com o Município de Santiago do Cacém. 
Passa a ler-se: 
Artigo 26.º - ESPAÇOS FÍSICOS  
1. Compete à Direcção promover a gestão e o bom estado de conservação de Sede ou qualquer outro espaço físico que lhe esteja adstrito. 
 
v) Corrige a secção Anexos ao Regulamento do Regulamento Interno 
A esta secção foram acrescentados os seguintes elementos: 
Formulário de Inscrições Associados CdT - Google Forms  
Formulário de Adesão aos Pacotes Profissionais Terra - Google Forms 
Protocolos extintos 
 

Revisão de Fevereiro 2014  
(aprovado em Assembleia Geral de 02/02/2014) 
 
i) Corrige a redacção do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento Interno 
Onde se lia: 
1. As convocatórias podem ser efectuadas por via electrónica, aos associados que expressamente o autorizem por escrito, prescindindo do 
formalismo descrito na alínea b) do art.º 19.º dos Estatutos, sem prejuízo das menções previstas nesse artigo, que devem obrigatoriamente 
constar na convocatória. 
Passa a ler-se: 
1. As convocatórias podem ser efectuadas por via electrónica, aos associados que expressamente o autorizem por escrito, prescindindo do 
formalismo descrito na alínea a) do art.º 19.º dos Estatutos, sem prejuízo das menções previstas nesse artigo, que devem obrigatoriamente 
constar na convocatória. 
 
ii) Corrige a redacção do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento Interno 
Onde se lia: 
2. A utilização da sede respeita as condições determinadas no contrato de usufruto estabelecido com a Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém. 
Passa a ler-se: 
2. A utilização da sede respeita as condições determinadas no contrato de comodato estabelecido com o Município de Santiago do Cacém. 
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Artigo 1.º - PUBLICAÇÃO E REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO 
1. O Regulamento Interno estará disponível na página da Internet da Associação, em área reservada aos 

sócios, podendo ser consultado por qualquer interessado, desde que solicitado. 
2. O Regulamento Interno pode ser alterado sob deliberação de maioria simples da Assembleia Geral, sob 

proposta da Direcção, ou por um conjunto de associados não inferior à quinta parte da sua totalidade. 
 
Artigo 2.º - POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
1. Em nenhuma circunstância, dados pessoais ou profissionais dos associados à guarda da Associação, 

poderão ser usados, para qualquer finalidade que não a expressamente autorizada pelo associado ou 
previstas nos Estatutos e Regulamento Interno. 

 
SÓCIOS 
Nos termos do art.º 6.º dos Estatutos, os associados podem ser individuais, colectivos e honorários.   
 
Artigo 3.º - GESTÃO DE SÓCIOS 
1. A gestão de sócios é assegurada por um responsável designado pela Direcção e tem por função: 

a. Manter actualizada a base de dados de associados; 
b. Atribuir número de sócio aos associados; 
c. Emitir e enviar os cartões de associados; 
d. Empreender acções para a cobrança das quotas anuais, designadamente através do envio de pedidos 

de pagamento aos sócios; 
e. Elaborar lista de sócios com a quotização em atraso para integrar o processo de exclusão, nos termos 

do art.º 8.º do presente regulamento. 
 
Artigo 4.º - NÚMERO DE SÓCIO 
1. A numeração dos sócios é sequencial e atribuída por ordem de entrega da ficha de inscrição. 
2. Os números de sócio que por qualquer motivo fiquem disponíveis, permanecem sem ser atribuídos. 

 
Artigo 5.º - ADMISSÃO 
1. Nos termos do art.º 7.º dos Estatutos, a admissão de associados faz-se por deliberação da Direcção, por 

proposta subscrita pelos interessados. 
 
Artigo 6.º - EXONERAÇÃO 
1. Nos termos da alínea a) do art.º 12.º dos Estatutos, os associados perdem essa qualidade ao solicitarem a 

sua exoneração, em carta dirigida ao presidente da Assembleia. A carta, assinada, deverá ser 
acompanhada por documento de identificação.  

2. A exoneração não carece de votação, revestindo-se meramente de uma homologação pelo presidente da 
Mesa da Assembleia, uma vez atestada a identidade do sócio. 

 
Artigo 7.º - SUSPENSÃO 
1. Os associados que desejem suspender temporariamente a sua inscrição deverão solicitar a exoneração e 

a readmissão, nos termos dos artigos 6.º e 9.º do presente Regulamento. 
 
Artigo 8.º - EXCLUSÃO 
1. Nos termos das alíneas b) e c) do art.º 12.º dos Estatutos, a exclusão dos associados ocorre:  

a. Pela não observância das disposições estatutárias e regulamentares, assim como as deliberações dos 
órgãos sociais; 

b. Por quem exerça injustificadamente o cargo social para que tenha sido eleito; 
c. Por quem atente deliberadamente contra os objectivos e atribuições da associação; 
d. Por quem não pague as quotas nos montantes fixados pela Assembleia Geral. 

2. O processo de exclusão, nos casos previsto nas alíneas a), b) e c) do ponto anterior, deverá ser elaborado 
por 3 membros designados pela Direcção e integrará os factos, documentos e testemunhos que existam e 
permitam a tomada de decisão pela Assembleia. 

3. A exclusão, no caso de incumprimento do pagamento das quotizações, ocorre quando esteja em dívida a 
quota de pelo menos dois anos. O processo de exclusão consiste numa listagem das comunicações 
dirigidas ao(s) associado(s), bem como por documento subscrito pelo Presidente e Tesoureiro da 
Direcção declarando a situação de incumprimento do(s) associado(s) em causa. 

4. A decisão do processo de exclusão, em todos os casos, cabe à Assembleia Geral, que reúna após a 
respectiva comunicação da proposta de exclusão ao associado em causa.   

5. Os processos de exclusão deverão ser juntos à acta da Assembleia em que for decidida. 
6. A exclusão será notificada aos interessados, juntando cópia da acta em que a decisão foi tomada. 
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7. Os dados pessoais e profissionais dos associados excluídos, constantes nas bases de dados da associação, 
serão removidos. 

 
Artigo 9.º - READMISSÃO 
1. Os associados que pediram a exoneração poderão ser readmitidos a qualquer momento. 
2. Aos associados excluídos nos casos previsto nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do art.º 8.º a readmissão fica 

sujeita a deliberação por maioria da Assembleia; 
3. Aos associados excluídos por incumprimento do pagamento das quotizações, fica vedada a readmissão 

pelo número de anos que se encontre em falta à data da exclusão, podendo em qualquer momento ser 
readmitidos, acrescendo à quota de readmissão, o pagamento adicional de duas quotas, no valor que 
estiver em vigor à data da readmissão. 

4. As readmissões seguem o procedimento igual às admissões, mantendo-se o número de sócio 
anteriormente atribuído. 

 
Artigo 10.º - SÓCIOS HONORÁRIOS 
1. Qualquer sócio ou órgão da associação pode propor, com a devida fundamentação, a atribuição da 

qualidade de sócio honorário, devendo essa atribuição ser deliberada por unanimidade, em Assembleia 
Geral. 

2. A atribuição da qualidade de sócio honorário carece de aceitação, devendo o presidente da Mesa da 
Assembleia dirigir um convite por escrito ao homenageado. 

3. A qualidade de sócio honorário deverá ficar inscrita na base de dados de associados e na página da 
Internet da associação. 

4. Os sócios honorários estão isentos do pagamento de quotas nos termos da alínea c) do art.º 11.º dos 
Estatutos. 

 
ÓRGÃOS SOCIAIS 
 
Artigo 11.º - ASSEMBLEIA GERAL 
1. Nos termos do art.º 17.º dos Estatutos, a Assembleia Geral é constituída pelos associados em pleno gozo 

dos seus direitos, sendo a Mesa da Assembleia Geral composta por três membros, um presidente, um vice-
presidente e um secretário.   

2. As votações na Assembleia Geral são realizadas de braço no ar (física ou telematicamente), excepto nas 
seguintes situações, em que se procederá por votação secreta:  
a. Quando se trate da dissolução da Associação; 
b. Quando se trate da eleição dos órgãos sociais;  
c. Quando se trate de votar a exclusão de sócios;  
d. Sempre que solicitado por número de sócios não inferior à quinta parte dos presentes;  
e. Sempre que a Mesa da Assembleia entenda ser conveniente.  

3. Os sócios podem fazer-se representar por procuração, nos termos do art.º 18.º do presente Regulamento.  
4. A votação secreta, quando realizada durante assembleia por via telemática, decorrerá com o 

preenchimento de boletim de voto electrónico. 
5. A votação para os órgãos sociais pode ser realizada por correspondência, nos termos do art.º 17.º do 

presente Regulamento.  
  
Artigo 12.º - PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
1. A Assembleia Geral ordinária e a Assembleia Geral Eleitoral serão convocadas até ao final do mês de 

Janeiro e serão realizadas até ao final de Março. 
2. Nos termos da alínea a) do art.º 19.º dos Estatutos, a convocatória da Assembleia Geral é enviada pelo 

Presidente da Mesa da Assembleia, a cada associado, com a antecedência mínima de oito dias da data da 
reunião. 

3. Para envio das convocatórias aos sócios, seja em papel seja em formato digital, o Presidente da Mesa da 
Assembleia terá a colaboração da Direcção. 

4. As propostas de orçamento, relatórios, planos de actividades e outros documentos a aprovar em 
Assembleia, devem ser divulgados aos associados previamente à sua apresentação em Assembleia Geral. 
Caso tal se demonstre inviável, deverá o Presidente da Mesa da Assembleia conceder um período 
adequado, durante a Assembleia, para a análise dos referidos documentos. 

 
Artigo 13.º - CONVOCATÓRIA 
1. As convocatórias podem ser efectuadas por via electrónica, aos associados que expressamente o 

autorizem por escrito, prescindindo do formalismo descrito na alínea a) do art.º 19.º dos Estatutos, sem 
prejuízo das menções previstas nesse artigo, que devem obrigatoriamente constar na convocatória. 
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2. Pode a qualquer momento o associado solicitar que as convocatórias sejam efectuadas por via postal ou 
por via electrónica, bastando para tal enviar comunicação por escrito à Direcção. 

3. A autorização por escrito do sócio, relativamente à forma de convocatória solicitada, deve estar anexa à 
ficha de sócio. 

 
Artigo 14.º - DIRECÇÃO 
1. Nos termos do art.º 21.º dos Estatutos, a direcção é formada no mínimo por um presidente, um vice-

presidente e um tesoureiro.   
2. As decisões da Direcção são tomadas por maioria simples, cabendo ao presidente, em caso de empate, 

voto de qualidade. 
3. Qualquer membro dos órgãos sociais pode estar presente nas reuniões de Direcção, a solicitação sua, sem 

direito a voto. 
4. É obrigação da Direcção reunir-se com regularidade. Das reuniões de Direcção será elaborada acta, que 

integrará os documentos da Associação. 
5. É dever da Direcção fornecer o relatório de contas ao Conselho Fiscal, até ao final de Janeiro, para 

elaboração de parecer. 
6. São ainda deveres da Direcção: 

a. Garantir a boa gestão e preservação da informação, que deve ser considerada como parte do 
património da associação;  

b. Garantir o acesso aos sócios a toda a informação respeitante à Associação; 
c. Garantir a manutenção e operacionalidade das ferramentas de comunicação e divulgação aos sócios, 

como sejam o sítio de Internet, a gestão do domínio da Internet e de contas de correio electrónico. 
 
Artigo 15.º - CONSELHO FISCAL 
1. Nos termos do art.º 23.º dos Estatutos, o Conselho Fiscal é constituído por um presidente e dois vogais.   
2. As decisões do Conselho Fiscal são tomadas por maioria simples, cabendo ao presidente, em caso de 

empate, voto de qualidade. 
3. O presidente do Conselho Fiscal poderá convocar a presença de membros da Direcção em reunião do 

Conselho Fiscal, por escrito e com a antecedência de 8 dias em relação à data da reunião. 
4. O parecer do Conselho Fiscal sobre o relatório de contas será obrigatoriamente elaborado previamente à 

realização da Assembleia Geral, devendo ser comunicado ao presidente da Mesa da Assembleia. 
5. Os pareceres negativos sobre o relatório de contas devem ser fundamentados. 

 
ELEIÇÕES 
 
Artigo 16.º - ELABORAÇÃO DE LISTAS 
1. Os órgãos da Associação são eleitos em lista conjunta submetida a votação secreta à Assembleia Geral. 
2. As candidaturas à Direcção devem incluir o programa de actividades que se propõem executar. 
3. As listas candidatas à Mesa da Assembleia Geral, à Direcção e ao Conselho Fiscal devem ser enviadas ao 

presidente da Mesa da Assembleia para o endereço de correio electrónico da Associação, até 15 dias antes 
da data da Assembleia Geral Eleitoral.  

4. A disponibilização aos associados das listas candidatas e dos respectivos programas de actividades será 
feita por correio electrónico, logo que as mesmas sejam recebidas pela Direcção, estando disponíveis para 
consulta no local e dia da Assembleia. 

5. Deverão ser submetidos a votação, para além dos titulares dos cargos, um suplente por cada órgão social, 
o qual assumirá automaticamente um dos cargos do órgão para que foi eleito, em caso de demissão ou 
exclusão de um membro desse órgão. 

 
Artigo 17.º - VOTAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA 
1. Nos termos do art.º 25.º dos Estatutos, a votação para os órgãos sociais pode ser exercida pessoalmente, 

por via electrónica no decorrer da assembleia ou por correspondência.   
2. Os boletins de voto para a votação por correspondência são remetidos aos associados por correio 

electrónico, até 10 dias antes do acto eleitoral, com a indicação da morada postal para onde devem ser 
enviados.  

3. A votação deve ser enviada dentro de envelope, por correio registado, para a morada indicada pela 
Direcção, até 8 dias antes da assembleia.  

4. Os votos enviados para uma morada postal diferente da indicada pela Direcção consideram-se nulos. 
5. O envelope deverá conter uma carta com a assinatura do sócio, juntando cópia de documento de 

identificação e de um subscrito sem marcas, encerrado, com o boletim de voto no interior dobrado em 4. 
A não observância desta norma implica que o voto seja considerado nulo. 

6. A abertura do subscrito encerrado será efectuada pelo presidente da Mesa da Assembleia, à vista de todos, 
sendo o boletim de voto colocado, dobrado, dentro da urna. 
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Artigo 18.º - VOTAÇÃO POR PROCURAÇÃO 
1. Os sócios podem fazer-se representar na Assembleia Geral Eleitoral por procuração.  
2. A procuração, assinada, identificará cabalmente o procurador e o representado e ficará anexa à acta da 

Assembleia, devendo ser acompanhada por documento de identificação do representado. 
 
Artigo 19.º - MANDATO 
1. O mandato inicia-se com a tomada de posse perante o presidente da mesa da Assembleia Geral, o que 

deverá ter lugar imediatamente após as eleições, caso não tenha ocorrido impugnação do acto eleitoral.  
2. Da tomada de posse será elaborada acta assinada pelo presidente da Mesa da Assembleia. 
3. Quando as eleições não sejam realizadas nos prazos estipulados considera-se prorrogado o mandato em 

curso até à posse dos novos órgãos sociais. 
4. Os órgãos sociais mantêm-se em funções desde que a maioria dos titulares eleitos para cada um desses 

órgãos se mantenha em funções. 
5. Quando um órgão social, por demissão ou exclusão, deixar de ter a maioria dos seus membros, continuará 

a garantir os assuntos correntes até à sua substituição, a ocorrer na próxima Assembleia Geral. 
6. O órgão social em causa obriga-se a informar a Mesa da Assembleia Geral, no prazo de 30 dias, após a falta 

de quórum. 
 
Artigo 20.º - PASSAGEM DE PASTAS 
1. Compete aos órgãos cessantes disponibilizarem todos os elementos e informações sobre a Associação aos 

órgãos eleitos. Os órgãos cessantes podem solicitar documento comprovativo dessa entrega. 
2. Compete especificamente à Direcção transmitir os seguintes documentos e informação à Direcção eleita: 
2.1. Em ficheiro informático: 

a. Actas das reuniões de Direcção; 
b. Actas das Assembleias e convocatórias; 
c. Dados dos sócios e quotização; 
d. Relatórios e contas; 
e. Registo da actividade financeira durante o mandato; 
f. Base de dados de contactos relevantes (bancos, entidades parceiras); 
g. Relatórios e informação relativa às actividades desenvolvidas durante o mandato; 
h. Registo de correspondência recebida e enviada; 
i. Códigos de acesso à Segurança Social Directa e Finanças; 
j. Códigos de acesso a contas de correio electrónico; 
k. Dados da empresa onde o sítio Internet da associação se encontra alojado e o domínio 

centrodaterra.org; 
l. Tutorial da gestão e manutenção do sítio Internet. 

2.2. Em papel: 
a. Dossiê de contabilidade com arquivo de comprovativo de todos os movimentos efectuados; 
b. Contratos firmados durante o mandato; 
c. Documentos oficiais (Bancos, Estado, etc.); 
d. Livro de Actas. 

 
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, TESOURARIA E CONTABILIDADE 
 
Artigo 21.º - ACTUALIZAÇÃO DE DADOS DA ASSOCIAÇÃO 
1. Compete à Direcção eleita comunicar às Finanças, Segurança Social, Banco e outras entidades, nos prazos 

legais, a actualização de dados da Associação, designadamente a alteração dos seus órgãos sociais. 
 
Artigo 22.º - FINANCIAMENTO E DESPESAS 
2. Toda a despesa carece de fonte de financiamento previamente assegurada. O não respeito por esta regra 

implica a responsabilização pessoal de quem procedeu à autorização da despesa. 
3. O valor do saldo final positivo do relatório de contas a apresentar no final de cada ano não deve ser 

inferior, em mais de 10%, ao valor do saldo final do plano de actividades e orçamento apresentado no 
início desse ano. 

4. Deverá ser garantida uma reserva para aquisição de livros, a integrar o Centro de Documentação, num 
valor a propor anualmente pela Direcção no plano de actividades e orçamento. 

5. Todos os pagamentos efectuados pela Associação devem ser devidamente documentados através de 
recibo em nome de Associação Centro da Terra, com o respectivo n.º de contribuinte. 

 
Artigo 23.º - AJUDAS DE CUSTOS E COMPENSAÇÕES 
1. Nos termos do art.º 27.º dos Estatutos, os cargos directivos da associação poderão ser ou não 

remunerados. 
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2. O pagamento de despesas de deslocação, estadia e alimentação, poderá ser atribuído a qualquer sócio, que 
no âmbito de uma actividade e/ou em representação da Associação, desde que com autorização da 
Direcção, incorra em despesas desse tipo.  

3. A compensação pecuniária pela organização de actividades e/ou participação em projetos da associação, 
pode ser atribuída a qualquer sócio ou órgão social desta associação, sendo o valor definido pela Direcção. 

4. Os pagamentos, referidos nos números anteriores, serão feitos contra apresentação de documento, 
conforme o n.º 4 do art.º 22.º do presente Regulamento. 

 
 
Artigo 24.º - CONVÉNIOS, PROTOCOLOS E ACORDOS 
1. Compete à Direcção subscrever e renegociar, em nome da Associação, convénios, protocolos ou acordos 

com outras entidades. 
2. Os convénios, protocolos ou acordos que tenham implicação com o Património da Associação, ou cuja 

vigência seja superior a 5 anos, carecem de aprovação, por maioria, em Assembleia Geral. 
3. É da responsabilidade da Direcção fazer cumprir as determinações dos protocolos celebrados pela 

Associação. 
4. Os convénios, protocolos ou acordos, na medida que impõem regras a que a Associação fica vinculada, irão 

integrando os Anexos do Regulamento Interno, disponibilizado na página da Internet da Associação. 
5. Os convénios, protocolos ou acordos vinculam a Associação dentro do seu prazo de vigência, 

independentemente dos titulares dos cargos dos órgãos sociais. 
 
PATRIMÓNIO 
 
Artigo 25.º - PATRIMÓNIO MÓVEL DA ASSOCIAÇÃO 
1. O património móvel da associação é constituído por livros, materiais, ferramentas, documentos em papel 

e em formato digital. 
2. O património móvel da associação consta de uma base de dados, actualizada pela Direcção. 
3. A Direcção é responsável pela manutenção, em boas condições, do património móvel da associação. 
4. O património móvel da associação só pode ser utilizado em actividades em que a associação esteja 

institucionalmente envolvida. 
 
Artigo 26.º - ESPAÇOS FÍSICOS  
1. Compete à Direcção promover a gestão e o bom estado de conservação de Sede ou qualquer outro espaço 

físico que lhe esteja adstrito. 
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ANEXOS AO REGULAMENTO 
 
Anexo 1 
Modelo de convocatória para Assembleia Geral (Ordinária, Extraordinária, Eleitoral e Dissolutiva) 
 
Anexo 2 
Modelo de procuração para representação de sócio na Assembleia Geral 
 
Anexo 3 
Ficha de inscrição no CdT 
 
Anexo 4 
Formulário de Inscrições Associados CdT - Google Forms  
 
Anexo 5 
Formulário de Adesão Pacotes Profissionais Terra - Google Forms 
 
Anexo 6 
Logotipo da Associação 
 
Anexo 7 
Protocolos válidos: 
 
1. 
Acordo de Morada Fiscal da Sede – Município de Santiago do Cacém 
 
2. 
Acordo de depósito e divulgação de documentação com: 
Município de Santiago do Cacém 
Início em 13/05/2013, com validade por 25 anos, renovado automaticamente, o protocolo foi assinado pela 
Presidente 
 
3. 
Protocolo de colaboração científica e tecnológica com: 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 
Início a 11/04/2013, com validade por 3 anos, renovado automaticamente, o protocolo foi assinado pela 
Presidente 
 
4. 
Protocolo para desenvolvimento de actividades em parceria com: 
Centro Hércules – Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda / Universidade de Évora 
Início a 12/02/2011, sem prazo, o protocolo foi assinado pela Presidente 
 
5. 
Protocolo para desenvolvimento de actividades em parceria com: 
Associação Oficinas do Convento 
Início a 12/02/2011, sem prazo, o protocolo foi assinado pela Presidente 
 
Anexo 8 
Protocolos extintos: 
 
1.   
Contrato de Comodato com: Município de Santiago do Cacém  
Início a 03/05/2010 – extinto a 23/08/2019 
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ANEXO 1 
Modelo de convocatória para Assembleia Geral (Ordinária, Extraordinária, Eleitoral e Dissolutiva) 
 
MODELOS DE CONVOCATÓRIAS 
 
Assembleia Geral Ordinária  
Nos termos do disposto no Capítulo III, art. 18.º, alínea a) dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral da 
Associação Centro da Terra (CdT), para reunir em sessão ordinária, no <<LOCAL>>, no dia <<DIA>>, pelas 
<<HORAS>>, com a seguinte ordem de trabalhos:  
PONTO UM - Apreciação e votação do Relatório de Actividades e de Contas de 2013 e respectivo Parecer do 
Conselho Fiscal;  
PONTO DOIS - Outros assuntos.  
Se à hora marcada não estiver presente o número legal de associados para que a Assembleia Geral possa reunir 
em primeira convocatória, tendo em consideração o disposto no capítulo III, artigo 19.º, alínea b) dos Estatutos 
do CdT, convoca-se desde já a mesma Assembleia Geral a reunir em segunda convocatória, no mesmo dia e 
local, às <<HORAS>>, com a mesma ordem de trabalhos, deliberando então com qualquer número de 
associados presentes.  
<<LOCAL E DATA>> 
<<ASSINATURA>> Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
 
Assembleia Geral Extraordinária  
Nos termos do disposto no Capítulo III, art. 18.º, alínea b) dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral da 
Associação Centro da Terra (CdT), para reunir em sessão extraordinária, no <<LOCAL>>, no dia <<DIA>>, pelas 
<<HORAS>>, com a seguinte ordem de trabalhos:  
PONTO UM - <<DESCRIÇÃO>>  
Se à hora marcada não estiver presente o número legal de associados para que a Assembleia Geral possa reunir 
em primeira convocatória, tendo em consideração o disposto no capítulo III, artigo 19.º, alínea b) dos Estatutos 
do CdT, convoca-se desde já a mesma Assembleia Geral a reunir em segunda convocatória, no mesmo dia e 
local, às <<HORAS>>, com a mesma ordem de trabalhos, deliberando então com qualquer número de 
associados presentes. 
<<LOCAL E DATA>> 
<<ASSINATURA>> Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
 
Assembleia Geral Eleitoral  
Nos termos do disposto no Capítulo III, art. 16.º dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral da Associação 
Centro da Terra (CdT), para reunir em sessão eleitoral, no <<LOCAL>>, no dia <<DIA>>, pelas <<HORAS>>, 
com a seguinte ordem de trabalhos:  
PONTO UM – Eleição de Órgãos Sociais para o biénio <<ANOS>>;  
PONTO DOIS – Tomada de posse da lista eleitoral vencedora.  
Se à hora marcada não estiver presente o número legal de associados para que a Assembleia Geral possa reunir 
em primeira convocatória, tendo em consideração o disposto no capítulo III, artigo 19.º, alínea b) dos Estatutos 
do CdT, convoca-se desde já a mesma Assembleia Geral a reunir em segunda convocatória, no mesmo dia e 
local, às <<HORAS>>, com a mesma ordem de trabalhos, deliberando então com qualquer número de 
associados presentes. 
A Assembleia Geral Eleitoral decorrerá no dia indicado entre as <<HORAS>>, sendo o horário de encerramento 
da mesa de voto às <<HORAS>>, ao que se segue a tomada de posse da lista vencedora. 
<<LOCAL E DATA>> 
<<ASSINATURA>> Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
 
Assembleia Geral Dissolutiva 
Nos termos do disposto no Capítulo V, art. 28.º dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral da Associação Centro 
da Terra (CdT), para reunir no <<LOCAL>>, no dia <<DIA>>, pelas <<HORAS>>, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 
PONTO UM – Deliberação sobre a dissolução da Associação Centro da Terra;  
PONTO DOIS – Outros assuntos. 
Se à hora marcada não estiver presente o número legal de associados para que a Assembleia Geral possa reunir 
em primeira convocatória, tendo em consideração o disposto no capítulo V, artigo 28.º dos Estatutos do CdT, 
convoca-se desde já a mesma Assembleia Geral a reunir em segunda convocatória, no mesmo dia e local, às 
<<HORAS>>, com a mesma ordem de trabalhos, deliberando caso estejam presentes pelo menos três quartos 
de todos os associados. 
<<LOCAL E DATA>> 
<<ASSINATURA>> Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
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ANEXO 2 
Modelo de procuração para representação de sócio na Assembleia Geral 
 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL 
 
<<NOME COMPLETO>>, sócio da Associação Centro da Terra, portador do CC <<NÚMERO>>, venho por este 
meio, nomear e atribuir poderes de representação na Assembleia Geral de <<DATA>>, ao também sócio 
<<NOME COMPLETO>>, podendo manifestar-se e votar sobre qualquer matéria relativa a qualquer ponto da 
Ordem de Trabalhos. 
 
<<LOCAL E DATA>> 
<<ASSINATURA>> 
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Anexo 3 
Ficha de inscrição no CdT
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Anexo 4 
Formulário de Inscrições Associados CdT - Google Forms  
https://forms.gle/ueAWYrnwYmY7LxW67  

https://forms.gle/ueAWYrnwYmY7LxW67
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Anexo 5 
Formulário de Adesão aos Pacotes Profissionais Terra - Google Forms 
https://forms.gle/gNihYnCjQMWxPEkn6  

https://forms.gle/gNihYnCjQMWxPEkn6
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Anexo 6 
Logotipo da Associação 
 
LOGOTIPO DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DA TERRA 
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Anexo 7 
Protocolos válidos: 
 
1. 
Acordo de Morada Fiscal da Sede – Município de Santiago do Cacém 
 
2. 
Acordo de depósito e divulgação de documentação com: 
Município de Santiago do Cacém 
Início em 13/05/2013, com validade por 25 anos, renovado automaticamente, o protocolo foi assinado apenas 
pela presidente 
 
3. 
Protocolo de colaboração científica e tecnológica com: 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 
Início a 11/04/2013, com validade por 3 anos, renovado automaticamente, o protocolo foi assinado apenas 
pela presidente 
 
4. 
Protocolo para desenvolvimento de actividades em parceria com: 
Centro Hércules – Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda / Universidade de Évora 
Início a 12/02/2011, sem prazo, o protocolo foi assinado apenas pela presidente 
 
5. 
Protocolo para desenvolvimento de actividades em parceria com: 
Associação Oficinas do Convento 
Início a 12/02/2011, sem prazo, o protocolo foi assinado apenas pela presidente 
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1. 
Acordo de Morada Fiscal da Sede – Município de Santiago do Cacém 
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2. 
Acordo de depósito e divulgação de documentação, com CM Santiago de Cacém 
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3. 
Protocolo de colaboração científica e tecnológica com: FCT da Universidade Nova de Lisboa 
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4. 
Protocolo para desenvolvimento de actividades em parceria com: Centro Hércules   
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5. 
Protocolo para desenvolvimento de actividades em parceria com: Associação Oficinas do Convento  
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Anexo 8 
Protocolos extinto: 
1.   
Contrato de Comodato com: Município de Santiago do Cacém  
Início a 03/05/2010 – extinto a 23/08/2019 
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