
REGULAMENTO 

 

1. Estrutura 

1.1. O plenário é o órgão soberano da Associação. 

A Direcção exerce as seguintes competências: 

 

1.2.  

 a) Representar oficialmente a Associação; 

 b) Coordenação geral e execução das decisões do 

plenário atribuidas a grupos ou pessoas; 

 c) Decidir de acordo com os objectivos, princípios 

e experiência da Associação sobre matéria  que 

requeira decisão urgente, dando do facto 

conhecimento aos associados no plenário 

seguinte; 

 d) Gestão das receitas e despesas e apresentação 

trimestral do balancete; 

 e) Economato; 

 f) Arquivo da correspondência expedida e recebida 

e secretaria em geral. 

2. Funcionamento 

2.1 Plenário - Forma 1 

 a) O plenário reune-se de 6 em 6 meses, 

ordinariamente sendo o último para balanço 

anual e elaboração do progama. 

 b) O plenário pode ser convocado extraordinaria 

mente por iniciativa da Mesa da Assembleia 

Geral ou por esta a pedido da Direcção ou de 

2/3 dos sócios-produtores, com um mínimo de 15 

dias de antecedência e por convocatória 

escrita; 

 c) O "Quorum" do plenário é de dois terços dos 

associados, e em caso de falta de "quorum", o  

planeário funciona com qualquer nº de membros, 

meia hora depois; 



 d) A coordenação do plenário cabe ao Presidente da 

Assembleia e a feitura da acta ao Secretário da 

Assembleia. 

 e) A agenda para o plenário seguinte, embora 

aberta, é preparada no plenário anterior ou por 

proposta da Direcção. 

3. Admissão de sócios 

3.1 A Associação tem dois tipos de associados: os sócios-

produtores e os sócios-contribuintes. 

3.2 O candidato a sócio-produtor terá de ser proposto por 

1 sócio-produtor. 

3.3 É condição para ser sócio-produtor 

 a) A existência de trabalho continuo no âmbito 

artístico. Esta continuidade de trabalho deve 

ser considerada ou na produção de objectos 

artísticos (obras de pinturas, escultura, 

cerâmica, desenho, gravura, fotografia, etc.) 

ou em manifestações e intervenções artísticas 

derivadas ou afins das artes 

tradicionais(instalações, performances, video-

tape, arte conceptual, etc.). 

 b) Residir no concelho de Almada (ou imediações) 

ou exercer actividades artísticas nesta zona. 

Esta condição permitará reunir produtores com 

problemas e situações semelhantes podendo este 

particularismo local determinar futuramente o 

perfil e a razão de ser da Associação. 

3.4 Compete ao plenário a decisão, tomada por 2/3 da 

Assembleia, sobre a admissão e a perda da qualidade de 

sócio. 

3.5 Em caso de dificuldade na admissão a sócio-produtor, o 

candidato poderá ter de apresentar provas da sua 

actividade (curriculum, documentação, etc.) a um 

Concelho Técnico especialmente formado para este 

efeito, designado pelo plenário. 

3.6 Não há admissão de colectivos. 

 



4. Colaboradores 

4.1 A Associação, para o desempenho do seu pro-programa, 

pode recorrer a colaboradores. 

4.2 Os colaboradores regulares têm acesso ao plenário, com 

direito à palavra, sem direito a voto. 

5. Sócios-contribuintes 

5.1 Podem ser sócios-contribuintes todos os indivíduos 

que, querem contribuir para a Associação mediante o 

pagamento de uma quota mensal. 

5.2  Os sócios-contribuintes gozam de descontos especiais 

(20%) na aquisição de obras de arte ou de outro 

material fornecido pela Associação, na frequência de 

cursos, etc. 

 O desconto será de 30% no caso do sócio ou seu 

familiar directo, frequentar cursos Artísticos 

promovidos pela Associação. 

5.3  Anualmente e beneficiando de um desconto de 50%, o 

sócio-contribuinte terá direito a uma obra produzida 

por artistas da Associação (gravura, serigrafia ou 

em outras técnicas de reprodução). 

5.4  Os sócios-contribuintes têm acesso aos plenários, 

com direito à palavra, sem direito a voto. 

6. Quotas 

6.1  Os sócios-produtores e os sócios-contribuintes devem 

contribuir com uma quota mensal no mínimo de 

2.5Euros. 

6.2  Indivíduos com menos de 25 anos de idade, poderão 

ser considerados sócios-constribuintes com um 

estatuto especial, no que concerne a pagamento da 

quota, beneficiando aí de um desconto de 50%. 



 

7. Direitos e Deveres dos sócios-produtores 

7.1 Direitos 

 a) Participar com empenhamento e criatividade nos 

projectos da Associação. 

 b) Eleger e ser eleito para os órgãos directivos. 

 c) Representar a Associação quando para isso for 

designado pelo plenário ou pela Direcção. 

 d) Direito de expôr e vender nas instalações da 

Associação. 

 e) Descontos nas iniciativas da Associação 

(cursos, etc.). 

 f) Descontos na aquisição de obras de arte e de 

outros materiais. 

7.2 Deveres 

 a) Estar presente e participar nos plenários. A 

ausência a dois plenários ordinários, sem 

justificação aceite, leva à suspenção 

temporárias dos direitos de sócio-produtor. 

 b) Realizar trabalho em prol da Associação. O não 

cumprimento das tarefas aceites, sem 

justificação fudamentada, pode levar à 

suspensão temporária dos direitos sócio-

produtor. Os casos de repetida falta ao 

cumprimento desses deveres acarreta a cessação 

da sua qualidade de sócioprodutor. 

 c) Contribuir pela quota mensal para as receitas 

da Associação. O não pagamento das quotas 

durante 3 meses leva à suspensão  dos direitos 

até à próxima Assembeleia, sendo o associado 

avisado por carta da sua situação presente. 

8. Projectos e Programa 

8.1 Quando tiver possibilidades, a Associação manterá uma 

exposição colectiva permanente dos seus associados 

sócios-produtores. 



8.2 Em caso de venda, a associação cobrará uma percentagem 

de 20% sobre o valor das obras. Quando a Associação 

intervier como intermediária em encomendas aos seus 

sócios, haverá a mesma percentagem sobre o valor do 

projecto admitido. Em casos de encomendas de 

projectos, a Associação deverá dar conhecimento a 

todos os sócios em pleno uso dos seus direitos. Os 

projectos apresentados serão objecto de discussão 

entre os proponentes, antes de serem enviados à 

entidade encomnendadora. A Associação mandará um único 

projecto, se houver consenso neste sentido, ou poderá 

enviar vários para o encomendador decidir. 

8.3 Anualmente realizar-se-à um Salão de Arte com 

trabalhos dos associados. 

8.4 As exposições individuais de artistas não associados 

serão feitas por convite da Associação. 

8.5 Nestes casos, a percentagem cobrada em caso de venda, 

será de 30% sobre o valor das obras. 

8.6 Sempre que for necessário, a Direcção poderá nomear 
um Concelho Técnico com carácter e funções 

temporárias para resolver problemas relacionados com 

a organização de exposições e outras manifestações 

culturais. 

9. Eleições 

9.1 Os orgãos são constituídos pela Direcção (3 membros), 

Mesa de Assembleia Geral (3 membros) e Concelho Fiscal 

(3 membros). 

9.2 A eleição dos Corpos Directivos realiza-se no mês de 

Dezembro, sendo o mandato de 1 ano. 

9.3 A eleição efectua-se em Assembleia convocada para o 
efeito, segundo voto individual e não secreto, ao 

número de membros de cada orgão, sendo eleitos os 

associados mais votados, pela ordem referida em 9.1. 

10. Alterações ao Regulamento 

 As alterações ao Regulamento far-se-à em plenário 

expressamente convocado para o efeito e na base de 

propostas apresentadas. 



Em plenário. 

Almada, 08 de Abril de 1993.  


