
ESTATUTOS 

Artigo 1.0 
Denominação, sede, duração e âmbito 

1. A associação, sem fins lucrativos, adopta a denominação ECOMOOD PORTUGAL – Associação 
para a Promoção Solidária da Sustentabilidade na Mobilidade Humana, e tem a sede na Rua Adelino 
Mendes, 152 – Casa de São Bentinho, 2765-082 São Pedro do Estoril , concelho de Cascais,  e 
constitui-se por tempo indeterminado. 

2. A Associação tem o número de pessoa colectiva 515373125  

3. A Associação tem âmbito nacional, podendo este alargar-se a parcerias e actividades 
internancionais. 

Artigo 2.0 
Objecto Social 

Organização de acções e eventos de promoção solidária da sustentabilidade na mobilidade 
humana e nos desportos motorizados. Pesquisa e desenvolvimento de soluções de veículos 
sustentáveis de mobilidade e desportos motorizados. Apoio a entidades, actividades, 
produtos e soluções sustentáveis. Apoio a instituições de missão social, como IPSSs, 
bombeiros e outras. 

Artigo 3.0 
Fins e Objectivos 

a) Promover a mobilidade sustentável e a sustentabilidade em geral 
     . Efectuar acções de sensibilização 
     . Efectuar acções de experimentação / demonstração 
     . Divulgar e conseguir financiamento e condições preferenciais para: 

. projectos de redução de emissões nos veículos existentes 

. projectos de conversão de veículos poluentes em sustentáveis 

. substituição de veículos poluentes por sustentáveis 
. Promover a articulação entre organismos oficiais, fabricantes, cientistas, municípios e  

consumidores 
     . Efectuar diligências junto de organismos oficiais para: 

. evoluirem rapidamente para práticas exemplares 

. acelerarem legislação e processos de atingimento de mobilidade sustentável 

. acelerarem processos de despoluição dos desportos motorizados e outros 
     . Reconhecer e premiar entidades públicas e privadas com boas práticas 



     . Incentivar e premiar investigação e desenvolvimento de meios e formas de melhorar a  
sustentabilidade da mobilidade humana 

     . Promover transportes públicos integrados, inteligentes e sustentáveis como 
alternativas práticas  

ao transporte individual 
     . Estabelecer programas de sensibilização pedagógicos e parcerias com 
estabelecimentos de  

ensino 
     . Apoiar programas de partilha de veículos 
     . Apoiar programas e acções de sensibilização 

b) Providenciar soluções práticas de mobilidade e lazer sustentáveis 
     . Desenvolver e disponibilizar veículos de lazer sustentáveis 
     . Desenvolver e disponibilizar veículos de desportos motorizados sustentáveis 
     . Criar espaços de lazer e desportos motorizados sustentáveis e licenciar a sua 
replicação 
     . Desenvolver e disponibilizar veículos de mobilidade sustentáveis e a reciclagem e 
reutilização de  

veículos poluentes para sustentáveis 
     . Desenvolver e disponibilizar sistemas de auto-sustentabilização energética 
     . Estabelecer plataformas de partilha de veículos e outras formas práticas de redução 
de emissões  

poluentes da mobilidade 

c) Apoiar instituições de missão social e pautar toda a actividade por uma óptica de solidariedade 
social 
     . Convidar instituições como IPSS, corporações de bombeiros e outras para usufruirem de 
donativos e  

visibilidade nos eventos e actividades da associação; 
     . Efectuar acções especificamente para apoiar este tipo de instituições e causas; 
     . Convidar os beneficiários e utentes destas instituições para os eventos e actividades da 
associação,  

proporcionando-lhes momentos de conforto, diversão e integração;  

Artigo 4.0 
Receitas 

Constituem receitas da Associação, designadamente: 
1. A jóia inicial paga pelos sócios; 
2. O produto das quotizações fixadas pela Assembleia Geral; 
3. Os rendimentos dos bens próprios da Associação e as receitas das actividades sociais; 
4. As liberalidades aceites pela Associação; 
5. Os subsídios que lhe sejam atribuídos; 



Artigo 5.0 
Estatutos e Órgãos 

1. Os presentes Estatutos serão complementados pelo regulamento interno, a delinear e 
alterar por proposta da Direcção e a aprovar em Assembleia. 

2. Os presentes Estatutos poderão ser alterados, desde que mantendo o cumprimento das 
disposições legais, por proposta apresentada à Direcção e posteriormente aprovada em 
Assembleia Geral. 

3. São órgãos da Associação a Assembleia Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal. 
O mandato dos titulares dos órgãos sociais é de 5 anos. 

Artigo 6.0 
Assembleia Geral 

A Assembleia Geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus 
direitos. 
A  competência  da  Assembleia  Geral  e  a  forma  do  seu  funcionamento  são  os 
estabelecidos no Código Civil, designadamente no artigo 170°, e nos artigos 172° a 179°. 
A mesa da Assembleia Geral é composta por três associados, um presidente e dois 
secretários, competindo-lhes dirigir as reuniões da Assembleia e lavrar as respectivas 
actas. 

Artigo 7.0 
Direcção 

A Direcção, eleita em Assembleia Geral, é composta por 3 associados. 
À Direcção compete a gerência social, administrativa e financeira da Associação, e 
representar a associação em juízo e fora dele. 
A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artigo 171° do Código Civil. 
A Associação obriga-se com a intervenção de um dos membros da direcção. 

Artigo 8.0 
Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal, eleito em Assembleia Geral, é composto por 3 associados. 
Ao Conselho Fiscal compete fiscalizar os actos administrativos e financeiros da direcção, 
fiscalizar as suas contas e relatórios, e dar parecer sobre os actos que impliquem aumento 
das despesas ou diminuição das receitas. 
A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artigo 171° do Código Civil. 



Artigo 9.0 
Tipos de Associados 

1. Os sócios da Associação podem ser efectivos, extraordinários ou honorários. 

2. Os sócios efectivos são pessoas singulares interessadas em contribuir activamente para 
os objectivos da Associação. Além dos membros da Comissão Instaladora, tornam-se sócios 
efectivos aquelas pessoas singulares que, após proposta de um sócio efetivo aprovada em 
Assembleia Geral, se comprometam a cumprir os estatutos e ao pagamento de uma jóia 
inicial, e de uma quota anual, a definir pela Assembleia Geral sob proposta da Direcção e a 
ser paga no momento de inscrição, e nos anos seguintes, no decorrer do mês em que se 
complete mais um ano. 

3. Os sócios extraordinários são pessoas singulares ou colectivas, interessadas em contribuir 
activamente para os objectivos da Associação. Tornam-se sócios extraordinários as pessoas 
individuais ou colectivas que mediante inscrição própria se comprometam a cumprir os 
estatutos e ao pagamento de uma jóia inicial, e de uma quota anual, a definir pela 
Assembleia Geral sob proposta da Direcção e a ser paga no momento de inscrição, e nos 
anos seguintes, no decorrer do mês em que se complete mais um ano. 

4. Os sócios honorários são as pessoas individuais ou colectivas que mereçam tal distinção, 
por deliberação da Assembleia Geral, em reconhecimento das suas práticas sustentáveis ou 
de promoção da sustentabilidade. Caso o sócio honorário opte pelo pagamento de quotas, 
acumulará a tipologia de ‘Sócio Extraordinário’ à de ‘Sócio Honorário’. 

  
Artigo 10 

Direitos e Deveres dos Associados 

1. Constituem direitos dos associados efectivos: 
a) Participar e votar nas Assembleias Gerais; 
b) Eleger os órgãos sociais; 
c) Ser eleitos para os orgãos sociais, após completados 5 anos de sócio efectivo; 
c) Exercer os poderes previstos nos presentes estatutos e nos regulamentos internos 

da  
Associação; 

d) Solicitar informações e esclarecimentos, que tiverem por convenientes, sobre a  
condução das actividades da Associação; 

e) Participar, em geral, em todas as actividades da Associação; 
f) Beneficiar das regalias, parcerias e condições especiais conseguidas pela 

Associação  
para os seus sócios; 



e) Divulgar publicamente a sua condição de ‘Membro Efectivo’ da Associação; 

2. Constituem direitos dos sócios extraordinários 
a) Participar e votar nas Assembleias Gerais, mediante confirmação prévia de 

presença; 
b) Eleger os orgãos sociais; 
c) Passar a sócio efectivo, no caso das pessoas singulares, por proposta de um sócio  

efectivo aprovada em Assembleia Geral;  
d) Solicitar informações e esclarecimentos, que tiverem por convenientes, sobre a  

condução das actividades da Associação; 
e) Participar, em geral, em todas as actividades da Associação; 
f) Beneficiar das regalias, parcerias e condições especiais conseguidas pela 

Associação  
para os seus sócios; 

 g) Divulgar publicamente a sua condição de ‘Membro Extraordinário’ da Associação; 

3. Constituem direitos dos sócios honorários: 
a) Solicitar informações e esclarecimentos, que tiverem por convenientes, sobre a  

condução das actividades da Associação; 
b) Participar, em geral, em todas as actividades da Associação; 
c) Beneficiar das regalias, parcerias e condições especiais conseguidas pela 

Associação  
para os seus sócios; 

d) Divulgar publicamente a sua condição de ‘Membro Honorário’ da Associação. No  
caso de optar pelo pagamento de quotas, poderá utilizar a expressão ‘Membro 
Honorário Extraordinário’; 

4. Constituem deveres dos sócios efectivos: 
a) Participar nas Assembleias Gerais, nas eleições para os órgãos sociais, e nas 

iniciativas  
desenvolvidas pela Associação; 

b) Pagar uma jóia de admissão e pagar pontualmente a quota anual; 
c) Cumprir e fazer cumprir as disposições dos Estatutos, regulamentos internos e  

deliberações dos órgãos da Associação; 
d) Exercer cargos para que forem eleitos, salvo motivo especial de escusa,  

reconhecidamente impeditivos; 
e) Não utilizar indevidamente o nome nem os símbolos da Associação; 

  
5. Constituem deveres dos sócios extraordinários: 

a) Cumprir as disposições dos Estatutos, regulamentos internos e deliberações dos 
órgãos  

da Associação; 
b) Pagar uma jóia de admissão e pagar pontualmente a quota anual; 
c) Não utilizar indevidamente o nome nem os símbolos da Associação; 



6. Constituem deveres dos sócios honorários: 
a) Cumprir as disposições dos Estatutos, regulamentos internos e deliberações dos 

órgãos  
da Associação; 

b) Não utilizar indevidamente o nome nem os símbolos da Associação; 

Artigo 11 
Sanções pelo Incumprimento dos Deveres de Associado 

1. Será suspenso dos seus direitos, por decisão da Direcção, o associado que esteja em 
notório incumprimento das disposições dos presentes Estatutos e regulamentos internos. 
  
2. Será excluído o associado que infringir, reiterada e gravemente, as disposições dos 
presentes  
Estatutos e regulamentos internos, ou que, pela sua conduta, se torne indigno de pertencer 
à Associação. 

3. Será suspenso dos seus direitos, por decisão da Direcção, o associado que se atrasar mais 
do que um ano no pagamento das suas quotas, se, após notificação, não liquidar o seu 
débito, dentro de sessenta dias. 

4. Será excluído o associado que se atrasar mais do que dois anos no pagamento das suas 
quotas, se, após notificação, não liquidar o seu débito, dentro de sessenta dias. 

5. A exclusão nos termos das alíneas 2. e 4. do presente artigo serão decididas em  
Assembleia Geral, mediante inscrição do assunto na ordem do dia. 

Artigo 12 
Extinção e Destino dos Bens. 

1. A Associação pode ser extinta por deliberação da Assembleia Geral. 

2. Extinta a Associação, o destino dos bens que integrarem o património social, que não 
estejam afectados a fim determinado e que não lhe tenham sido doados ou deixados com 
algum encargo, será objecto de deliberação dos associados efectivos.


