
Estatutos do Conselho de Associações Académicas 
Portuguesas 

  

 

Artigo 1º 

(Denominação, Fim, Sede e Imagem) 

1. A associação, sem fins lucrativos, adopta a denominação de “Conselho de 
Associações Académicas Portuguesas”, abreviadamente designada por 
CAAP. 

2. A sede administrativa do CAAP é a Sede da Associação Académica da 
Universidade de Aveiro, sito no campus da Universidade de Aveiro (adicionar 
código postal); 

3. A sede do CAAP servirá apenas para fins formais e receção de documentos 
oficiais, não sendo nunca para fins externos do CAAP. 

4. O CAAP deve ser dotado de uma imagem própria que os distinga das 
estruturas que o integram; 

5. O CAAP rege-se pela Lei, pelos presentes Estatutos e respetivos 
Regulamentos.  

Artigo 2º 

(Competências e Âmbito) 

1. São competências e âmbito do CAAP: 
a) Assegurar a cooperação das Associações Académicas nele representadas, 

sem prejuízo da autonomia de cada uma delas, em discussões de foro 
nacional; 

b) Dinamizar reivindicações de políticas nacionais para o Ensino Superior e 
propor soluções que sejam acordadas e consideradas adequadas; 

c) Pronunciar-se sobre questões direta ou indiretamente ligadas à frequência 
de estudantes no Ensino Superior, tais como, nomeadamente: ação social, 
atividade letiva, financiamento das Instituições de Ensino Superior e 



respetivos Serviços de Ação Social, estatutos especiais de estudantes, entre 
outros que o CAAP venha a considerar relevantes; 

d) Dinamizar atividades, ações de debate e reivindicação política de foro 
nacional; 

e) Contribuir para a valorização das Academias dos seus membros.  

Artigo 3º 

(Princípios Fundamentais) 

1. O CAAP, enquanto plataforma de cooperação nacional dos seus membros, 
deve pautar a sua conduta por princípios que permitam e encorajem a 
pluralidade, diversidade de pensamentos e necessidades regionais. Desta 
forma, o CAAP deve nortear-se pelos seguintes princípios: 

a) Princípio de respeito pela individualidade de cada membro; 
b) Princípio da não substituição, nunca podendo o CAAP assumir funções 

previstas em sede estatutária dos seus membros; 
c) Princípio de colaboração, cooperação e pronunciação conjunta na tomada 

de posições consensuais; 
d) Princípio da promoção da descentralização do Ensino Superior; 
e) Princípio do direito de veto em todas as deliberações; 
f) Princípio da defesa de um acesso ao ensino universal; 

Artigo 4º 

(Membros Fundadores) 

1. São membros fundadores do CAAP: 
a) Associação Académica de Coimbra; 
b) Associação Académica da Universidade do Algarve; 
c) Associação Académica da Universidade de Aveiro: 
d) Associação Académica da Universidade da Beira Interior; 
e) Associação Académica da Universidade de Évora; 
f) Associação Académica da Universidade da Madeira; 
g) Associação Académica da Universidade do Minho; 
h) Associação Académica da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro; 



Artigo 5º 

(Composição e Nomeação de Novos Membros) 

1. O CAAP é composto pelos membros fundadores previstos no n.º 1 do artigo 
4.º dos presentes estatutos e novos membros que sejam nomeados pela 
Assembleia-Geral; 

2. Só podem ser nomeadas as Associações Estudantis de Ensino Superior 
inscritas no Registo Nacional do Associativismo Jovem; 

3. A nomeação de novos membros requer a sua aprovação no Conselho Geral, 
de acordo com o procedimento inscrito na alínea c) do artigo 7.º dos 
presentes estatutos. 

4. Para efeitos de rotatividade do artigo 10.º, os novos membros são 
considerados tendo em conta a ordem cronológica da sua nomeação.  

Artigo 6º 

(Órgãos) 

1. O CAAP é composto por três órgãos: 
a) Conselho Geral; 
b) Comissão Estratégica; 
c) Conselho Fiscal. 

Artigo 7º 

(Conselho Geral) 

1. São membros do Conselho Geral do CAAP os representantes dos membros 
em sede de Comissão Estratégica e 2 elementos nomeados por cada um dos 
membros do CAAP; 

2. Compete ao Conselho Geral: 
a) Aprovar o Plano de Atividades e Orçamento da Comissão Estratégica, ouvido 

o parecer emitido pelo Conselho Fiscal; 
b) Aprovar o Relatório de Atividades e Contas da Comissão Executiva, ouvido o 

parecer emitido pelo Conselho Fiscal; 
c) Aprovar a Nomeação de novos membros, por proposta da Comissão 

Estratégica; 



d) Votar alterações estatutárias, em reunião convocada exclusivamente para o 
efeito, mediante proposta da Comissão Estratégica ou subscrição de ⅓ dos 
membros do Conselho Geral; 

3. O Conselho Geral reúne presencialmente ou em regime híbrido: 
a) De forma ordinária, anualmente, para aprovação do Plano de Atividades e 

Orçamento e Relatório de Atividades e Contas; 
b) De forma extraordinária, sempre que a Comissão Estratégica ou um 1/3 dos 

membros do Conselho Geral o solicite. 
4. O Conselho Geral delibera com a presença de, pelo menos, ¾ dos membros 

do CAAP; 
5. O Conselho Geral delibera por maioria qualificada dos membros presentes;  
6. O Conselho Geral é convocado pela Comissão Estratégica, através de correio 

eletrónico, tendo a sua reunião ordinária de ser realizada entre janeiro e 
março de cada ano civil; 

7. Os trabalhos do Conselho Geral são coordenados e secretariados pela 
Comissão Estratégica. 

8. O Conselho Geral delibera sobre a alteração dos estatutos da CAAP por 
maioria de ¾ do número de associados presentes. 

9. O Conselho Geral delibera sobre a dissolução ou prorrogação da CAAP por 
maioria de ¾ do número de todos os associados. 

Artigo 8º 

(Comissão Estratégica) 

1. A Comissão Estratégica é o órgão executivo do CAAP; 
2. A Comissão Estratégica é composta pelos Presidentes com funções de 

Direção de cada membro, podendo estes ser assessorados por qualquer 
elemento do seu órgão executivo; 

3. Os elementos da Comissão Estratégica podem delegar a sua competência 
noutro elemento do seu órgão executivo;  

4. Os elementos da Comissão Estratégica tomam posse na primeira reunião 
subsequente à assunção de funções de direção no membro do CAAP; 

5. Os trabalhos da Comissão Estratégica são secretariados e organizados por 
um Secretário nomeado e com funções descritas no Artigo 7º. 

6. Compete à Comissão Estratégica: 



a) Elaborar o Plano de Atividades e Orçamento; 
b) Elaborar o Relatório de Atividades e Contas; 
c) Gerir financeira e administrativamente o CAAP; 
d) Deliberar sobre todos os assuntos em que se pretende o posicionamento do 

CAAP e assegurar a cooperação nacional de todos os membros; 
e) Votar a integração de novos membros, conforme prevê o Artigo 5º dos 

presentes estatutos; 
7. A Comissão Estratégica coloca todos os seus posicionamentos a votação, 

podendo os seus membros votar favoravelmente, contra ou absterem-se, 
deliberando sempre por consenso; 

8. A Comissão Estratégica reúne: 
a) De forma ordinária, mensalmente; 
b) De forma extraordinária, a pedido de 1/4 dos seus membros. 
9. As reuniões da Comissão Estratégica devem ser organizadas pelo Secretário 

em funções, realizando-se, preferencialmente, em modelo presencial; 
10. A Comissão Estratégica pode convidar elementos externos, sem direito de 

voto, para as suas reuniões. 
a) A presença de elementos externos deve ser justificada pelo membro da 

Comissão Estratégica que propõe a sua presença; 
b) A presença de elementos externos deve ser sempre submetida a votação. 

Artigo 9º 

(Secretário) 

1. O cargo de Secretário é de responsabilidade rotativa mensal, seguindo a 
ordem do nº1 do Artigo 4.º e o disposto no n.º do Artigo 5.º dos presentes 
estatutos;  

2. A ordem de nomeação do Secretário pode ser alterada por deliberação da 
Comissão Estratégica; 

3. Ao Secretário compete:  
a) Coordenar as reuniões da Comissão Estratégica; 
b) Assegurar a gestão administrativa da Comissão Estratégica; 
c) Secretariar a Comissão Estratégica; 



4. O Secretário pode dispor do acompanhamento de elementos externos, 
sem direito de intervenção ou voto, para apoio no cumprimento das suas 
funções. 

Artigo 10º 

(Emissão de comunicados) 

1. O CAAP pronuncia-se por comunicado escrito, estando disponível para 
esclarecimentos adicionais mediante pedido. Qualquer outro modelo de 
intervenção deve ser consentido por todos os membros da Comissão 
Estratégica, podendo esta nomear um porta-voz para o efeito. 

2. Todos os comunicados e esclarecimentos prestados pelo CAAP são emitidos 
em nome do CAAP e nunca a título pessoal ou em nome de qualquer um dos 
seus membros. Qualquer exceção tem de ser previamente consentida pelos 
membros da Comissão Estratégica. 

Artigo 11º 

(Conselho Fiscal) 

1. O Conselho Fiscal é constituído por um elemento de cada Membro do CAAP; 
2. O Conselho Fiscal delibera por maioria de ¾ dos seus elementos; 
3. É competência do Conselho Fiscal:  
a) Emitir um parecer relativo ao plano de orçamento e relatório de contas do 

CAAP; 
b) Fiscalizar o cumprimento dos presentes estatutos; 

Artigo 12.º 

(Direitos dos Associados) 

São direitos dos associados: 
a) Participar nas iniciativas da associação; 
b) Usufruir das iniciativas e benefícios promovidos pela associação; 
c) Apresentar propostas de trabalho e iniciativas para análise da 

Comissão Estratégica; 
d) Participar nas reuniões do Conselho geral; 



e) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais; 
f) Cada associado tem direito a um voto, podendo representar mais do 

que um associado através de declaração de voto a apresentar ao 
presidente da mesa do Conselho geral. 
 

Artigo 13.º 

(Deveres dos Associados) 

 
São deveres dos associados: 

a) Pagar pontualmente as suas quotas; 
b) Comparecer às reuniões do Conselho geral; 
c) Respeitar as disposições previstas nos estatutos ou regulamentos 

internos da associação, bem como as deliberações tomadas pelos 
órgãos sociais, 

d) Desempenhar com dedicação, eficiência e zelo os cargos para que 
forem eleitos. 

Artigo 14.º 

(Incumprimento dos estatutos) 

1. O desrespeito por qualquer um dos princípios mencionados no artigo 3º, 
nº1, deve ser levado ao Conselho Geral do CAAP, por proposta de um dos 
seus membros, devendo a parte desrespeitadora justificar o seu 
comportamento e as restantes pronunciar-se. 

2. Se da discussão prevista neste número surgir uma votação, a parte 
desrespeitadora não tem direito de voto. 

3. A parte desrespeitadora dispõe sempre do direito de defesa de qualquer 
acusação que lhe seja feita em sede de reunião do Conselho Geral. 

Artigo 15º 

(Casos Omissos) 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Geral e de acordo com a 
legislação em vigor. 



Artigo 16º 

(Entrada em Vigor e Revisão Estatutária) 

Os presentes estatutos entram em vigor imediatamente após a sua 
constituição e publicação em Diário da República. 
 


