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ORGANIZAÇÃO MISSANGA – ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA 

(ONGD) 
 

ESTATUTOS  
 

 
Capítulo I – Disposições Gerais 

 
Artigo 1º - Denominação, Constituição e Duração 
 
A Organização Missanga – Associação de Promoção da Educação e Cultura, adiante 
designada apenas por Organização Missanga, reger-se-á pelos presentes Estatutos e pela lei 
aplicável. É uma Associação de âmbito nacional e internacional, uma pessoa colectiva de direito 
privado com personalidade jurídica e sem fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado. 
 
Artigo 2º - Sede  
 
A sede da Organização Missanga funciona na Rua Prof. António Rosa Rovisco de Andrade nº3 
4ºD 2715-073 Pêro Pinheiro, Freguesia de Pêro Pinheiro, Concelho de Sintra, Distrito de 
Lisboa. 
 
Artigo 3º - Objectivos 
 
A Organização Missanga é uma organização não governamental tendo como objectivos a 
concepção, a execução e o apoio a programas e projectos de cariz social, cultural, educacional, 
ambiental, cívico, científico, técnico, económico, em todos os sectores da sociedade, em 
Portugal no espaço europeu, nos países de expressão portuguesa e em países em 
desenvolvimento. 
 

Capítulo II – Associados 
 
Artigo 4º - Caracterização 
 
1. Podem ser associados as pessoas singulares de qualquer nacionalidade com personalidade 
jurídica. 
 
2. Os associados são admitidos mediante inscrição individual a aprovar pela Direcção. 
 
Artigo 5º - Direitos dos Associados  
 
1. Eleger e ser eleito para os órgãos sociais previstos nos estatutos;  
 
2. Eleger representantes nas instâncias nacionais e internacionais; 
 
3. Participar e votar nas Assembleias Gerais; 
 
4. Requerer a convocação de Assembleias Gerais extraordinárias nos termos da lei ou em 
regulamento interno; 
 
5. Beneficiar e participar de todas as actividades promovidas pela Organização Missanga; 
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6. Examinar os livros, relatórios de contas e demais documentos, desde que o requeiram, 
fundamentadamente, por escrito e com pelo menos quinze dias de antecedência. 
 
Artigo 6º - Deveres dos Associados  
 
1. Respeitar e cumprir os princípios e objectivos da Organização Missanga, observando os 
estatutos e demais disposições regulamentares; 
 
2. Colaborar com os órgãos sociais da organização, tendo em vista a prossecução dos seus fins 
estatutários, exercendo com empenho os cargos ou representações para que tenham sido eleitos, 
nomeados ou mandatados. 
 
3. Pagar as quotas conforme o estipulado em Regulamento Interno. 
 
Artigo 7º - Perda da qualidade de Associado  
 
1. Perdem a qualidade de associado aqueles que manifestarem vontade nesse sentido, mediante 
documento escrito a entregar à Direcção. 
 
2. São causas da exclusão de um associado: 
 
a) O desrespeito pelos princípios da Organização Missanga ou o não cumprimento injustificado 
dos seus deveres ou das deliberações regularmente tomadas pelos órgãos da organização; 
 
b) A adopção de uma conduta que contribua para o descrédito, desprestígio ou prejuízo da 
Organização Missanga. 
 
3. A deliberação da exclusão de um associado só pode ser tomada após procedimento 
disciplinar, sob proposta da Direcção à Assembleia Geral, a qual carece de aprovação por dois 
terços dos votos. 
 
4. Os efeitos da saída ou exclusão dos associados regem-se pelas disposições legais aplicáveis, 
nomeadamente no artigo 181º do Código Civil. 
 

Capítulo III – Órgãos Sociais 
 
Artigo 8º - Órgãos Sociais 
 
São órgãos da Organização Missanga: 
 

a) Assembleia Geral; 
b) Direcção; 
c) Conselho Fiscal. 

 
Artigo 9º - Composição e Competências da Assembleia Geral 
 
1. A Assembleia Geral é o órgão máximo da associação e é composta por todos os associados 
inscritos na associação. 
 
2. A mesa da Assembleia é composta por um Presidente e dois vogais. 
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3. As competências e a forma de funcionamento da Assembleia Geral são as prescritas nas 
disposições legais aplicáveis, nomeadamente as constantes dos artigos 172º ao 179º do Código 
Civil. 
 
 
Artigo 10º - Sessões da Assembleia Geral 
 
A Assembleia reunirá ordinariamente: 
 
a) Até 31 de Março de cada ano para discussão e votação do relatório de contas do exercício do 
ano anterior, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal; 
 
b) Até 15 de Dezembro de cada ano, para apreciação e votação do plano de actividades e 
orçamento para o ano seguinte; 
 
c) No final de cada mandato, durante o mês de Dezembro, para eleição dos Órgãos Sociais. 
 
Artigo 11º - Composição e Competências da Direcção  
 
1. A Direcção é composta por um Presidente, um Secretário, um Tesoureiro e dois vogais. 
 
2. À Direcção compete a gerência social, administrativa, financeira e disciplinar da associação. 

 
Artigo 12º - Convocação da Direcção 
 
A Direcção é convocada pelo respectivo Presidente e só pode deliberar com a presença da 
maioria dos seus titulares. 
  
Artigo 13º - Composição e Competências do Conselho Fiscal 
 
1. O Conselho Fiscal compõe-se de um Presidente e dois vogais eleitos nominalmente para o 
efeito. 
 
2. É o órgão de fiscalização das contas da associação e do cumprimento do orçamento.  
 
3. As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas por maioria dos votos, tendo o Presidente 
voto de qualidade. 
 
Artigo 14º - Convocação do Conselho Fiscal 
 
O Conselho Fiscal é convocado pelo respectivo Presidente e só pode deliberar com a presença 
da maioria dos seus titulares. 
 

Capítulo V – Património e Receitas 
 

Artigo 15º - Património e Receitas 
 
1. Constitui património da Organização Missanga o conjunto de bens e direitos que lhe 
advenham a qualquer título. 
 
2. Constituem receitas da organização:  
 
a) As quotas dos Associados; 
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b) As subvenções que lhe sejam concedidas, nomeadamente pelas instâncias comunitárias; 
 
c) Os subsídios do Estado e de organismos nacionais e internacionais; 
 
d) Quaisquer outras receitas de que possa beneficiar, tais como donativos, heranças ou legados. 
 

 
Capítulo VI – Extinção da Organização 

 
Artigo 16º - Extinção 
 
A extinção da associação rege-se de acordo com as disposições legais aplicáveis, 
nomeadamente as constantes nos artigos 182º ao 184º do Código Civil. 
 

Capítulo VII – Organização e Funcionamento 
 

Artigo 17º - Regulamentos Internos 
 
A associação rege-se nos termos dos presente Estatutos e, em tudo em que estes estejam 
omissos, pelas disposições legais aplicáveis e pelo regulamento interno a aprovar em 
Assembleia Geral. 
 


