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TÍTULO I 
PRINCÍPIOS GERAIS 

 
 

Capítulo I 
Identificação e Fins 

 
 

Artigo 1.º 
The European Law Students’ Association 

1. A The European Law Students’ Association – Portugal, também designada pela           
sigla ELSA Portugal, é o grupo nacional, membro da The European Law            
Students’ Association (adiante designada por ELSA), associação internacional de         
direito holandês, e, como tal, reconhecida por esta. 

2. A ELSA Portugal rege-se pelos presentes estatutos, pelos Código Regulamentar          
da ELSA (adiante CRE), aprovado nos termos estatutariamente definidos, pela          
lei aplicável, e, subsidiariamente, pelos estatutos e regulamentos da ELSA. 

 
 

Artigo 2.º 
Sede e Contactos 

1. A ELSA Portugal tem a sua sede na Faculdade de Direito de Lisboa, Alameda da               
Universidade, Cidade Universitária, 1649-014 Lisboa. 

2. A ELSA Portugal poderá fixar outros contactos para efeitos oficiais, devendo           
divulgá-los pelos canais apropriados e fazê-los figurar em toda a sua           
correspondência e comunicações. 

 
 

Artigo 3.º 
Duração 

A ELSA Portugal constitui-se por tempo indeterminado. 
 
 

Artigo 4.º 
 Fins 

A ELSA Portugal tem por objeto contribuir para a: 
a) Promoção e desenvolvimento de contactos, cooperação e mútua compreensão         

entre estudantes de Direito e jovens juristas de diferentes países e sistemas            
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jurídicos; 
b) Formação jurídica e responsabilidade social, fomentando o respeito pela         

dignidade humana e diversidade cultural. 
 
 

Artigo 5.º 
Atribuições 

Os objectivos da ELSA Portugal serão prosseguidos, nomeadamente, através de: 
a) Organização de seminários, conferências, visitas de estudo e outras         

actividades similares, a nível nacional e internacional; 
b) Realização de estágios no meio profissional, em Portugal e no estrangeiro; 
c) Elaboração de estudos e publicações; 
d) Intercâmbio de informação sobre legislação e jurisprudência; 
e) Promoção de acções de informação, formação e actualização científica; 
f) Participação nas actividades da ELSA; 
g) Colaboração com outras organizações nacionais ou internacionais que         

prossigam objectivos idênticos; 
h) Organização ou colaboração em outras actividades, relacionadas com os seus          

fins. 
i) nnn 

 
 

Capítulo II 
Princípios Fundamentais 

 
 

Artigo 6.º 
Princípios Fundamentais 

A ELSA Portugal rege-se pelos princípios constantes deste capítulo. 
 
 

Artigo 7.º 
Independência 

A ELSA Portugal é independente do Estado, dos partidos políticos, das organizações            
religiosas ou de quaisquer outras alheias aos interesses específicos dos seus           
associados. 

 
 

Artigo 8.º 
Participação Democrática 
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1. Todos os Membros federados têm o direito de participar nas actividades da            

ELSA Portugal. 
2. Nos termos definidos pelos presentes Estatutos, todos os associados gozarão da           

mesma dignidade representativa. 
 
 

Artigo 9.º 
Autonomia 

A ELSA Portugal e os seus associados gozam de autonomia na elaboração das suas              
normas internas, na administração do respectivo património, na gestão do seu espaço            
próprio e na definição dos seus planos de actividades. 
 
 

Artigo 10.º 
Subsidiariedade 

A ELSA Portugal realizará as suas actividades através dos seus núcleos associados,            
cabendo-lhe a coordenação das mesmas e a sua organização a título subsidiário. 

 
 

Artigo 11.º 
Solidariedade 

A ELSA Portugal e os seus núcleos associados serão solidariamente responsáveis           
pelo cumprimento das obrigações para com a ELSA. 
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TÍTULO II 
DOS ASSOCIADOS 

 
 

Artigo 12.º 
Composição 

A ELSA Portugal é uma federação nacional, composta pelas associações          
representativas da ELSA ao nível local. 

 
 

Artigo 13.º 
Membros da ELSA Portugal 

1. A ELSA Portugal tem como Membros os seus Grupos Locais, que se distinguem             
em Núcleos Associados e Núcleos Observadores.  

2. A ELSA Portugal poderá ainda eleger como membros honorários, indivíduos e           
instituições que, por serviços prestados e/ou em função da sua actividade,           
tenham contribuído de forma relevante para o desenvolvimento da associação. 

a) Os membros Honorários: 
1. Não são considerados associados Membros federados:  
2. Não pagam quaisquer quotas; 
3. Têm o direito de ser informados e participar nas actividades da           

ELSA. 
3. A ELSA Portugal considera ainda seus Membros Federados todos os sócios e            

associados dos seus Núcleos Associados, após o seu registo junto da Direcção            
Nacional. 

a) Os membros Federados: 
1.Pagam quotas ao Grupo Local, definidas por este; 
2.Têm o direito de ser informados e participar nas actividades da           

ELSA, ELSA Portugal, e qualquer um dos seus Grupos Locais.  
 
 

Capítulo I 
Dos Núcleos Associados 

 
 

Artigo 14.º 
Noção 

São núcleos associados da ELSA Portugal todos os núcleos locais da ELSA em             
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território português, reconhecidos como tal e que cumpram as obrigações impostas           
por estes estatutos. 

 
 

Artigo 15.º 
Direitos 

São direitos dos núcleos associados: 
a) Participar nas eleições para os cargos da ELSA Portugal, nos termos destes            

Estatutos e demais regulamentos; 
b) Gozar das regalias e benefícios que a ELSA Portugal lhes proporciona; 
c) Enviar uma delegação a todos os Conselhos Gerais Nacionais, que tomará           

parte nos seus trabalhos e exercerá direito de voto; 
d) Fazer propostas e sugestões à Direcção Nacional e/ou ao Conselho Geral           

Nacional; 
e) Pedir a convocação do Conselho Geral Nacional em reunião extraordinária,          

nos termos destes Estatutos. 
 
 

Artigo 16.º 
Deveres 

São deveres dos núcleos associados: 
a) Cumprir os Estatutos e demais regulamentos, bem como as resoluções do           

Conselho Geral Nacional e as deliberações da Direcção Nacional tomadas          
dentro dos fins e atribuições da ELSA Portugal; 

b) Prosseguir os Princípios Fundamentais e os Fins da ELSA e da ELSA            
Portugal; 

c) Zelar pelo prestígio e bom-nome da ELSA e da ELSA Portugal; 
d) Acompanhar e colaborar nas actividades da ELSA Portugal; 
e) Comparecer e participar nos trabalhos do Conselho Geral Nacional; 
f) Cumprir com as obrigações pecuniárias para com a ELSA Portugal, nos           

termos regulamentarmente definidos; 
g) Enviar, no prazo de um mês após a eleição dos órgãos sociais, ou sempre que               

solicitado pela ELSA Portugal, os respectivos contactos e a acta de tomada de             
posse. 

h) Enviar, sempre que solicitado pela ELSA Portugal, os estatutos e demais           
regulamentos, bem como outros documentos de apresentação obrigatória. 

i) Desenvolver actividades de acordo com os fins e atribuições da ELSA           
Portugal. 
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Artigo 17.º 
Suspensão de Núcleo Associado 

O Núcleo Associado poderá ser suspenso quando não cumpra os deveres previstos no             
artigo anterior, designadamente: 

a) Não cumpra as suas obrigações pecuniárias nos termos da alínea f) do artigo             
anterior; 

b) Não compareça a dois Conselhos Gerais Nacionais consecutivos, ordinários         
ou extraordinários, regularmente convocados; 

c) Não tenha órgãos sociais regularmente eleitos à data do Conselho Geral           
Nacional em curso. 

 
 

Artigo 18.º 
Âmbito da Suspensão 

1. Para efeitos das alíneas a) e b) do artigo anterior, a suspensão do Núcleo              
Associado tem força automática. 

2. Nos restantes casos, cabe ao Conselho de Fiscalização a emissão de um parecer e              
ao Conselho Geral Nacional a decisão da suspensão. 

3. Da suspensão advirá a perda de capacidade de voto no Conselho Geral Nacional,             
bem como da capacidade representativa da ELSA a nível local sem supervisão            
directa da Direcção Nacional ou do Conselho de Fiscalização. 

 
 

Artigo 19.º 
Levantamento da Suspensão 

1. Qualquer suspensão poderá ser levantada, com efeitos imediatos e a qualquer           
momento, mediante votação do Conselho Geral Nacional. 

2. Nos casos de suspensão derivada do incumprimento das alíneas g) e/ou h) do             
artigo 16.º, esta será automaticamente levantada, assim que se sane o referido            
incumprimento. 

4. A suspensão será automaticamente levantada após o final do Conselho Geral           
Nacional subsequente à sanação do incumprimento, nos casos previstos nas          
alíneas a) e b) do artigo 17.º. 

5. Nos demais casos previstos nos artigos anteriores, a suspensão será levantada           
através de votação no Conselho Geral Nacional subsequente à sanação do           
incumprimento, mediante parecer do Conselho de Fiscalização. 

 
 

Artigo 20.º 
Extinção de Núcleo Associado 
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1. Um Núcleo Associado poderá ser extinto, por maioria qualificada de dois terços            

dos votos em Conselho Geral Nacional, quando: 
a) Violar de forma grave e culposa as alíneas a) ou b) do artigo 16.º; 
b) Não cumprir com as obrigações pecuniárias para com a ELSA Portugal           

durante dois Conselhos Gerais Nacionais ordinários consecutivos; 
c) Causar danos consideráveis à ELSA Portugal ou a qualquer núcleo seu           

associado; 
d) Estiver suspenso há mais de dois Conselhos Gerais Nacionais ordinários          

consecutivos. 
2. A extinção do Núcleo Associado terá de ser precedida por um parecer do             

Conselho de Fiscalização, na sequência de processo inquisitório movido por este           
órgão, para apuramento dos motivos da extinção. 

 
 

Artigo 21.º 
Recurso 

1. Da deliberação de extinção de Núcleo Associado pode recorrer-se para o           
Conselho Geral Nacional caso haja provas de que a fundamentação da           
deliberação não corresponde à verdade dos factos. 

2. Compete ao Presidente da Mesa do Conselho Geral Nacional decidir se há ou não              
indícios para admitir o recurso. 

3. A decisão é tomada por maioria qualificada de dois terços dos votos em Conselho              
Geral Nacional. 

 
 

Capítulo II 
Do Processo de Candidatura 

 
 

Artigo 22.º 
Candidatura 

1. Sempre que um grupo de estudantes pretenda formar um Núcleo Associado na            
sua Faculdade, ou unidade orgânica equivalente, deverá apresentar a sua          
candidatura à Direcção Nacional. 

 
2. Da sua candidatura deverá constar uma carta de motivação, uma lista de, no pelo              

menos, 35 estudantes da respectiva Faculdade, ou unidade orgânica equivalente,          
que declarem ter conhecimento do projecto ELSA, e uma lista das pessoas            
integrantes da Comissão Instaladora, que deverá, na medida do possível, assumir           
uma constituição semelhante a uma Direcção da ELSA. 
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3. Compete à Direcção Nacional aprovar a candidatura da Comissão Instaladora e           

prestar-lhe apoio na preparação para a candidatura a Núcleo Observador. 
 

4. A Comissão Instaladora participa no Conselho Geral Nacional a convite da           
Direcção. 

 
 

Artigo 23.º 
Admissão da Comissão Instaladora a Núcleo Observador 

 
1. A admissão da Comissão Instaladora a Núcleo Observador deve ser votada no            

Conselho Geral Nacional subsequente à entrega da sua candidatura, desde que: 
a) A candidatura tenha sido enviada à Direcção Nacional trinta (30) dias antes            

do início do Conselho Geral Nacional; e 
b) A Direcção Nacional emita parecer favorável à candidatura.  

2. Na eventualidade de o prazo referido na alínea a) do número anterior não ser              
cumprido, a admissão da Comissão Instaladora a Núcleo Observador deverá ser           
sujeita a votação no Conselho Geral Nacional posterior ao referido no número            
anterior. 

3. O Núcleo Observador tem o direito de assistir aos trabalhos do Conselho Geral             
Nacional, e participar nos workshops. 

 
 

Artigo 24.º 
Constituição do Núcleo Associado 

1. Considera-se Núcleo Associado da ELSA Portugal o Núcleo Observador que,          
cumulativamente: 
a) Tenha presenciado dois Conselhos Gerais Nacionais ordinários completos,        

incluindo o da admissão a Núcleo Observador; 
b) Obtenha parecer favorável do Conselho de Fiscalização quanto aos Estatutos; 
c) Seja aprovado por maioria qualificada de dois terços dos votos no início do             

terceiro Conselho Geral Nacional ordinário que presencie, tendo a         
deliberação efeitos imediatos. 

2. Cabe ao Presidente da Direcção Nacional convocar eleições para os órgãos           
sociais do núcleo. 

3. Caso a constituição do Núcleo Associado não seja aprovada, nem obtenha           
maioria simples, o Núcleo Observador extinguir-se-á. 

4. Caso a constituição do Núcleo Associado não seja aprovada, mas ainda assim            
obtenha a maioria simples dos votos, o Conselho Geral terá de emitir            
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recomendações ao Núcleo Observador, com vista à constituição do Núcleo          
Associado ser novamente sujeita a votação no Conselho Geral Nacional          
Ordinário seguinte. 

5. Na eventualidade de a constituição de Núcleo Associado não ser aprovada na            
segunda votação, o Núcleo Observador extinguir-se-á. 
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TÍTULO III 
DOS ÓRGÃOS 

 
 

Artigo 25.º 
Órgãos 

São órgãos da ELSA Portugal: 
a) O Conselho Geral Nacional; 
b) A Direcção Nacional; 
c) O Conselho de Fiscalização. 

 
 

Capítulo I 
Do Conselho Geral Nacional 

 
 

Artigo 26.º 
Noção 

O Conselho Geral Nacional é o órgão deliberativo máximo da ELSA Portugal e é              
constituído por todos os núcleos associados. 

 
 

Artigo 27.º 
Reunião Ordinária 

O Conselho Geral Nacional deverá reunir-se duas vezes por ano, uma na Primavera e              
outra no Outono. 

 
 

Artigo 28.º 
Organização 

A organização do Conselho Geral Nacional caberá a um Núcleo Associado, ou a um              
núcleo da ELSA, que se candidate para o efeito no Conselho Geral Nacional             
antecedente, sujeitando a sua proposta ao escrutínio desse órgão. 

 
 

Artigo 29.º 
Conselho Geral Nacional de Primavera 

Nesse Conselho Geral Nacional deverão ser tratadas, entre outras, as seguintes           
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matérias: 

a) Apresentação do Relatório de Actividades e Contas intercalar da Direcção          
Nacional; 

b) Situação corrente da ELSA Portugal; 
c) Balanço do Conselho Geral Internacional; 
d) Eleições para a Mesa do Conselho Geral Nacional, Direcção Nacional e           

Conselho de Fiscalização; 
e) Desenvolvimento de acções de formação. 

 
 

Artigo 30.º 
Conselho Geral Nacional de Outono 

Nesse Conselho Geral deverão ser tratadas, entre outras, as seguintes matérias: 
a) Apresentação e Aprovação do Relatório de Actividades e Contas final da           

Direcção Nacional referente ao mandato anterior; 
b) Apresentação e votação do orçamento anual do presente mandato; 
c) Situação corrente da ELSA Portugal; 
d) Balanço do Conselho Geral Internacional; 
e) Desenvolvimento de acções de formação.  

 
 

Artigo 31.º 
Reunião Extraordinária 

1. O Conselho Geral Nacional reúne extraordinariamente com uma ordem de          
trabalhos previamente fixada a requerimento: 
a) Da Direcção Nacional; 
b) Do Conselho de Fiscalização; 
c) De pelo menos metade dos núcleos associados, os quais terão          

obrigatoriamente de estar presentes na mesma reunião, sob pena de esta não            
se realizar. 

2. O Conselho Geral Nacional em reunião extraordinária não deverá exceder um           
(1) dia de duração. 

3. A decisão sobre se a organização fica a cargo da Direcção Nacional, ou dos              
núcleos associados requerentes, compete à Direcção Nacional. 

 
 

Artigo 32.º 
Convocação 

1. O Conselho Geral Nacional é convocado pela Direcção Nacional via correio           
electrónico e, na falta deste, via carta registada, sendo de indicação obrigatória            
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os dias, a hora, o local e a ordem de trabalhos. 
2. As reuniões ordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 20 dias. 
3. As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 10          

dias. 
4. Na convocação das reuniões extraordinárias, entre a recepção do pedido e a            

marcação da data, não deverão mediar mais de 21 dias. 
 
 

Artigo 33.º 
Quórum 

1. O Conselho Geral Nacional reúne com a presença de pelo menos metade dos             
núcleos associados da ELSA Portugal. 

2. Na falta de quórum, o Conselho Geral Nacional reúne meia hora mais tarde             
da hora da convocatória, com o número de núcleos associados presentes. 

 
Artigo 34.º 

Alteração de Estatutos 
O Conselho Geral Nacional para alteração de Estatutos deve ser convocado           
expressamente para esse fim, devendo as deliberações ser tomadas por maioria de            
três quartos dos núcleos associados com poder de voto presentes. 
 

Artigo 35.º 
Competência 

Compete ao Conselho Geral Nacional: 
a) Deliberar sobre todas as matérias que não sejam expressamente atribuídas a           

outro órgão da ELSA Portugal; 
b) Resolver conflitos positivos ou negativos de competências dos órgãos da          

ELSA Portugal; 
c) Integrar as lacunas, de harmonia com a lei e os princípios gerais de Direito; 
d) Aprovar Regulamentos. 

 
 

Artigo 36.º 
Distribuição de Votos 

Cada Núcleo Associado tem direito a três votos e nenhum se pode fazer representar              
em sede de Conselho Geral Nacional. 

 
 

Artigo 37.º 
Deliberações 

13 
APROVADOS NO CONSELHO GERAL NACIONAL DE BRAGA A 29 DE NOVEMBRO DE 2016 



ESTATUTOS DA THE EUROPEAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION – PORTUGAL 
ELSA PORTUGAL 

 
 
As deliberações do Conselho Geral Nacional são tomadas por maioria absoluta dos            
votos dos núcleos associados presentes, excluindo abstenções, sem prejuízo das          
disposições especiais previstas nestes Estatutos. 

 
 

Artigo 38.º 
Mesa do Conselho Geral Nacional 

1. A Mesa do Conselho Geral Nacional será responsável pela condução dos           
trabalhos e eleita por sufrágio secreto e pelo prazo de um ano. 

2. A Mesa do Conselho Geral Nacional é composta por: 
a) Um Presidente; 
b) Um Vice-Presidente; e 
c) Dois Secretários. 

3. Na falta de uma Mesa do Conselho Geral Nacional eleita nos termos do art. 29º               
al. d), os trabalhos nunca poderão ser conduzidos por qualquer membro da            
Direcção Nacional. 

 
 

Artigo 39.º 
Competências do Presidente da Mesa do Conselho Geral Nacional 

1. Compete ao Presidente da Mesa do Conselho Geral Nacional: 
a) Dirigir os trabalhos, orientar os debates segundo a ordem de trabalhos e as             

disposições regulamentares e declarar o assunto discutido quando o entender          
suficientemente esclarecido; 

b) Submeter a Acta do Conselho Geral Nacional anterior a discussão e votação; 
c) Dar conhecimento ao Conselho Geral Nacional de todos os documentos que           

lhe forem dirigidos; 
d) Assinar todos os documentos expedidos em nome do Conselho Geral          

Nacional e as Actas das reuniões; 
e) Chamar à ordem de trabalhos o orador que dela se afastar, retirando-lhe a             

palavra quando este estiver em contravenção com as disposições estatutárias          
ou regulamentares, e convidá-lo a abandonar a sala quando o excesso           
justificar tal procedimento; 

f) Mandar proceder às votações necessárias e proclamar os seus resultados; 
g) Declarar a reunião encerrada. 

2. De todas as decisões do Presidente cabe recurso para o Conselho Geral            
Nacional. 

 
 

Artigo 40.º 
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Competências do Vice-Presidente da Mesa do Conselho Geral Nacional 
Compete ao Vice-Presidente da Mesa do Conselho Geral Nacional: 

a) Coadjuvar o Presidente no exercício das suas funções; 
b) Substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos, ou por sua delegação,            

ou ainda quando este se encontrar demissionário; 
c) Assinar as Actas dos Conselhos Gerais Nacionais. 

 
 

Artigo 41.º 
Competências dos Secretários da Mesa do Conselho Geral Nacional 

Compete aos Secretários da Mesa do Conselho Geral Nacional assegurar o           
expediente da Mesa e lavrar e assinar as Actas, remetendo toda a documentação à              
Direcção Nacional no prazo de trinta (30) dias após o final do Conselho Geral              
Nacional. 

 

Capítulo II 
Da Direcção Nacional 

 
 

Artigo 42.º 
Noção 

1. A Direcção Nacional é o órgão executivo da ELSA Portugal. 
2. A Direcção Nacional é composta por: 

a) Um Presidente; 
b) Um Secretário-geral; 
c) Um Tesoureiro;  
d) Um Vice-Presidente para Marketing; 
e) Um Vice-Presidente para Actividades Académicas; 
f) Um Vice-Presidente para Moot Court Competitions (MCC) 
g) Um Vice-Presidente para Seminários e Conferências; e 
h) Um Vice-Presidente para Student Trainee Exchange Programme (STEP). 

 
 
 

Artigo 43.º 
Quórum 

1. A Direcção Nacional só pode reunir com pelo menos metade dos seus membros             
e as suas deliberações são tomadas por maioria simples. 

2. Em caso de empate, o Presidente tem voto de qualidade. 
3. De cada reunião será lavrada a respectiva Acta que será assinada por todos os              
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presentes. 
 
 

Artigo 44.º 
Competências 

Compete à Direcção Nacional, nomeadamente: 
a) Representar a ELSA Portugal; 
b) Prosseguir e ser responsável pela administração, projetos e gestão diária da           

ELSA Portugal; 
c) Promover e supervisionar os campos de actividade da ELSA a nível local; 
d) Representar a ELSA Portugal nos Conselhos Gerais Internacionais; 
e) Executar as decisões do Conselho Geral Nacional; 
f) Propor ao Conselho Geral Nacional a aprovação de membros honorários da           

ELSA Portugal; 
g) Guardar os livros de Actas dos Conselhos Gerais Nacionais, correspondência          

e demais documentos que digam respeito à Mesa do Conselho Geral           
Nacional, entregando tudo isto no termo do mandato a fim de serem            
arquivados. 

h) Declarar abertos os trabalhos do Conselho Geral Nacional 
i) Aprovar membros federados, nas condições definidas no número 3 do artigo           

13º dos presentes estatutos. 
 
 

Artigo 45.º 
Responsabilidades 

1. Cada membro da Direcção Nacional é responsável pessoal e solidariamente com           
os restantes membros pelas medidas tomadas e actos praticados pela Direcção,           
ressalvada a sua expressa discordância na Acta da respectiva reunião ou em caso             
de desconhecimento sem culpa. 

2. No caso de o discordante ter estado ausente, deverá exarar os motivos da sua              
discordância na Acta da primeira reunião posterior a que esteja presente. 

 
 

Artigo 46º 
Vinculação da ELSA Portugal 

1. A ELSA Portugal obriga-se pela assinatura conjunta de dois membros do           
Direcção Nacional, um dos quais será obrigatoriamente o Presidente ou o           
Secretário-Geral. 

2. Na falta ou impedimento do Presidente e do Secretário-Geral, as duas assinaturas            
referidas no número anterior poderão ser as de qualquer membro da Direcção            
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Nacional. 
 
 

Artigo 47.º 
Participação nas Reuniões 

A Direcção Nacional poderá autorizar ou convidar qualquer pessoa a participar nas            
suas reuniões, sem direito a voto. 

 
 

Artigo 48.º 
Renúncia de membro da Direcção Nacional 

1. A renúncia de membro da Direcção Nacional deverá ser comunicada ao           
Presidente da Direcção Nacional, que a deverá comunicar ao Presidente do           
Conselho de Fiscalização no prazo de quarenta e oito (48) horas. 

2. Cabe ao Presidente do Conselho de Fiscalização informar os núcleos da renúncia            
de membro da Direcção Nacional, no prazo de quarenta e oito (48) horas. 

 
 

Capítulo III 
Do Conselho de Fiscalização 

 
 

Artigo 49.º 
Noção 

1. O Conselho de Fiscalização é o órgão garante da conformidade estatutária da            
ELSA Portugal, composto por um Presidente, um Vice-Presidente e um          
Secretário. 

2. O Conselho de Fiscalização rege-se por um Regulamento Interno. 
 
 

Artigo 50.º 
Competência 

Compete ao Conselho de Fiscalização: 
a) Informar o Conselho Geral Nacional sobre matérias que julgar convenientes; 
b) Zelar pelo cumprimento dos Estatutos, advertindo a Direcção Nacional e o           

Conselho Geral Nacional de qualquer irregularidade detectada; 
c) Apreciar o Relatório de Actividades e Contas final da Direcção Nacional, dar            

sobre ele o seu parecer e apresentá-lo no Conselho Geral Nacional; 
d) Emitir parecer sobre as questões que lhe sejam colocadas, nos termos do            

artigo 54.º; 
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e) Emitir parecer sobre a conformidade dos Estatutos, nos termos do artigo 24.º: 
f) Solicitar a convocação extraordinária do Conselho Geral Nacional sobre as          

matérias da sua competência; 
g) Apresentar propostas ao Conselho Geral Nacional. 

 
 

Artigo 51.º 
Competência do Presidente 

Compete ao Presidente do Conselho de Fiscalização assegurar o seu bom           
funcionamento, convocar e presidir às reuniões e assinar as respectivas Actas. 

 
 

Artigo 52.º 
Competência do Vice-Presidente 

Compete ao Vice-Presidente do Conselho de Fiscalização coadjuvar o Presidente no           
exercício das suas funções, substituí-lo nas suas faltas e impedimentos, ou por            
delegação, e assinar as actas das reuniões. 

 
 

Artigo 53.º 
Competência do Secretário 

Compete ao Secretário do Conselho de Fiscalização assegurar o seu expediente,           
lavrar e assinar as actas das reuniões e guardar os livros de actas, correspondência e               
demais documentação, entregando tudo no fim do seu mandato. 

 
 

Artigo 54.º 
Dever de Informação 

O Conselho de Fiscalização deve responder a todas as consultas formuladas pela            
Direcção Nacional ou pelos núcleos associados no prazo de quinze (15) dias,            
devendo igualmente responder a todas as questões que lhe forem colocadas no            
decorrer do Conselho Geral Nacional, no âmbito das suas competências. 

 
 

Artigo 55.º 
Coadjuvação 

Os núcleos associados e a Direcção Nacional deverão prestar toda a coadjuvação ao             
Conselho de Fiscalização para o exercício das suas funções, sempre que o for             
solicitado. 
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Artigo 56.º 

Dever de Comparência no Conselho Geral Nacional 
O Conselho de Fiscalização deve comparecer a todas as reuniões do Conselho Geral             
Nacional. 

 
 

Artigo 57.º 
Quórum 

1. O Conselho de Fiscalização só pode funcionar com pelo menos dois dos seus             
membros. 

2. As deliberações são tomadas por maioria, tendo o Presidente, em caso de            
empate, voto de qualidade. 

3. O Conselho de Fiscalização poderá convidar qualquer pessoa a tomar parte nos            
trabalhos, sem direito a voto. 

 
 

Artigo 58.º 
Responsabilidade 

1. Cada membro do Conselho de Fiscalização é individualmente responsável pelos          
seus actos e solidariamente responsável com os outros membros pelas medidas           
tomadas por este órgão, ressalvada a sua expressa discordância na Acta da            
respectiva reunião ou em caso de desconhecimento sem culpa. 

2. O Conselho de Fiscalização é solidário com a Direcção Nacional em relação a             
tudo aquilo a que tenha dado o seu Parecer favorável. 
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TÍTULO IV 
DAS ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DA ELSA PORTUGAL 

 
 

Artigo 59.º 
Capacidade Eleitoral Activa 

Podem votar nas eleições para os órgãos da ELSA Portugal todos os núcleos             
associados que não estejam expressamente impedidos de o fazer. 

 
 

Artigo 60.º 
Capacidade Eleitoral Passiva 

1. Pode ser eleito qualquer sócio efectivo de um Núcleo Associado da ELSA            
Portugal, desde que a sua candidatura tenha, pelo menos, um Núcleo Associado            
proponente. 

2. Cada Núcleo Associado só pode propor duas candidaturas. 
 
 

Artigo 61.º 
Incompatibilidades 

1. É incompatível o exercício simultâneo de cargos eleitos no Conselho de           
Fiscalização, Direcção Nacional e Mesa do Conselho Geral Nacional.  

2. É incompatível o exercício simultâneo de cargos eleitos no Núcleo Associado,           
Direcção Nacional, Conselho de Fiscalização e o de Presidente da Mesa do            
Conselho Geral Nacional. 

3. A Direcção Nacional não poderá ser composta por sócios provenientes de um            
único Núcleo Associado. 

4. Um membro da Direcção Internacional da ELSA não pode ocupar qualquer           
cargo nos órgãos sociais da ELSA Portugal, ou dos seus núcleos associados. 

 
 

Artigo 62.º 
Mandatos 

Os mandatos referentes à Mesa do Conselho Geral Nacional, à Direcção Nacional e             
ao Conselho de Fiscalização iniciam-se no dia 1 de Agosto do ano corrente e têm a                
duração de um ano, em conformidade com as regras da ELSA. 
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TÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 

Artigo 63.º 
Receitas e Despesas 

1. Constituem receitas da ELSA Portugal: 
a) As obrigações pecuniárias dos núcleos associados para com a ELSA Portugal; 
b) Receitas provenientes das actividades que realize directamente, adstritas à         

prossecução dos seus fins; 
c) Fundos, donativos, ou legados que lhe sejam concedidos; 
d) Subsídios e patrocínios de entidades públicas e privadas. 

2. Consideram-se despesas da ELSA Portugal todas aquelas efetuadas de acordo          
com as suas obrigações pecuniárias para com a ELSA, bem como as necessárias             
à sua representação, manutenção e funcionamento, em consonância com o          
respectivo orçamento e plano de actividades. 

 
 

Artigo 64.º 
Imperatividade e integração de lacunas 

Estes estatutos prevalecem sobre todas as disposições estatutárias ou regulamentares          
existentes na ELSA Portugal ou em qualquer dos seus núcleos associados, sendo os             
casos omissos integrados nos termos dos presentes estatutos, nomeadamente da          
alínea c) do artigo 35.º, e em harmonia com os princípios gerais de Direito e demais                
normas aplicáveis. 

 
 

Artigo 65.º 
Dissolução e destino dos bens 

1. A ELSA Portugal só poderá ser dissolvida em Conselho Geral Nacional           
expressamente convocada para o efeito, que deliberará por maioria de três           
quartos do número de núcleos associados existentes. 

2. Esse mesmo Conselho deliberará sobre o destino do património da ELSA           
Portugal, sem prejuízo do disposto no artigo 166.º do Código Civil. 
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