
Estatutos

Artigo 1.o
Denominag6o, Sede e Duragio

1. A AssociaESo "Ser Mais Valia: AssociagSo de Voluntariado para a
Cidadania e Desenvolvimento" 6 uma associagSo sem fins lucrativos de
direito privado, que se rege pelos presentes estatutos, pela lei
portuguesa e pelo(s) regulamento(s) a aprovar pela Assembleia Geral.

2. A associagSo tem a sua sede em Lisboa, no Bairro da Quinta do
Cabrinha, Av. de Ceuta, Loja 4C 1300-906 Lisboa, concelho e distrito de
Lisboa.

3. A Associagdo 6 constitulda por tempo indeterminado.
4. A associaESo tem o n0mero de identificagSo de pessoa coletiva

514147466.
5. Por deliberagSo da Assembleia Geral podem ser criadas ou extintas

delegagOes, ou outras formas de representagSo, tanto em territ6rio
nacional, como no estrangeiro.

Artigo 2.o
Objeto

A AssociagSo tem como objeto constituir uma bolsa de volunt6rios com
idade igual ou superior a cinquenta e cinco anos para desenvolver projetos
de voluntariado e cidadania, essencialmente no dmbito da partilha de
conhecimentos, de compet6ncias e saber acumulado, em Portugal, nos
PALOP ou noutros pa[ses.

Artigo 3.o
Atividades para a prossecugio do seu objeto

1 . Para a prossecugSo dos seus objetivos, a associagSo prop6e-se a:
a) Dinamizar uma bolsa de voluntariado, constituida por associados

com idade igual ou superior a cinquenta e cinco anos, dirigida a
projetos do terceiro setor, ONGD e outras lnstituig6es;

b) Desenvolver ag6es de solidariedade de car6ter t6cnico, cientlfico,
educativo, social, cultural, artistico e filantropico;

c) Utilizar os conhecimentos e o saber acumulado pela bolsa de
voluntdrios, colocando ao servigo da sociedade um capital de
compet6ncias e experiOncia de vida que possam contribuir para a
promogSo de ag6es de ajuda ao desenvolvimento;

d) Promover a capacitagSo dos voluntSrios nas 6reas de intervengSo
que constituem objeto da AssociagSo;

e) Promover a intergeracionalidade, integrando os mais novos
trabalho dos volunt6rios seniores, propiciando um espirito
reciprocidade num processo de valorizagSo das vdrias idades
vida;
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f) Mobilizar a bolsa de voluntdrios para colaborar em situag6es de
emergdncia e/ou catdstrofe;

g) Colaborar e criar parcerias com outras organizag6es que atuem em
Portugal e no estrangeiro com fins semelhantes;

h) lntegrar e/ou associar-se a plataformas, outras organizag6es, ou
estruturas internacionais, que promovam objetivos semelhantes aos
da presente AssociagSo;

i) Conceber, executar e apoiar programas nas 5reas da cooperaESo
para o desenvolvimento, nomeadamente, projetos de cariz cultural,
social, ambiental, clvico, economico, educativo e de sa[de. No
dmbito da sua missSo a AssociagSo promove iniciativas e parcerias
de cooperagSo, investigaESo, sensibilizaESo e comunicaESo com
entidades cong6neres.

2. A AssociagSo participa em projetos e pollticas de cidadania ativa.

Artigo 40
Associados

1. Os Associados podem ser fundadores, ordindrios e honordrios.
2. S5o associados fundadores os que outorguem a escritura de

constituiqSo da AssociagSo.
3. S5o associados ordindrios os voluntdrios maiores de cinquenta e cinco

anos cuja proposta seja aceite pela DiregSo.
4. S5o associados honordrios, as pessoas singulares ou coletivas que se

destaquem ou deem contribuigSo especialmente relevante de apoio d
AssociaESo e que a Assembleia Geral, sob proposta da DiregSo,
entenda merecerem essa distingSo.

5. Podem ser admitidos associados que n6o obedegam ds caracteristicas
referidas no no3, que pelas suas capacidades ou compet6ncias
espec[ficas possam resultar numa valia adicional para o cumprimento
dos objetivos da AssociagSo.

Artigo 5.o
Receitas

Constituem receitas da associagSo, designadamente:

a) a joia inicial paga pelas pessoas e entidades associadas;
b) o produto das quotizag6es fixadas pela Assembleia Geral;
c) os rendimentos dos bens proprios da associagSo e as receitas

das suas atividades;
d) os donativos aceites pela associagSo;
e) os subsidios, financiamentos e apoios que lhe sejam atribuidos

por entidades nacionais e internacionais.

Artigo 6.0
Quotas



1. As quotas s5o anuais e pagas nas condiE6es estipuladas no regulamento.

2. Os associados honordrios estSo isentos de quotas.

3. Sob proposta da DiregSo, a Assembleia Geral delibera o montante da quota
anual a pagar pelos associados.

, Artigo 7.o
Orgios Sociais

S5o OrgSos Sociais da AssociagSo:
a) A Assembleia Geral.
b) A DiregSo.
c) O Conselho Fiscal.
O mandato dos membros da Mesa da Assembleia Geral, da DiregSo e
do Conselho Fiscal tem a duragSo de tr6s anos renov6vel mediante
eleig6es e num mdximo de dois mandatos consecutivos.
O exercicio dos cargos dos orgSos sociais n6o 6 remunerado.

Artigo 80

Assembleia Gera!

A Assembleia Geral 6 constituida por todos os associados no pleno gozo
dos seus direitos.
A compet6ncia da Assembleia Geral e a forma do seu funcionamento
sdo os estabelecidos no Codigo Civil, designadamente no artigo 170o e
nos artigos 1720 a 1790.
A Mesa da Assembleia Geral 6 constituida por um Presidente, um Vice-
Presidente e um Secretdrio, eleitos em Assembleia Geral.

Artigo 90

DiregSo

1. A DiregSo, eleita em Assembleia Geral, 6 composta por tr6s ou cinco
associados.
2. A DiregSo pode agregar pessoas com reconhecida experiOncia e-
conhecimento na 6rea do trabalho da associagSo que, com fung6es de DiregSo
Executiva ou outras, participam em todos os momentos da associagSo,
incluindo reunides, sem no entanto terem direito a voto.
3. A DiregSo compete a ger6ncia social, administrativa e financeira da
associagSo e a sua representagSo em juizo e fora dele.
4. A forma de funcionamento 6 a estabelecida no artigo 1710 do C6digo Civil.
5. A AssociagSo obriga-se com a assinatura conjunta de dois elementos, por si
designados em ata.

Artigo 10o
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Conselho Fiscal

1. O Conselho Fiscal, eleito em Assembleia Geral, 6 composto por tr6s
associados.

2. Ao Conselho Fiscal compete fiscalizar os atos administrativos e
financeiros da DiregSo, dar parecer sobre as contas e relatorios e
pronunciar-se sobre os atos que impliquem aumento das despesas ou
diminuigSo das receitas.

3. A sua forma de funcionamento 6 a estabelecida no artigo 1710 do
Codigo Civil.

Artigo 110
Admiss5o e exclusio

As condig6es de admissSo e exclusSo de pessoas e entidades associadas,
suas categorias, direitos e obrigag6es constam de regulamento a aprovar pela
Assembleia Geral.

Artigo 12o
ExtingSo. Destino dos bens

Extinta a associagSo, o destino dos bens que integrarem o patrimonio social,
que ndo estejam afetados a fim determinado e que n6o tenham sido doados ou
deixados com algum encargo, serd objeto de deliberagSo dos associados.


