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CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

 

Artigo 1º 

Natureza Jurídica e Denominação 

1. A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária 

2+3 D. Filipa de Lencastre, abreviadamente designada por APEEFL, é uma 

instituição sem fins lucrativos, que se rege pelos presentes Estatutos, pelo regime 

jurídico das associações de pais e encarregados de educação e, nos casos omissos, 

pela legislação em vigor.  

2. A Associação é independente do Estado, dos partidos políticos, das organizações 

religiosas e de quaisquer outras instituições ou interesses. 

 

Artigo 2º 

Sede  

A Associação tem sede nas instalações da Escola Secundária 2+3 D. Filipa de 

Lencastre, sita na Av. Magalhães Lima, em Lisboa.  

 

Artigo 3º 

Fins  

1. A APEEFL tem por finalidade a defesa e promoção dos interesses dos seus 

associados em tudo quanto respeite à educação e ensino dos seus filhos e 

educandos. 

2. Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que os pais e encarregados de 

educação possam cumprir integralmente a sua missão de educadores. 

3. Com este objetivo, a APEEFL propõe-se: 

a. Colaborar com todos os órgãos e membros da Escola na prossecução dos 

objetivos definidos nos presentes Estatutos; 

b. Participar ativamente nas reuniões dos Órgãos da Escola, nos casos e termos 

legalmente previstos; 

c. Fomentar a cooperação, o intercâmbio de opiniões e a participação a iniciativas 

de interesse comum, com estruturas associativas de alunos e profissionais, de 

professores e não docentes da escola. 

 

Artigo 4º 

Organizações federativas  

A Associação, por deliberação da Assembleia Geral, poderá agrupar-se ou filiar-se em 

uniões, federações ou confederações de âmbito local, regional, nacional ou 

internacional, com fins idênticos ou similares aos seus.  
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CAPÍTULO II  

ASSOCIADOS  

  

Artigo 5º 

Associados  

São associados da APEEFL, por direito próprio, os pais e encarregados de educação 

dos alunos da Escola e que se inscrevam na Associação em cada ano escolar. 

 

Artigo 6º 

Direitos dos Associados  

 

1. Constituem direitos dos associados: 

a. Participar plenamente na vida associativa da APEEFL;  

b. Eleger e ser eleito para qualquer cargo dos corpos sociais;  

c. Aceder às atas e contas da Associação mediante pedido escrito enviado à 

Direção; 

d. Apresentar por escrito à Direção propostas relacionadas com os fins da mesma 

e receber daquela, no prazo máximo de trinta dias, comunicação das resoluções 

que mereceram as propostas apresentadas; 

e. Ser regularmente mantidos ao corrente de toda a atividade da Associação.  

2. Os associados não se podem fazer representar por outrem nos atos eleitorais. 

 

Artigo 7º 

Deveres dos Associados 

São deveres dos associados: 

a. Cooperar nas atividades da Associação e contribuir para a realização dos seus 

objetivos;  

b. Exercer gratuitamente, com zelo e diligência, os cargos para que foram eleitos;  

c. Pagar, preferencialmente por transferência bancária, as quotas estabelecidas.  

 

Artigo 8º 

Perda da qualidade de Associado 

Perdem a qualidade de associado:  

a. Os pais ou encarregados de educação cujos filhos ou educandos deixem de estar 

matriculados na Escola.  

b. Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes Estatutos, após 

deliberação devidamente fundamentada da Assembleia Geral. 

c. Os que solicitarem à Direção, por escrito, a sua demissão.  
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CAPÍTULO III  

ÓRGÃOS  

  

Artigo 9º 

Órgãos da Associação  

São órgãos da APEEFL:  

a. A Assembleia Geral;  

b. A Direção;  

c. O Conselho Fiscal.  

 

Artigo 10º 

Assembleia Geral  

1. A Assembleia Geral é composta por todos os associados no pleno gozo dos seus 

direitos. 

2. A Assembleia Geral reúne ordinariamente uma vez por ano, no início do ano letivo, 

até ao dia 31 de Outubro, para apresentação do Relatório de Atividades e das Contas 

do exercício e, enquanto Assembleia Eleitoral, para eleição dos corpos sociais para o 

ano letivo seguinte. 

3. Compete à Assembleia Geral:  

a. Aprovar as linhas gerais da atividade da Associação;  

b. Discutir e aprovar o Relatório de atividades e as Contas do exercício;  

c. Eleger os corpos sociais e demiti-los, ou aceitar a sua demissão;  

d. Apreciar e votar as propostas de alteração dos Estatutos; 

e. Fixar o montante da quotização anual, sob proposta da Direção. 

4. A Assembleia Geral não pode deliberar sobre a extinção da Associação; 

5. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente, um Vice-Presidente e 

um secretário.  

 

Artigo 11º 

Direção  

1. A Direção é composta por cinco membros: um Presidente, um Vice-presidente, um 

Secretário, um Tesoureiro e um Vogal.  

2. A Direção reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que 

convocada pelo seu Presidente ou por dois dos seus membros.  

3. São competências da Direção:  

a. Promover as medidas adequadas à realização dos objetivos da Associação, 

cumprindo as linhas gerais anualmente aprovadas em Assembleia Geral; 

b. Dar cumprimento às deliberações da Assembleia Geral;  
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c. Submeter à Assembleia Geral o relatório da gestão e as contas do exercício até 01 

de Outubro de cada ano;  

d. Representar a Associação e em seu nome defender os seus direitos e assumir 

obrigações;  

e. Responder, no prazo máximo de trinta dias às propostas apresentadas pelos 

sócios. 

f. Apresentar até ao início do ano letivo ao Conselho Fiscal, para exame e parecer, o 

relatório de atividades e as contas do exercício.  

4. A Direção delibera validamente com a presença da maioria dos seus membros, sendo 

as deliberações tomadas por maioria.  

5. A Associação obriga-se pelas assinaturas do Presidente da Direção, ou de quem o 

substitua, e de outro membro da Direção.  

  

Artigo 12º - Conselho Fiscal  

1. O Conselho Fiscal é constituído por um presidente e dois vogais.  

2. O Conselho Fiscal reúne ordinariamente uma vez em cada trimestre e sempre que 

seja convocado pelo respetivo Presidente ou a pedido da Assembleia Geral ou da 

Direção.  

3. Compete ao Conselho Fiscal examinar e dar parecer sobre o relatório de atividades e 

as contas do exercício antes de serem apresentadas à Assembleia Geral.  

 

Artigo 13º 

Eleições  

1. A eleição dos órgãos da Associação faz-se por listas, através de sufrágio secreto, em 

Assembleia Geral convocada para o efeito com uma antecedência mínima de dez 

dias úteis.  

2. As listas, com a indicação dos associados proponentes, devem ser apresentadas na 

sede da Associação até cinco dias antes da data fixada para a Assembleia Geral em 

cuja ordem do dia esteja incluída a eleição dos Órgãos da Associação.  

 

Artigo 14º 

Forma de convocação, deliberações e quórum 

1. A Assembleia Geral é convocada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

através de comunicação escrita com, pelo menos, dez dias úteis de antecedência, 

através de convocatória onde constem o dia, a hora, o local e a ordem e 

trabalhos, divulgada por email aos associados, afixada em locais apropriados da 

Escola e publicada na página web da APEEFL. 

2. A Assembleia Geral pode ainda ser convocada por requerimento de, pelo menos, 

10% dos Associados. 
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3. A Assembleia Geral delibera com 50% + 1 dos associados no pleno gozo dos seus 

direitos ou, meia hora mais tarde da hora indicada na convocatória, com qualquer 

número de associados. 

4. As deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maioria dos votos não 

sendo contabilizadas as abstenções. 

5. As deliberações sobre alterações dos Estatutos exigem o voto favorável de 2/3 do 

número de associados presentes. 

6. Cada associado tem direito a um voto, independentemente do número de filhos 

ou educandos.  

 

CAPÍTULO IV  

REGIME FINANCEIRO  

  

Artigo 15º 

Património e receitas  

1. O património da Associação é constituído por todos os seus bens e pelos direitos que 

sobre os mesmos recaem.  

2. Constituem receitas da Associação:  

a. As quotizações dos associados, recebidas a título de donativo e do qual se emite o 

respetivo recibo; 

b. As receitas, a título de donativo, provenientes de atividades organizadas pela APEEFL; 

c. As subvenções, donativos ou subsídios que lhe sejam atribuídos. 

3. As disponibilidades financeiras da Associação serão obrigatoriamente depositadas 

em instituição bancária numa das contas abertas em nome da Associação.  

  

Artigo 16º 

Ano Fiscal  

O ano fiscal da Associação tem início em 1 de Setembro e termina em 31 de Agosto. 

 


