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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ARTIGO 17.º (Associados e associados honorários) 
DOS ESTATUTOS DO CBEI 

 
Redação atual 

CAPÍTULO III 
Dos associados 

Artigo 17º 
Associados e associados honorários 

1. O número de associados do CBEI é ilimitado. 
2. São associadas do CBEI todas as pessoas individuais, ou coletivas, que adiram aos fins da 
instituição. 
3. A qualidade de associado prova-se pela inscrição em registo apropriado que o CBEI 
obrigatoriamente possuirá. 
4. São associados honorários, as pessoas individuais ou coletivas que se tenham distinguido 
por serviços prestados ao CBEI. 
5. Adquire-se a qualidade de associado honorário por deliberação da Assembleia Geral, 
mediante proposta da Órgão de Administração ou de 15 associados no pleno exercício dos 
seus direitos. 
6. Por proposta do órgão de administração, a assembleia geral deliberará, anualmente, 
sobre o montante da quota mensal a pagar pelos associados. 

 

Redação proposta 

CAPÍTULO III 
Dos associados 

Artigo 17º 
Associados e associados honorários 

1. (...) 
2. (…) 
3. (…) 
4. Existem sete categorias de associados, com valores de quotas anuais definidos: 

a) Associados com filhos beneficiários, com quota anual de 60 € (sessenta euros); 
b) Associados beneficiários, com quota anual de 60 € (sessenta euros); 
c) Associados trabalhadores, membros dos Órgãos Sociais e do Conselho Consultivo, 
com quota anual de 60 € (sessenta euros); 
d) Associados beneméritos, com quota anual de 300 € (trezentos euros); 
e) Instituições associadas, com quota anual de 1200 € (mil e duzentos euros); 
f) Empresas associadas, com quota anual de 1440 € (mil quatrocentos e quarenta 
euros); 
g) Associados honorários, sem valor de quota anual. 

5. [atual 4.]  
6. [atual 5.]  
7. Por proposta do órgão de administração, a assembleia geral validará, quando existir 
proposta de alteração, sobre o montante da quota anual a pagar por cada categoria de 
associado. 
 

Vila Franca de Xira, 28 de setembro de 2021 

O Órgão de Administração 

 


