
IDESCOM – ASSOCIAÇÃO INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, COMUNICAÇÃO 
NIPC – 510 153 259 – SEDE: Rua Ilha do Faial, 60 – 3º Andar Dto., Carcavelos 

Conservatória do Registo Comercial R. N. P. C.de Lisboa 

REGULAMENTO INTERNO 

Cap. I 

Princípios Gerais 

A associação, com o nº de pessoa colectiva 510153259 e o número de identificação da segurança 
social 25101532595, tem a denominação IDESCOM - ASSOCIAÇÂO INFORMAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO, com sede na Rua Ilha do Faial, número 60, 3º 
Dto., Carcavelos, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais, e constitui-se por tempo 
indeterminado. 

Art. 1 

Objetivos 

A associação tem como fim promover a inovação e as boas práticas em áreas que melhorem a 
capacidade dos jovens e dos adultos em geral para acederem, selecionarem e mobilizarem a 
informação, enquanto instrumento que contribui para aprofundar o envolvimento e a integração 
socioeconómica e cultural de diferentes setores da população na construção da sociedade do 
conhecimento. 

Art. 2 

Áreas e condições de intervenção 

1 – A associação concretiza os objetivos do seu plano de actividades através de atividades de 
formação, projetos e consultadoria. 
2 – Estas atividades devem ser, preferencialmente, desenvolvidas por iniciativa dos órgãos 
dirigentes da associação.  
3 – Em cada uma das atividades que seja da iniciativa dos órgãos dirigentes da associação: 

a) o financiamento, quando requerido, deverá ser assegurado por fundos próprios da 
associação;   

b) do montante global da receita obtida, 10% reverterão para os rendimentos próprios da 
associação, incluído nestes o fundo de caixa, destinando-se o remanescente ao 
pagamento das despesas e do trabalho dos intervenientes. 

4 – A associação poderá ainda levar a efeito atividades que correspondam aos objetivos 
inseridos no seu plano de atividades no âmbito de protocolos de parceria e cooperação e ainda 
como prestação de serviços, por proposta de associados ou de entidades externas, apresentada à 
Direção e por esta aceite. 
5 – O financiamento das atividades mencionadas no número anterior, quando requerido, deve 
ser objecto de protocolo específico entre a associação e a entidade, ou entidades parceiras, ou 
em contrato com clientes, no caso da prestação de serviços. 
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6 – A regra geral a aplicar às receitas obtidas pela associação com as atividades mencionadas no 
número 4 é a estabelecida na alínea b) do nº 3. Situações excecionais devem ser objeto de 
decisão em sede de Assembleia Geral, por proposta da Direção. 

Cap. II 

Associados 

Art. 3 

Obtenção da qualidade de associado 

a) A qualidade de associado obtém-se mediante proposta de outro sócio, ou por iniciativa 
individual, através do preenchimento da respetiva ficha de inscrição como sócio, 
devendo o pedido merecer a aprovação da Direção. No caso de esta pretender emitir 
parecer negativo, o mesmo exige, em Assembleia. Geral, decisão de 2/3 dos presentes; 

b) Podem ser associados: pessoas em nome individual, empresas, associações não 
lucrativas, organismos institucionais - nacionais e internacionais; 

c) A admissão implica o pagamento de uma jóia de valor a estabelecer em orçamento. 

Art. 4 

Perda da qualidade de associado 

Por deliberação da Assembleia Geral, sob proposta da Direção, perdem a qualidade de 
associados todos aqueles que tenham violado gravemente os deveres dos associados. 

Art. 5 

Direitos e Deveres 

1 - Constituem direitos dos associados: 
a) Eleger e ser eleito elemento dos órgãos sociais; 
b) Participar nas atividades da associação; 
c) Propor admissão, expulsão ou rejeição de associados; 
d) Contribuir para a prossecução dos objetivos da associação de acordo com o plano de 

atividades e mediante decisão favorável da Direção; 
e) Dispensar o pagamento de quota no primeiro ano de associado. 

2 - Constituem obrigações dos associados: 
a) Respeitar os estatutos, regulamentos e/ou diretivas. 
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b) Contribuir para a difusão da associação e suas atividades. 
c) Reforçar a coesão e dinamismo da Associação. 
d) Exercer os cargos para que tenham sido eleitos. 
e) Manter em dia as quotizações estabelecidas. 

. 

Cap. III 

Direção 

Art. 6 

1 - A Direção, eleita em Assembleia Geral, é composta por três associados, um presidente, um 
vice-presidente e um secretário, eleitos por um período de dois anos, de entre os associados com 
as quotas regularizadas. 
2- A Direção deve explicitar o seu modo de funcionamento interno em instrumento próprio. 
3 - Compete à Direção orientar os serviços e atividades da associação, nomeadamente: 

a) dar execução às deliberações da Assembleia Geral; 
b) admitir os candidatos a associados; 
c) elaborar e apresentar anualmente à Assembleia Geral o relatório e contas e a proposta de 

orçamento para o ano seguinte, bem como o plano de atividades; 
d) aprovar o seu regulamento interno; 
e) requerer a convocação de Assembleia Geral extraordinária ao seu presidente sempre que 

o entender necessário; 
f) apresentar à Assembleia Geral, para aprovação, o plano de atividades anual; 
g) aprovar atividades propostas à associação que correspondam aos objetivos inseridos no 

plano de atividades; 
h) representar a Associação. 

4 - Para obrigar a Associação são necessárias as assinaturas de dois membros da Direção. 
5 - A renúncia de cargo da Direção deverá ser efetuada através de pedido por escrito ao 
presidente da Assembleia Geral, que decide. 

Cap. IV 

Assembleia Geral 

Art. 7 

1 - A Assembleia Geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos. 
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2 - A Mesa da Assembleia Geral é constituída por três associados, um presidente e dois 
secretários, eleitos por um período de dois anos, competindo-lhes dirigir as reuniões e lavrar as 
respetivas atas. 
3 - A Assembleia Geral reunirá, ordinariamente, todos os anos duas vezes, uma para apreciação 
e votação do Plano de Atividades e orçamento e outra para apreciação e votação do relatório e 
contas, bem como de quaisquer outros assuntos de interesse da Associação, e ainda para a 
eleição dos órgãos sociais, quando tal deva ocorrer. 
4 - A Assembleia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, para discutir e votar qualquer outro 
assunto, por iniciativa do Presidente da Mesa, a pedido da Direcção ou do Conselho Fiscal, ou a 
requerimento de um grupo de associados, devendo estes especificar o objetivo no pedido da 
convocação. 

Art. 8 

Compete à Assembleia Geral: 
a) eleger a Mesa da Assembleia Geral, a Direção, o Conselho Fiscal e o Conselho 

Consultivo; 
b) destituir a mesa da Assembleia Geral, a Direção, o Conselho Fiscal e o Conselho 

Consultivo; 
c) fixar o valor da jóia e das quotas; 
d) discutir e aprovar o orçamento anual; 
e) discutir e aprovar o relatório e contas da Direção e do Conselho Fiscal; 
f) alterar os estatutos e os regulamentos. 

Art. 9 

1 - Todos os associados com as quotas regularizadas têm direito a voto na Assembleia Geral. 
2 – Apenas são válidas as decisões tomadas com a presença de 50% de associados mais 1, à hora 
marcada para a reunião. 

Cap.V 

Conselho Fiscal 

Art. 10 

1 - O Conselho Fiscal, eleito em Assembleia Geral, é composto por três associados: um 
presidente e dois vogais eleitos por um período de dois anos, de entre os associados com as 
quotas regularizadas. 
2 – A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artigo 171º do Código Civil. 

Art. 11 



IDESCOM – ASSOCIAÇÃO INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, COMUNICAÇÃO 
NIPC – 510 153 259 – SEDE: Rua Ilha do Faial, 60 – 3º Andar Dto., Carcavelos 

Conservatória do Registo Comercial R. N. P. C.de Lisboa 

1 -Compete ao Conselho Fiscal fiscalizar os atos administrativos e financeiros da Direção, 
fiscalizar relatório e contas da Associação e dar parecer sobre os atos que impliquem aumento 
das despesas ou diminuição das receitas.  
2 – Compete-lhe ainda dar parecer, na sua esfera de competência, sobre consultas feitas pela 
Direcção. 

Cap.VI 

Eleição para os corpos sociais 

Art. 12 

1 - O mandato dos titulares dos órgãos sociais é de dois anos. 
2 - A convocatória para os atos eleitorais é da competência do Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral.  

Cap.VII 

Gestão Financeira 

Art. 13 
Receitas 

Constituem receitas da associação, designadamente: 
a) A jóia inicial paga pelos associados; 
b) O produto das quotizações fixadas pela Assembleia Geral; 
c) As receitas próprias relativas às atividades desenvolvidas pela associação no âmbito das 

suas áreas de intervenção; 
d) Os rendimentos dos bens próprios da associação e as receitas das atividades sociais; 
e) As liberalidades aceites pela associação; 
f) Os subsídios que lhe sejam atribuídos. 

Art. 14 
Despesas 

Constituem despesas da associação, designadamente: 
a) Equipamentos necessários; 
b) Consumos de perecíveis; 
c) Fornecimento de serviços; 
d) Pagamentos a pessoal. 

Art. 15 
Orçamento 
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a) A responsabilidade da elaboração do orçamento cabe ao tesoureiro, com a colaboração 
do presidente e restantes membros da direção; 

b) O orçamento deverá ser realista, de modo a ser alcançável, e prever ajustamentos 
eventuais relativos a acontecimentos não previstos; 

c) No orçamento deverá ser previsto um fundo de caixa para ocorrer a pequenas e 
inesperadas despesas, sempre registadas em folha de caixa 

Cap.VIII 

Disposições Gerais 

Art. 16 

Qualquer decisão que envolva a alteração do presente regulamento compete à Assembleia Geral, 
expressamente convocada para o efeito.  

Art. 17 

Qualquer conta bancária aberta no nome da IDESCOM terá como seus titulares os associados 
que constituem a Direção, podendo ser movimentada por dois de entre estes.  

Art. 18 

Por decisão da Direção, a IDESCOM pode inscrever-se em associações de âmbito nacional ou 
internacional que partilhem de objetivos comuns e/ou afins. 

Art. 19 

Os casos omissos neste regulamento interno ou nos estatutos serão resolvidos em Assembleia 
Geral.  


