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PREÂMBULO 
 
Pela ordem natural da vida, a determinado momento são os cidadãos confrontados com a 
cessação da sua atividade profissional; tal facto, ainda em tempos pouco recuados, era 
geralmente sinónimo de inatividade total e árida, solitária ou desinteressante “espera” pelo final 
das suas vidas. 
 
Estudos e investigações sobre a matéria, associados às constatações práticas que as mutações 
laborais e sociais induziram, vieram colocar problemas que eram evidentes, enfrentar. Deste 
modo, o conceito de “universidade sénior”, importado de França na década de 70, começou a 
impor-se como contra ponto à “espera” acima referida, pelo reconhecimento das evidentes 
vantagens para os diretamente visados pela envolvente social em que se inserem. 
 
A conquista civilizacional de que ao trabalhador retirado era devida uma retribuição e apoio por 
parte da comunidade para que contribuíra induziu, numa primeira fase, a noção da sua pouca valia 
ou significado, praticamente remetidos para a reduzida esfera do familiar; mas alterações na 
organização laboral e o aumento da esperança de vida, dilatando o tempo pós-profissional, 
colocaram uma realidade nova – para o ex-trabalhador e sociedade – que não mais pôde ser 
escamoteada. E daqui a tomada de consciência de que após a vida ativa era imperioso ao cidadão 
continuar participativo e atuante, pessoal e coletivamente. 
 
Assim, é hoje i n questionável que a atividade motora e intelectual, nos seus multifacetados 
aspetos, são fatores suscetíveis de melhoria da qualidade de vida e da realização dos cidadãos 
mais idosos. 

 
1 - Da Denominação, Sede, Natureza, Estatuto Jurídico e Objeto 

 
1.1 – A ASAST - Academia Sénior de Aprendizagem e Solidariedade de Tavira - tem a sua sede 
na Praceta das Carmelitas, nº1A - 1º, 8800-688 Tavira 
 
2.1 – A ASAST é uma associação sem fins lucrativos baseada nos princípios da liberdade, 
democracia, solidariedade social,  voluntariado e independente de organizações políticas 
partidárias, religiosas ou outras. 

 
3.1 - A ASAST tem como objecto: 

 
3.1 - Incentivar a aprendizagem, como veículo de desenvolvimento, realização pessoal e 
social; 
3.2 – Valorizar e reconhecer as experiências e conhecimentos dos cidadãos: 
3.3 – Possibilitar o acesso à formação em matérias do interesse dos associados; 
3.4 – Fomentar a integração na sociedade através de práticas diversificadas; 
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3.5 – Contribuir de forma pró-ativa para a comunidade; 
3.6 – Estimular a solidariedade e participação cívica, nomeadamente através da partilha, 
entreajuda e voluntariado; 
3.7 – Promover as aprendizagens mútuas 
3.8 – Compreender e facilitar o diálogo entre as culturas local, regional e universal; 
3.9 - Promover o desenvolvimento de atividades culturais, sociais, recreativas, desportivas, 
ou outras. 
 

2 - Dos Sócios – Categorias, Associação, Direitos e Deveres 
 

2.1 – Categorias 
 
 

2.1.1 – Sócio Ordinário, por vontade expressa do próprio. 
 
2.1.2 – Sócio Honorário, por proposta aprovada em Assembleia Geral. 
 
2.1.3 – Sócio Formador, que apenas desenvolva essa atividade na ASAST, sendo dispensado 

do pagamento da inscrição anual e suportando a Academia o custo do respectivo 
seguro, podendo usufruir gratuitamente qualquer atividade letiva de seu interesse 

 
2.1.4 - Sócio Coletivo, Entidades públicas, privadas ou cooperativas, a aprovar pela Direção, 
com direito a um (1) voto. 

 
2.2 – Associação 

 
2.2.1 – A categoria de sócio ordinário é adquirida quando da sua inscrição e/ou por 
aceitação da Direção e respetivo pagamento. 
 
2.2.2 – A categoria de sócio honorário é atribuída, por aceitação de proposta da Direção ou 
de um mínimo de 30 (trinta) sócios, a personalidades que pelo seu perfil cultural, 
humanismo, empenhamento social ou relevantes serviços prestados à ASAST ou à 
comunidade, seja merecedor de tal distinção, a qual carece de aprovação em Assembleia 
Geral. 
 
2.2.3 – A categoria de sócio coletivo é adquirida por vontade expressa da entidade / 
instituição interessada, ou por proposta da Direção. 

 
2.2.4 - Condição de sócio 

 
Uma vez inscrito na ASAST, o sócio ordinário mantém a condição de pleno usufruto até ao 
início do ano letivo seguinte. A sua inscrição, bem como o valor do seguro estipulado pela 
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Direção, será de acordo com as condições abaixo. 
 
As Inscrições, são feitas a partir da última semana de Setembro, até ao final do 1º período 
letivo. 
 
Extraordinariamente, poder-se-á aceitar inscrições posteriormente a esta data, sendo o 
pagamento por inteiro na proporção de 10 euros, vezes o número de meses até final do 
ano letivo. 
 
2.2.5 - Quotização 
 
As quotizações, poderão ter duas configurações, cabendo à Direcção em cada ano letivo 
optar pela mais conveniente, em reunião expressa para o efeito, antes do início do período 
de inscrições. Assim: 
 
2.2.5.1 - Quota Anual 
 
O valor da quota anual que cobrirá todas as atividades escolares da Academia, incluindo o 
seguro, terá um valor fixo de 70 euros. Este valor, poderá ser alterado todos os anos por 
deliberação da Direção, em reunião convocada para o efeito, antes do inicio do período de 
inscrições. 
 
2.2.5.2 - A ASAST, manterá ficheiro organizado de todos os seus Associados. 

 
2.3 – Direitos 

 
2.3.1 – Ter salvaguardados a confidencialidade e o respeito pela individualidade; 
 
2.3.2 – Participar nas atividades a desenvolver pela ASAST, nas condições constantes deste 
Regulamento e definidas pela Direção 
 
2.3.3 – Propor realizações, atividades ou outras ações compatíveis com os princípios e 
objeto da associação; 
 
2.3.4 – Participar nas Assembleias Gerais; 
 
2.3.5 – Eleger e ser eleito para os Orgãos Sociais; 
 
2.3.6 – Conhecer os Estatutos e os regulamentos; 
 
2.3.7 – Requerer a convocação da Assembleia Geral, nos termos estatutários. 
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2.4 – Deveres 
 

2.4.1 – Acatar, cumprir e fazer cumprir os princípios e objeto da ASAST; 
 
2.4.2 – Cumprir os regulamentos, normas internas e deliberações dos Orgãos Sociais; 
 
2.4.3 – Pagar atempadamente as quotas e outras comparticipações, para 
participação em eventos internamente definidos. 
 
2.4.4 – Promover o bom relacionamento entre associados, formadores e funcionários da 
instituição; 
 
2.4.5 – Desempenhar com zelo e dedicação os cargos para que tenham sido eleitos; 
 
2.4.6 – Comparecer às reuniões da Assembleia Geral; 
 
2.4.7 – Participar pontual e assiduamente nas atividades de sua escolha; 
 
2.4.8 – Não prejudicar, patrimonial ou moralmente, por ação, omissão ou opinião, o bom 
nome e os superiores interesses e desígnios da ASAST. 

 
3 - Dos Corpos Sociais 

 
São Corpos Sociais da ASAST: 

 
1 – Assembleia Geral 
2 – Direção 
3 – Conselho Fiscal 

 
3.1 – Assembleia Geral 
 
3.1.1 – A Assembleia Geral é constituída pela totalidade dos sócios em pleno gozo dos seus 
direitos, constantes deste ou outros regulamentos que venham a ser aprovados; 
 
3.1.2 – A Assembleia reunirá: 
 
3.1.2.1 – Ordinariamente, 1 (uma) vez por ano, a saber: 
Para apresentação do Relatório e Contas do ano anterior e Apresentação do Plano de Atividades e 
Orçamento do ano em curso. 
 
3.1.2.2 – Extraordinariamente, por convocatória do seu Presidente, a pedido da Direção, do 
Conselho Fiscal ou a requerimento de, pelo menos 10 (dez por cento) dos associados no pleno 
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gozo dos seus direitos. 
 
3.1.3 – A Assembleia Geral pode, se assim o entender, elaborar um regimento próprio, a aprovar 
em Assembleia Geral. 
 
3.1.4 – Compete à Assembleia: 
 
3.1.4.1 – A eleição dos corpos sociais que deverá ocorrer em Fevereiro, apóa a Aprovação do 
Relatório e Contas do ano anterior. 
As listas concorrentes ao Acto Eleitoral, deverão ser presentes ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, até um mês antes do mesmo, devendo de seguida ser publicitada (s), nos locais 
destinados ao efeito. 
3.1.4.2 – Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o exercício seguinte; 
3.1.4.3 – Discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas da Direção e do parecer do 
Conselho Fiscal relativos ao exercício findo; 
3.1.4.4 – Aprovar os regulamentos e regimentos internos e as suas alterações; 
3.1.4.5 – Pronunciar-se sobre assuntos de importância relevante para a Academia; 
3.1.4.6 – Deliberar sobre a extinção da Academia e nomear uma comissão liquidatária; 
3.1.4.7 – Decidir sobre a exclusão de associados; 
3.1.4.8 – Aprovar a adesão a qualquer associação ou federação congénere ou afim da ASAST, nos 
planos regional, nacional ou internacional. 
 
3.1.5 – A mesa da Assembleia Geral é constituída por Presidente, primeiro Secretário e segundo 
Secretário, sendo o seu mandato de 2 (dois) anos. 
 
3.1.5.1 – Compete ao Presidente: 
3.1.5.1.1 – Convocar a Assembleia, com a antecedência mínima de 8 (oito) dias; 
3.1.5.1.2 – Presidir e orientar os trabalhos; 
3.1.5.1.3 – Empossar os corpos sociais da Academia. 
 
3.1.5.2 – Compete ao primeiro Secretário coadjuvar o Presidente e substitui-lo nos impedimentos. 
 
3.1.5.3 – Compete aos Secretários: 
 
3.1.5.3.1 – Elaborar as actas da Assembleia; 
3.1.5.3.2 – Providenciar a redação e envio das convocatórias e demais documentos que lhes sejam 
solicitados; 
3.1.5.3.3 – Na falta dos Secretários, serão os mesmos substituídos no exercício das suas funções 
por um associado de entre os presentes na reunião. 
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3.2 – Direção 
 
3.2.1 – A Direção é constituída por Presidente, Vice-Presidente, primeiro Secretário, segundo 
Secretário, Tesoureiro e (2) dois Vogais, sendo o seu mandato de 2 (dois) anos. 
 
3.2.2 - A Direção reúne ordinariamente 1 (uma) vez por mês, e extraordinariamente por 
convocatória do seu Presidente ou a pedido da mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal ou 
de 4 (quatro) dos seus membros. 
 
3.2.3 – Das reuniões da Direção, as deliberações, são tomadas por maioria simples, desde que 
esteja reunida a maioria dos seus membros. 
 
3.2.4 – No inicio de cada mandato, os elementos da Direção, distribuirão entre si as funções 
operacionais de gestão, vulgo “pelouros”. 
 
3.2.5 – A Direção pode, se assim o entender, elaborar um regimento próprio, a aprovar em 
Assembleia Geral. 
 

3.2.6 – Compete à Direção: 
 
3.2.6.1 – Elaborar e apresentar à Assembleia Geral o Plano de Atividades e o Orçamento; 
3.2.6.2 – Elaborar e apresentar à Assembleia Geral o Relatório e as Contas; 
3.2.6.3 – Elaborar e apresentar à Assembleia Geral regulamentos e outros normativos internos; 
3.2.6.4 – Aprovar, nos períodos inter-Assembleias, normas de funcionamento comuns, de molde a 
agilizar a gestão das atividades; 
(*) 3.2.6.5 – Representar a Academia em actos oficiais e sociais para que seja convidada; 
3.2.6.6 – Dirigir a atividade da Academia e zelar pelo cumprimento dos regulamentos; 
3.2.6.7 – Administrar o património da Academia; 
3.2.6.8 – Apresentar propostas e executar as deliberações da Assembleia Geral; 
3.2.6.9 – Aceitar as propostas de admissão de associados; 
3.2.6.10 – Praticar os atos necessários à realização dos objetivos da Academia; 
3.2.6.11 – Exercer a competência disciplinar quando necessário e, na decisão de exclusão de 
associado, submeter a respectiva proposta à Assembleia Geral. 
 
3.2.7 – A ASAST obriga-se perante terceiros pelas assinaturas do Presidente e outros dois 
membros da Direção, e nos movimentos de numerário ou cheques mediante duas assinaturas, 
sendo uma delas, obrigatoriamente do Tesoureiro, ou por delegação na ausência deste último, no 
3º membro com poderes de representação. 
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3.3 – Conselho Fiscal 
 
3.3.1 – O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização financeira e patrimonial da Academia, sendo 
constituído por Presidente, Secretário e Vogal, sendo o seu mandato de 2 (dois) anos. 
 
3.3.2 – O Conselho Fiscal reúne: 
 
3.3.2.1 – Obrigatoriamente, para elaboração do parecer relativo ao Relatório de Atividades  e 
Contas, apresentados pela Direção no final de cada exercício; 
 
3.3.2.2 – Extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente. 
 
3.3.3 – O Presidente do Conselho Fiscal pode, a todo o tempo, solicitar informação e consultar a 
documentação que entenda necessária ao desempenho das funções do Conselho. 
 
3.3.4 -- Compete ao Conselho Fiscal: 
 
3.3.4.1 – Dar parecer sobre o Plano, o Orçamento, o Relatório e as Contas; 
3.3.4.2 – Fiscalizar e controlar os aspetos financeiro e patrimonial da Academia; 
3.3.4.3 – Pronunciar-se sobre assuntos que lhe sejam submetidos pela Assembleia Geral, Direção 
ou, pelo menos, por 10% (dez por cento) dos associados no pleno gozo dos seus direitos. 
3.3.4.4 – O Conselho Fiscal pode, se assim o entender, elaborar um regimento próprio, a aprovar 
em Assembleia Geral. 

 
 

4 - Funcionamento das Atividades 
 
4.1 - Calendário 
 
4.1.1 As atividades académicas da ASAST, decorrem de Outubro a Junho de segunda a sexta-feira 
das 15-00 às 18-00 horas, calendário que pode ser alargado sempre que se justifique. 
 
4.1.2 As interrupções letivas, regulam-se pelo ano letivo oficial. 
 
4.1.3 Durante os meses de Julho, Agosto e Setembro, encontra-se a Academia aberta uma vez 
por semana, em dia a designar das 15-00 às 18-00, para proporcionar aos associados, um são 
convívio, onde diversas atividades culturais e recreativas, poderão ser vividas. 
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5 - Receitas e Despesas 

 
5.1 Constituem Receitas: 

 
1 – Inscrições e quotas pagas pelos associados. 
2 – Comparticipações relativas a atividades e ações desenvolvidas. 
3 – Doações, legados, heranças, donativos ou outras. 
4 – Subsídios ou apoios financeiros concedidos no âmbito de programas. 

 
 

5.2 Constituem despesas 
 

1 – Funcionamento da sede ou outras instalações utilizadas. 
2 – Secretariado e representação. 
3 – Aquisição ou aluguer de serviços e equipamentos. 
4 – Atividades e ações. 
5 – Outras não previstas. 

 
6 - Deliberações 

 
As deliberações dos corpos sociais são tomadas por maioria simples dos seus membros ou sócios 
presentes, exceto para alterações estatutárias, em que é exigida a maioria qualificada de três 
quartos (3/4) dos associados presentes. 

 
 

7 - Dissolução e Liquidação 
 

7.1 – A dissolução da Academia carece de deliberação em Assembleia Geral, expressamente 
convocada para o efeito, aprovada por três quartos (3/4) do total de associados. 
 

7.1.1 – A Assembleia Geral que deliberar a dissolução nomeará uma comissão liquidatária, 
constituída por 3 (três) sócios. 

7.1. 2 – O saldo apurado depois de satisfeito o passivo, bem como o património existente, 
revertem para a Câmara Municipal de Tavira 

 
8 - Casos Omissos e Entrada em Vigor 

 
8.1 – Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pelos regimentos e outros normativos 
internos, bem como pela legislação geral aplicável. 
8.2– O presente Regulamento entra em vigor após aprovação em Assembleia Geral. 
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Aprovado em Assembleia Geral de 10 de Fevereiro de 2015 
 
 
(*) 3.2.6.5 Ponto em suspenso, por dúvidas manifestadas durante a discussão do 
documento, pelo Presidente da Assembleia Geral. 


