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ESTATUTOS DA APAP 
 
 

CAPÍTULO I - ÂMBITO, COMPETÊNCIA E SEDE 
 

Artigo 1.º 
 
A APAP - Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e 
Marketing, é uma associação patronal de âmbito nacional sem fins lucrativos e de 
duração ilimitada, constituída em conformidade com o disposto na lei. 
 

Artigo 2.º 
 

1. A APAP é constituída pelas agências e por outras associações congéneres que 
exercem a sua atividade no âmbito da comunicação comercial. 

 
2. A APAP abrangerá, nomeadamente, as agências e associações congéneres 

cujo objeto seja o exercício ou a defesa dos interesses das atividades de 
Publicidade, Planeamento e Compras de Meios, Marketing Digital, Marketing 
Relacional, Eventos e Ativação de Marcas e Relações Públicas e 
Comunicação. 

 
3. Qualquer empresa ou associação membro da APAP deverá ser independente 

das empresas anunciantes e dos suportes, não devendo também explorar 
concessões ou exclusivos publicitários de qualquer tipo. A Direção da APAP 

será competente para analisar quaisquer questões que se levantem quanto 

à independência dos seus Associados e candidatos a Associados. 
 
4. Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se por independência: 
 

a. Em relação aos anunciantes, a inexistência de participação maioritária 
no capital; 

 
b. Em relação aos suportes publicitários, a inexistência de qualquer 

participação no capital social da sociedade membro. 
 
5. Para efeito dos presentes Estatutos, consideram-se: 

a. Agências de Publicidade - As sociedades comerciais que têm como 
objeto exclusivo o exercício da atividade publicitária, dispondo de 
organização e pessoal capazes de assegurar a prestação de serviços 
nos campos da análise, investigação e conselho em publicidade; 
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conceção, criação e produção nesses domínios; planeamento 
estratégico de meios, e, eventualmente, a respetiva compra e controlo. 

 
As Agências de Publicidade deverão ter a seguinte estrutura e 
requisitos: 
 

i. Comportar, no mínimo, os departamentos de Contacto, 
Criativo e Administrativo; 

 
ii. Possuir o pessoal que permita individualizar a 

responsabilidade de cada um daqueles departamentos; 
 

iii. Ter gestores com idoneidade moral e comercial, bem como 
comprovada experiência profissional. 

 
b. Agências de Meios - As sociedades comerciais ou agrupamentos 

complementares de empresas, dispondo de organização e pessoal 
capazes de assegurar a prestação de serviços no campo da compra e 
ou planeamento estratégico de meios. 

 
As Agências de Meios deverão ter a seguinte estrutura e requisitos: 

 
i. Comportar, no mínimo, os seguintes departamentos: Compra 

e ou Planeamento Estratégico de Meios e Administrativo; 
 

ii. Possuir o pessoal que permita individualizar a 
responsabilidade de cada um daqueles departamentos; 

 
iii. Ter gestores com idoneidade moral e comercial, bem como 

comprovada experiência profissional. 
 

c. Agências de “Marketing” Relacional - As sociedades que têm por objeto 
o exercício da atividade de “marketing” direto, dispondo de organização 
e pessoal capazes de assegurar a prestação de serviços nos campos da 
análise, investigação e conselho em “marketing” relacional; conceção, 
criação e produção nesse domínio; gestão de bases de dados, e, 
eventualmente, a respetiva compra e controlo. 

 
As agências de “Marketing” Relacional deverão ter a seguinte 
estrutura e requisitos: 
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i. Comportar, no mínimo, os departamentos de Contacto, 
Criativo, Gestão de Base de Dados e Administrativo; 

ii. Possuir o pessoal que permita individualizar a 
responsabilidade de cada um daqueles departamentos; 

 
iii. Ter gestores com idoneidade moral e comercial, bem 

como comprovada experiência profissional. 
 

d. Agências de Eventos e Ativação de Marcas - As sociedades que têm por 
objeto o exercício da atividade de ações de ativação de marcas, 
dispondo de organização e pessoal capazes de assegurar a prestação 
de serviços nos campos da análise, investigação e conselho em 
promoção de vendas; conceção, criação e produção nesse domínio, e 
ações de ativação de marca. 

 
As agências de Eventos e Ativação de Marcas deverão ter a 
seguinte estrutura e requisitos: 

 
i. Comportar, no mínimo, os seguintes departamentos: 

Contacto, Criativo e Administrativo; 
 

ii. Possuir o pessoal que permita individualizar a 
responsabilidade de cada um daqueles departamentos; 

 
iii. Ter gestores com idoneidade moral e comercial, bem 

como comprovada experiência profissional. 
 

e. Agências de Relações Públicas e Comunicação - As sociedades que 
têm por objeto o exercício da atividade de relações públicas e gestão de 
imagem, dispondo de organização e pessoal capazes de assegurar a 
prestação de serviços de conselho, conceção e realização de ações 
nesse domínio. 

 
As agências de Relações Públicas e Comunicação deverão ter a 
seguinte estrutura e requisitos: 

 
i. Comportar, no mínimo, os seguintes departamentos: 

Contacto, Técnico e Administrativo; 
 

ii. Possuir o pessoal que permita individualizar a 
responsabilidade de cada um daqueles departamentos; 
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iii. Ter gestores com idoneidade moral e comercial, bem 

como comprovada experiência profissional. 
 

f. Agências de “Marketing” Digital - As sociedades que têm por objeto o 
exercício da atividade de comunicação online, dispondo de organização 
e pessoal capazes de assegurar a prestação de serviços nos campos da 
análise, investigação e conselho em comunicação online, e conceção, 
criação e produção nesse domínio. 

 
As agências de Marketing Digital deverão ter a seguinte estrutura e 
requisitos: 

 
i. Comportar, no mínimo, os seguintes departamentos: 

Contacto, Criativo, Técnico e Administrativo; 
 

ii. Possuir o pessoal que permita individualizar a 
responsabilidade de cada um daqueles departamentos; 

 
iii. Ter gestores com idoneidade moral e comercial, bem 

como comprovada experiência profissional. 
 

g. Agências de “Branding” e “Design" - As sociedades que têm por objeto o 
exercício das atividades de “branding” e/ou "design", dispondo de 
organização e pessoal capazes de assegurar a prestação de serviços 
de conselho, conceção, criação e produção nesses domínios. 

 
As agências de “ Branding” e "Design" deverão ter a seguinte 
estrutura e requisitos: 

 
i. Comportar, no mínimo, os seguintes departamentos: 

Contacto, Criativo e Administrativo; 
 

ii. Possuir o pessoal que permita individualizar a 
responsabilidade de cada um daqueles departamentos; 

 
iii. Ter gestores com idoneidade moral e comercial, bem 

como comprovada experiência profissional. 
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h. Associações Congéneres - As entidades que tenham por objeto social a 
defesa dos interesses da atividade da comunicação comercial no seu 
sentido mais amplo. 

 
Artigo 3.º 

 
A Associação tem por objetivos: 
 

a. Defender os legítimos interesses e direitos de todos os Associados, 
promovendo o seu prestígio e dignificação; 

 
b. Contribuir para o harmónico desenvolvimento da atividade empresarial e 

associativa da comunicação comercial; 
 
c. Desenvolver um espírito de solidariedade e apoio recíproco entre os seus 

membros. 
 

Artigo 4.º 
 

No desenvolvimento dos objetivos definidos no artigo anterior compete em especial 
à Associação: 

a. Representar o conjunto dos Associados junto das entidades públicas ou 
organizações empresariais, nacionais e estrangeiras, junto das 
associações patronais e sindicais e da opinião pública; 

 
b. Colaborar com os organismos públicos e outras entidades para a 

solução dos problemas técnicos, económicos, sociais, jurídicos e fiscais 
do sector; 

 
c. Aprovar as regras profissionais e as normas éticas e deontológicas das 

atividades representadas; 
 

d. Colaborar na coordenação e regulamentação do exercício da atividade 
representada e protegê-la contra as práticas de concorrência desleal 
lesivas dos seus interesses e do seu bom nome e reputação; 

 
e. Celebrar convenções coletivas de trabalho; 

 
f. Estudar e analisar a situação do sector e dos Associados em matéria 

laboral e de segurança social; 
 



 
 

 6 

g. Recolher e divulgar informações e elementos estatísticos de interesse 
para o sector; 

 
h. Incentivar e apoiar os Associados na reestruturação das suas agências 

e contribuir para uma melhor formação profissional, nomeadamente 
através da organização regular de congressos, seminários, colóquios e 
outros certames de análoga natureza; 

 
i. Promover a criação e a manutenção de uma biblioteca para uso dos 

Associados, especialmente nas áreas económica, técnica e jurídica do 
sector, bem como de um museu da publicidade, para ser utilizado pelos 
Associados, estudantes e público em geral; 

 
j. Promover a criação de serviços de interesse comum para os 

Associados, designadamente consulta e assistência jurídica sobre 
assuntos exclusivamente ligados ao seu ramo de atividade; 

 
k. Estudar e defender os interesses dos Associados, de forma a garantir-

lhes adequada proteção; 
 

l. Organizar e manter atualizado o ficheiro dos Associados e obter deles 
as informações necessárias para uso e utilidade da Associação; 

 
m. Integrar-se em Uniões, Federações e Confederações nacionais ou 

estrangeiras, com afins equivalentes aos da Associação. 
 
 

Artigo 5.º 
 

A associação tem a sua sede em Lisboa, podendo, no entanto, criar delegações 
em qualquer outra localidade do País. 
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II - ASSOCIADOS 
 

Artigo 6.º 
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1. A admissão de Associados far-se-á mediante o preenchimento e assinatura de 

um boletim adequado, que será acompanhado da prova do exercício efetivo da 
atividade a que se refere o Artigo 2.º, bem como da satisfação das condições 
nele exigido. 

 
2. Para efeitos de apreciação do pedido de admissão, o boletim de inscrição 

deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 
 

a. Cópia do contrato de arrendamento ou documento que titule a utilização do 
espaço onde funciona a sede; 

 
b. Código de acesso à Certidão permanente; 

 
c. Quadro de pessoal, com indicação das respetivas categorias profissionais e 

funções desempenhadas; 
 

d. Organograma ou documento que permita evidenciar os departamentos 
existentes e quem os coordena; 

 
e. Folha de registo de remunerações da Segurança Social do último mês. 

 
3. Nos caso de o candidato a associado ser uma associação congénere deverão 

ser disponibilizados apenas os elementos constantes das alíneas a) e b) supra 
bem como cópias atualizadas dos estatutos e da lista de associados. 
 

4. A admissão de qualquer Associado formalizar-se-á após verificada a existência 
de todos os requisitos constantes destes Estatutos e do pagamento da 
respetiva jóia de inscrição. 

 
5. A representação das agências e outras entidades na Associação será feita 

pelos seus representantes legais, sem prejuízo, porém, de poderem delegar 
esta função noutra pessoa especialmente designada para o efeito. 

 
6. Os Associados devem comunicar à Associação, no prazo máximo de trinta 

dias, qualquer das seguintes alterações: 
 

a. Ao pacto social ou estatutos; 
 

b. Ao local do exercício da atividade; 
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c. Às funções de administração ou gerência; 
 

d. Às alterações nas participações sociais. 
 
 

Artigo 7.º 
 

São direitos dos Associados: 
 

a. Participar na vida e gestão da Associação, incluindo o direito de eleger e 
ser eleito para qualquer cargo nos seus órgãos; 

 
b. Beneficiar dos serviços e das iniciativas da Associação. 

 
 

Artigo 8.º 
 

São deveres dos Associados: 
 

a. Participar na vida e gestão da Associação; 
b. Cumprir e observar as disposições Estatutárias e as deliberações 

validamente tomadas pelos órgãos da Associação; 
 

c. Prestar as informações e fornecer os elementos que lhes forem solicitados 
para a boa realização dos fins sociais; 

 
d. Satisfazer os encargos financeiros que lhes couberem de harmonia com o 

que for estabelecido pela Assembleia Geral; 
 

e. Subscrever os códigos internacionais de práticas leais aprovados pela 
Câmara do Comércio Internacional na parte aplicável aos tipos de 
atividades que exercerem, ou outros códigos éticos e deontológicos a que a 
APAP dê adesão; 

 
f. Respeitar as leis e os usos respeitantes à atividade exercida e, de um modo 

geral, prestar os seus serviços em conformidade com as normas jurídicas 
da concorrência. 

 
Artigo 9.º 

 
1. Perdem a qualidade de Associados: 
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a. Os que deixem de exercer a atividade representada por esta Associação ou 

deixem de satisfazer as condições que estiverem na base da sua admissão; 
 

b. Os que vierem a ser excluídos da Associação por motivo disciplinar; 
 

c. Os que deixarem de satisfazer, por um período superior a doze meses, os 
encargos financeiros a que se refere a alínea d) do Artigo 8.º. 

 
2. Das deliberações previstas na alínea b) cabe recurso para a Assembleia Geral, 

que se pronunciará na primeira reunião que tiver lugar. 
 
3. Nas hipóteses previstas no n.º 1, as contribuições financeiras dos Associados 

manter-se-ão até final do mês em que se verificar a perda da qualidade de 
Associado. 

 
4. Os direitos e regalias dos Associados podem ser suspensos pela Direcção nos 

casos em que aqueles deixem de satisfazer à Associação o pagamento das 
suas quotizações por um período consecutivo ou intercalado de seis meses. 

 
CAPÍTULO III - ÓRGÃOS 

 
Artigo 10.º 

 
1. São órgãos da APAP a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. 
 
2. Nenhum Associado poderá fazer parte de mais de um dos órgãos associativos. 
 
3. A duração do mandato é de três anos. 
 
4. Os órgãos associativos, no todo ou em parte, podem ser destituídos por 

deliberação da Assembleia Geral, expressamente convocada para o efeito a 
requerimento de, pelo menos, vinte por cento dos sócios no pleno gozo dos 
seus direitos. 

 
5. A mesma Assembleia que deliberar a destituição de um ou mais dos 

componentes ou dos órgãos associativos decidirá quanto à sua substituição. 
 
6. Quando a Mesa ou qualquer dos órgãos eleitos da Associação se encontrar 

reduzido a menos de metade da sua composição normal, será convocada, logo 
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que possível, uma Assembleia Geral, que, através de eleição, preencherá as 
vagas existentes. 

 
7. O mandato dos eleitos terminará ao fim do triénio em curso. 

 
 

Artigo 11.º 
 

1. A eleição será feita por escrutínio secreto e em listas separadas para a Mesa 
da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e da Direção, especificando os 
cargos a desempenhar. 

 
2. As listas de candidaturas para os órgãos associativos podem ser propostas 

pela Direção ou por um mínimo de dez Associados e enviadas ao Presidente 
da Assembleia Geral. 

 
 

Artigo 12.º 
 

A Direção é composta por um Presidente, dois Vice-Presidentes e quatro Vogais. 
 
 
 

Artigo 13.º 
 

Compete à Direção: 
 

a. Gerir a Associação; 
 

b. Criar os serviços da Associação, admitir, suspender e despedir o pessoal e 
fixar as remunerações; 

 
c. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e Estatutárias e as 

deliberações da Assembleia Geral; 
 

d. Admitir e declarar a perda da qualidade de Associados; 
 

e. Propor à Assembleia Geral a criação de delegações; 
 

f. Elaborar anualmente os orçamentos, os relatórios e as contas do exercício; 
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g. Propor à Assembleia Geral os encargos financeiros a satisfazer pelos 
Associados para o funcionamento da Associação; 

 
h. Independentemente da alínea anterior, a Direcção poderá alterar 

pontualmente os valores da jóia e das quotas, após auscultação prévia aos 
Associados; 

 
i. Aplicar sanções, nos termos dos presentes Estatutos; 

 
j. Aprovar os regulamentos internos da APAP, com observância do disposto 

na lei e nos Estatutos; 
 

k. Exercer todas as outras funções que lhe sejam atribuídas pelos presentes 
Estatutos e pelos regulamentos da Associação. 

 
 

Artigo 14.º 
 
1. A Direção reunirá pelo menos uma vez em cada mês. 

 
2. A direcção reúne validamente desde que estejam presentes mais de metade 

dos seus membros e as deliberações são tomadas por maioria simples dos 
presentes. 

 
3. Para obrigar a Associação são necessárias e bastantes as assinaturas de dois 

membros da Direção. 
 
4. Os atos de mero expediente poderão ser assinados por funcionário qualificado 

a quem sejam atribuídos poderes bastantes. 
 

Artigo 15.º 
 

O Conselho Fiscal é composto por um Presidente e dois Vogais. 
 

Artigo 16.º 
 

O Conselho Fiscal tem as mesmas funções reconhecidas ao Conselho Fiscal das 
sociedades anónimas. 
 

Artigo 17.º 
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1. O Conselho Fiscal reúne ordinariamente uma vez por trimestre e 
extraordinariamente sempre que for convocado pelo seu Presidente, por 
dois dos seus membros e a pedido da Direcção. 

 
2. O Conselho Fiscal reúne validamente desde que estejam presentes a 

totalidade dos seus membros e as deliberações são tomadas por maioria 
simples. 

 
Artigo 18.º 

 
1. A Assembleia Geral é constituída pelos Associados no pleno gozo dos seus 

direitos. 
 
2. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente, um Vice-

Presidente e um Secretário. 
 

Artigo 19.º 
 

Compete à Assembleia Geral: 
 

a. Eleger e destituir a respetiva Mesa, a Direção e o Conselho Fiscal; 
 

b. Discutir e votar anualmente o relatório e contas do exercício e o parecer do 
Conselho Fiscal; 

 
c. Fiscalizar o cumprimento dos Estatutos; 

 
d. Suspender ou revogar os regulamentos internos da Associação; 

 
e. Deliberar sobre os recursos que para ela sejam interpostos; 

 
f. Resolver sobre a criação de delegações; 
g. Exercer todas as funções que lhe sejam atribuídas pelos presentes 

Estatutos e pelos regulamentos; 
 

h. Resolver os casos omissos dos Estatutos da Associação. 
 
 
 

Artigo 20.º 
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1. A convocatória para qualquer sessão da Assembleia Geral deverá ser feita por 
meio de carta registada, expedida com a antecedência mínima de dez dias, na 
qual se indicará a data, hora e local da reunião, bem como a respetiva ordem 
de trabalhos. 

 
2. Em caso de extrema urgência, poderá a Assembleia ser convocada em prazo 

inferior e por processo diferente do mencionado no número anterior. 
 
 

Artigo 21.º 
 

1. A Assembleia Geral reúne ordinariamente em Março de cada ano, para votar o 
relatório e contas de cada exercício e o parecer do Conselho Fiscal, e 
finalmente, até trinta de Abril, para efeitos de eleições. 

 
2. Extraordinariamente, a Assembleia reunirá por iniciativa do Presidente, a 

pedido da Direção, do Conselho Fiscal, ou a requerimento de pelo menos vinte 
por cento do número de Associados. 

 
3. A Assembleia Geral só pode funcionar à hora marcada desde que estejam 

presentes ou representados pelo menos metade do número dos Associados; 
meia hora mais tarde funcionará seja qual for o número de Associados 
presentes ou representados. 

 
4. Tratando-se da reunião extraordinária requerida pelos Associados, esta só 

poderá funcionar se estiverem presentes pelo menos dois terços dos 
requerentes. 

 
5. Qualquer Associado poderá representar outro Associado, por simples carta, 

mas, todavia, o número de representações será limitado a três. 
 
6. Cada Associado tem direito apenas a um voto. 

 
7. As deliberações são tomadas por maioria simples dos presentes, salvo nos 

casos em que outra maioria se imponha por força de disposição estatutária ou 
legal. 

 
 
 

Artigo 22.º 
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Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral: 
 

a. Convocar as reuniões, preparar a ordem de trabalhos e dirigir a realização 
da Assembleia Geral; 

 
b. Assinar as atas com o Secretário; 

 
c. Dar posse aos designados para os cargos da Associação; 

 
d. Verificar a regularidade das candidaturas e das listas apresentadas aos 

atos eleitorais a que preside; 
 

e. Aceitar os recursos interpostos para Assembleia Geral e expedi-los, 
devidamente informados; 

 
f. Rubricar os livros da Associação; 

 
g. Despachar e assinar o expediente que diga respeito à Mesa. 

 
 

Artigo 23.º 
 

A substituição dos membros da Mesa da Assembleia Geral regula-se da seguinte 
forma: 
 

a. No que se refere à convocação de Assembleias Gerais, assim como à 
direção dos respetivos trabalhos, o Vice-Presidente e o Secretário 
substituirão o Presidente nas suas faltas e impedimentos, pela ordem 
indicada; 

 
b. Se não houver membros da Mesa em exercício na data da convocação de 

uma Assembleia Geral, a função será deferida pela ordem seguinte: 
Presidente da Direcção, outro membro da Direcção, Presidente do 
Conselho Fiscal, três sócios no pleno gozo dos seus direitos sociais; 

 
c. Se nenhum membro da Mesa estiver presente na data da realização de 

uma Assembleia Geral, será esta presidida por um Associado designado 
pela Assembleia, a qual escolherá igualmente o Vice-Presidente e o 
Secretário. 

 
Artigo 24.º 
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A votação nas reuniões não eleitorais da Assembleia Geral pode ser feita por 
presença, por correspondência ou por procuração conferida a outro sócio, em 
simples carta ou fax dirigido ao Presidente da Mesa. 
 
 

Artigo 25.º 
 

É permitido o voto por correspondência para efeito das eleições, o que só será 
válido desde que: 

a. A lista seja remetida, dobrada, em subscrito fechado, com indicação 
exterior, nesse mesmo subscrito, do nome e número de sócio votante, bem 
como do órgão a que se destina; 

 
b. Esse subscrito seja acompanhado de uma carta registada dirigida ao 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, devidamente assinada e com a 
assinatura autenticada por carimbo da empresa. 

 
 

Artigo 26.º 
 

As eleições dos órgãos associativos regular-se-ão pelas seguintes regras: 
 
1. As eleições serão anunciadas com a antecedência de trinta dias; 
 
2. Com a conveniente antecipação deverá ser preparada a relação dos 

Associados com capacidade para votar, a qual estará patente na Associação 
durante o prazo de apresentação das candidaturas e durante o ato eleitoral; 

 
3. A apresentação de candidaturas pode ser feita pela Direção da Associação ou 

por dez Associados eleitores; 
 
4. Só podem ser eleitos para os órgãos da Associação os Associados que se 

encontrem no pleno gozo dos seus direitos sociais; 
 
5. Os candidatos devem juntar declaração prévia de aceitação dos cargos para 

que venham eventualmente a ser eleitos; 
 
6. A votação só pode cair sobre Associados cujas candidaturas hajam sido 

apresentadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral até quinze dias 
antes da Assembleia eleitoral; 
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7. Com a apresentação das candidaturas deverá indicar-se, desde logo, quem 

representará as agências, entendendo-se, na falta de comunicação, que o 
representante será o mesmo que figura nos registos da Associação; 

 
8. Até oito dias antes do ato eleitoral, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

verificará a regularidade das candidaturas apresentadas, considerando de 
nenhum efeito as que o tenham sido fora dos prazos estabelecidos; 

 
9. Haverá listas separadas para cada uma das seguintes eleições: 
 

a. Da Mesa da Assembleia Geral; 
 
b. Da Direção; 

 
c. Do Conselho Fiscal; 

 
10. Não é autorizado o corte ou a substituição, nas listas, de um ou mais 

candidatos, por outros cujas candidaturas hajam sido igualmente apresentadas; 
 
11. As eleições serão feitas por escrutínio secreto; 
 
12. A votação encerrará uma hora após o início do ato eleitoral; 
 
13. O escrutínio efetuar-se-á imediatamente depois de concluída a votação, sendo 

proclamados os eleitos logo após a contagem dos votos. 
 
 

CAPÍTULO IV - REGIME FINANCEIRO 
 

Artigo 27.º 
 
1. Constituem receitas da Associação: 
 

a. O produto das jóias e as quotas pagas pelos Associados; 
 
b. Os juros e rendimentos dos bens que possuir; 

 
c. Quaisquer outros subsídios, donativos ou contribuições permitidos por lei; 

 
d. Os proveitos resultantes de serviços prestados. 
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2. Constituem despesas da Associação os encargos que esta assuma na 

prossecução dos objetivos Estatutários. 
 

Artigo 28.º 
 

O ano social coincide com o ano civil. 
 
 

CAPÍTULO V - REGIME DISCIPLINAR 
 

Artigo 29.º 
 

As infrações cometidas pelos Associados contra o disposto nestes Estatutos ou 
nos regulamentos da Associação ou ainda a falta de cumprimento das 
deliberações da Assembleia Geral serão punidas com as seguintes penas 
disciplinares: 
 

a. Advertência; 
 

b. Suspensão de direitos e regalias até seis meses; 
 

c. Expulsão (reservada para os casos de grave violação dos estatutos). 
 

Artigo 30.º 
 

1. A aplicação das penas disciplinares previstas no artigo anterior é da 
competência da Direção. 
 

2. O processo disciplinar segue a forma escrita. 
 
3. Nenhuma pena será aplicada sem que o Associado conheça a acusação que 

lhe é formulada e se lhe conceda um prazo, não inferior a dez dias, para 
apresentar a sua defesa. 

 
4. Com a defesa poderá o acusado juntar documentos e apresentar qualquer 

outro meio de prova. 
 
5. Da aplicação das penas previstas na alínea b) e c) do artigo anterior cabe 

recurso para a Assembleia Geral. 
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Artigo 31.º 
 

A falta de pontual pagamento das quotas devidas à Associação poderá dar lugar à 
aplicação das sanções previstas no artigo 29.º, sem prejuízo do consignado no 
artigo 9.º, n.ºs. 1 e 4, e do recurso aos tribunais comuns, para obtenção judicial das 
importâncias em dívida. 

 
CAPÍTULO VI - DIREÇÕES 

 
Artigo 32.º 

 
1. Os Associados podem agrupar-se em direções. 
 
2. As direções constituem uma estrutura interna de enquadramento dos 

Associados, cuja respetiva criação ou extinção caberá a uma decisão de, pelo 
menos, três quartos das empresas que se dediquem ao exercício da mesma 
atividade. 

 
3. O regulamento interno de cada direção deverá ser aprovado pela Direção da 

Associação, nos termos da alínea j) do artigo 13.º dos Estatutos, sem prejuízo 
da competência da Assembleia Geral, conforme o preceituado na alínea d) do 
artigo 19.º. 

 
4. As direções poderão cobrar às agências que delas fazem parte 

comparticipações voluntárias, devendo, contudo, o montante dessas 
comparticipações, o orçamento e o plano de atividades, bem como o relatório e 
contas anuais, ser submetidos e aprovados pela Direcção. 

 
5. Todo o apoio logístico às direções será dado pelos serviços da Associação. 
 
 

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 33.º 
 

1. Os presentes Estatutos poderão ser alterados por deliberação da maioria de 
três quartos dos votos correspondentes aos Associados presentes ou 
representados em reunião da Assembleia Geral expressamente convocada 
para o efeito, mas nunca inferior a vinte por cento do número total dos 
Associados. 
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2. A convocatória deverá ser feita com a antecedência de, pelo menos, vinte dias, 
e será acompanhada do texto das alterações propostas. 

 
 

Artigo 34.º 
 

1. A Associação só poderá ser dissolvida por deliberação da maioria de três 
quartos dos votos dos seus Associados, mediante convocação expressamente 
feita para o efeito, com a antecedência mínima de trinta dias. 

2. A Assembleia Geral que votar a dissolução designará os liquidatários e indicará 
o destino do património associativo, desde já se precludindo a distribuição de 
património pelos associados. 

 
 
 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APAP 
 
 
 
 
 

Susana de Carvalho 
J. Walter Thompson Publicidade, Unipessoal, Lda 

 


