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CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO E SEDE
ARTIGO 1º
1 - A Associação Nacional de Topógrafos (A.N.T.), é uma associação dos profissionais de topografia,
adiante designada por "ANT".
2 - A ANT é uma instituição de âmbito nacional, sem fins lucrativos e de duração ilimitada.
3 - A ANT não possui carácter sindical ou patronal e não prossegue objectivos de natureza confessional,
religiosa ou partidária.
4 - A ANT é independente dos órgãos do estado, sendo livre e autónoma no âmbito das suas atribuições.
5 - A ANT tem a sua Sede Nacional, na Rua Professor Mota Pinto, 8 – Bairro do Pombal – 2780-275Oeiras.

CAPÍTULO II
DOS OBJECTIVOS

ARTIGO 2º
O objectivo fundamental é contribuir para o progresso da topografia, ao serviço do bem comum,
estimulando os esforços dos seus associados nos domínios científico, profissional e social, dentro de uma
actuação deontologicamente dignificante.

ARTIGO 3º
Na concretização desse objectivo, a ANT procurará:
a) Defender a ética, a deontologia e a qualificação profissional dos topógrafos.
b) Fomentar e defender os interesses dos topógrafos nomeadamente no campo social,
cultural e profissional.
c) Assumir, no seu âmbito, a apresentação e defesa dos valores da topografia.
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d) Promover o reconhecimento do valor social da profissão e capacidade de intervenção
dos topógrafos na sociedade;
e) Fomentar o desenvolvimento da topografia e do seu ensino;
f) Contribuir para a estruturação da profissão de Topógrafo;
g) Proteger a profissão de Topógrafo, promovendo procedimento judicial contra quem
a exerça ilegalmente.
h) Dinamizar a cooperação e solidariedade entre os seus associados.
i) Valorizar a qualificação profissional dos topógrafos pela participação activa na formação pós
qualificação, emitindo os competentes diplomas e títulos profissionais.
j) Representar os topógrafos pronunciando-se designadamente sobre o exercício de profissão
e homologação e equiparação dos respectivos cursos.
k) Prestar colaboração técnica e científica ao seu alcance que lhe for solicitada por entidades
de interesse público.
l) Desenvolver as relações com associações afins, nacionais e estrangeiras, podendo, para o
efeito, aderir a uniões e federações internacionais.
m) Contribuir para a defesa e promoção dos Topógrafos, podendo ser ouvida sobre os
projectos de diplomas, legislativos que interessem a prossecução dos seus fins institucionais
e, em especial, ao exercício da profissão.
n) Fazer respeitar o código deontológico exercer jurisdição disciplinar sobre todos os
Topógrafos nacionais e estrangeiros que exerçam profissão em território nacional.
o) Promover intercâmbio de ideias e experiências entre os associados e com organismos
congéneres estrangeiros e internacionais, bem como acções de coordenação interdisciplinar,
quer ao nível de formação e investigação, quer ao nível da prática profissional.
p) Colaborar, patrocinar e promover a edição de publicações conformes aos objectivos da ANT
e que contribuam para melhor esclarecimento público sobre as implicações e a relevância
da topografia.
q) Colaborar com escolas, com faculdades, institutos e outras instituições em todas as
iniciativas que visem a formação do Topógrafo.
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r) Estimular e colaborar na organização e regulamentação de concursos que se enquadrem
nos seus objectivos e participar nos seus júris.
s) Organizar e desenvolver serviços úteis aos seus associados.
CAPÍTULO III- DOS MEMBROS
ARTIGO 4º
1 - A ANT terá as seguintes categorias de membros:
a) Membro efectivo;
b) Membro honorário;
c) Membro estudante;
d) Membro correspondente.

ARTIGO 5º
1 - A admissão de membros efectivos é condicionada por formação-base nacional ou estrangeira
reconhecida pela ANT, e eventualmente por prestação de provas perante o Conselho Directivo
Nacional.
2 - Compete ao Conselho Directivo Nacional:
a) Definir os cursos e respectivos graus académicos, de escolas nacionais ou estrangeiras,
Cujos diplomas permitem o acesso à ANT.
b) Exigir aos candidatos provas de admissão adequadas quando entender conveniente.
3 - A admissão como membro efectivo depende da apresentação de certificado ou diploma de curso
de formação de topógrafo ou topógrafo-geómetra de, no mínimo, nível IV à data de admissão ou à data
da sua aposentação, no caso de serem reformados.

ARTIGO 6º
1 - A inscrição na ANT far-se-á na região do domicílio profissional do candidato, por via administrativa,
acompanhada dos elementos comprovativos idóneos, da sua condição de Topógrafo.
2 - Contudo, a pedido deste devidamente justificado, poderá o Conselho Directivo Nacional autorizar
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que a inscrição se faça em região diferente, de acordo com os interesses do candidato, à luz dos
objectivos da ANT.

ARTIGO 7º
Poderão ser admitidos na qualidade de membros honorários os indivíduos ou colectividades que,
exercendo ou tendo exercido actividades de reconhecido interesse público, no âmbito da topografia, ou
em prol da ANT sejam considerados pelo Conselho Directivo Nacional como merecedores de tal distinção.
A sua admissão nessa dualidade depende de aprovação em assembleia geral.

ARTIGO 8º
Como membros correspondentes poderão ser admitidos:
a) Profissionais com grau académico idêntico ou superior que, não exercendo a profissão de
Topógrafo nem tendo a respectiva formação escolar, exerçam actividades afins e apresentem
Um currículo valioso, como tal reconhecido pelo Conselho Directivo Nacional.
a.1) Membros de associações equivalentes estrangeiras que confiram igual tratamento aos
membros da ANT.
a.2) Profissionais de topografia diplomados por escolas portuguesas cujo diploma dê acesso à
Categoria de membro efectivo e que exerçam a sua actividade no estrangeiro.
a.3) Firmas de material topográfico ou de serviços, na área da topografia ou com ela relacionada.

ARTIGO 9º
Os estudantes das escolas de topografia cujo diploma confira acesso a membro efectivo poderão ser
admitidos na qualidade de membros estudantes.

CAPÍTULO IV - DOS CORPOS GERENTES

SECÇÃO I - ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL
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ARTIGO 10º
A ANT organiza-se territorialmente:
a) No território continental.
b) Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

ARTIGO 11º
Cada nível da ANT é financeiramente autónomo e responsável pela sua administração.
ARTIGO 12º
1 - A Associação abrange, a nível nacional, os territórios do Continente e da Região Ilhas (Açores e
Madeira).
2 - O domínio territorial de jurisdição dos correspondentes órgãos regionais da associação integra asáreas
dos actuais distritos administrativos, da forma seguinte:
a) Região Norte: Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.
b) Região Centro: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu.
c) Região Sul: Beja, Évora, Faro, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal.
d) Região Ilhas: Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira
3 - A área geográfica de cada região será adaptada à divisão administrativa do território, tendo em
atenção a prossecução dos fins da Associação e os interesses dos seus membros, por proposta da
Assembleia Geral.
ARTIGO 13º
Poderão ser criadas delegações ou secções distritais, com base nos actuais distritos administrativos.

ARTIGO 14º
1 - São órgãos da Associação a nível nacional:
a) A Assembleia Geral;
b) O Conselho Directivo Nacional;
c) O Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional.
2 - São órgãos da Associação nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira:
a) A Assembleia Regional;
b) O Conselho Directivo Regional;

7

ANT - Associação Nacional de Topógrafos - Estatutos
c) O Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional.
3 - Para as delegações distritais a que se refere o artigo 13º será designado um delegado do
Conselho Directivo da respectiva Região.

ARTIGO 15º
Nas Regiões do território Continental há um único órgão da Associação que é o Conselho Directivo
Regional, que terá um número mínimo de três membros :
- Presidente, Secretário e Tesoureiro - nomeados pelo Presidente.

ARTIGO 16º
As competências dos órgãos nacionais da Associação devem ser exercidas de forma a estimular a
iniciativa das regiões, preservando contudo:
a) O carácter nacional da ANT, enquanto Associação que representa os Topógrafos Portugueses.
b) A necessidade de unidade da classe.
c) O respeito pela individualidade e autonomia das regiões.
d) A necessidade de integrar as acções regionais, inserindo-as em planos nacionais.

SECÇÃO II - ASSEMBLEIA GERAL
ARTIGO 17º
1 - Compete à Mesa da Assembleia Geral convocar e orientar os trabalhos das Assembleias Gerais.
2 - A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente, um Vice-Presidente e dois secretários.
3 - Em caso de impedimento, o Presidente designa o Vice-Presidente para o substituir; na falta de
designação, a Assembleia elege um Presidente para a sessão.
4 - Os membros eleitos da Mesa das Assembleias Gerais não podem exercer outro cargo de nível
nacional na ANT.
ARTIGO 18º
A Assembleia Geral é composta por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 19º
À Assembleia Geral compete:
a) Votar o texto de qualquer alteração dos Estatutos;
b) Eleger a Mesa da Assembleia Geral;
c) Eleger o Conselho Directivo Nacional e o Conselho Fiscal e Jurisdicional;
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d) Demitir a Mesa da Assembleia Geral, o Conselho Directivo Nacional ou o Conselho Fiscal e
Jurisdicional, em caso de manifesta inobservância dos Estatutos e regulamentos da ANT,
Por maioria de três quartos dos votos dos membros presentes.
e) Cometer tarefas por delegação de poderes a comissões a eleger em Assembleia Geral;
f) Deliberar sobre o destino dos bens, em caso de extinção da ANT.
g) Deliberar sobre os assuntos da competência do Conselho Directivo Nacional que lhe
forem submetidos.
h) Deliberar anualmente sobre o relatório de contas do Conselho Directivo Nacional relativo
ao ano civil transacto, tendo em conta o parecer do Conselho Fiscal e Jurídico Nacional.
i) Deliberar sobre o plano de actividades e o orçamento do Conselho Directivo Nacional;
J) Fixar joias e ractificar o valor das quotas fixadas anualmente pelo Conselho Directivo
Nacional e a cobrar pelas Regiões, e bem assim a percentagem de quotização destinada
ao Conselho Directivo Nacional.
k) Aprovar todos os regulamentos mencionados no presente Estatuto respeitante aos Órgãos
Nacionais e ainda e ainda Regulamento de Eleições, bem como eventuais alterações.
l) Resolver as dúvidas surgidas na interpretação deste Estatuto.
m) Exercer as restantes competências que o presente Estatuto atribui.
n) Aprovar o montante das cotizações para os sócios efectivos, estudantes e correspondentes.

ARTIGO 20º
1 – A Assembleia Geral reúne ordinariamente nas seguintes situações:
a) Uma vez todos os anos em Março para discussão e votação do relatório e contas do ano.
b) Uma vez todos os anos em Novembro para discussão e votação do orçamento e plano de
actividades para o ano seguinte.
c) Uma vez por triénio, em Outubro, para eleição dos órgãos e cargos electivos da A.N.T.
2 – A Assembleia Geral reúne extraordinariamente sempre que a Mesa o decida ou for requerido pelo
Conselho Directivo Nacional ou pelo Conselho Fiscal e Jurisdicional.

SECÇÃO III - CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL
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ARTIGO 21º
1 - O órgão executivo nacional da A.N.T. é o Conselho Directivo Nacional (CDN), composto por sete
elementos efectivos e dois suplentes, assim distribuídos:
a) Presidente.
b) Cinco Vice-Presidentes, sendo cada um o Presidente de cada Conselho Directivo Regional.
c) Secretário.
d) Tesoureiro.
e) Dois Membros suplentes, que se destinam ao preenchimento de vagas que decorram
na vigência do mandato.
2- Eleição do Conselho Directivo Nacional:
a) O Conselho Directivo Nacional será eleito em lista comum.
b) O Vice-Presidente que é Presidentes do Conselho Directivo da Região Ilhas é eleito na
respectiva Assembleia Regional e Eleitoral;
c) O Conselho Directivo Nacional reunirá pelo menos uma vez de dois em dois meses.
3- Devem ser observadas as seguintes normas:
a) As decisões do Conselho Directivo Nacional (CDN) serão tomadas por maioria simples dos votos
presentes, cabendo ao Presidente do CDN, voto de qualidade.
b) O CDN não poderá tomar decisões sem a presença da maioria dos seus membros, sendo um
deles, obrigatoriamente o Presidente do CDN ou um vice-presidente em sua representação.
4- Compete ao Conselho Directivo nacional:
a) Desenvolver uma actividade orientada para a prossecução dos objectivos da A.N.T., para o
prestígio da Associação e da classe e para o integral cumprimento das directivas emanadas dos
órgãos competentes.
b) Definir as grandes linhas de actuação comum a serem seguidas pelas regiões.
c) Desenvolver as relações internacionais da ANT.
d) Gerir os bens e serviços nacionais da ANT, deles apresentando contas à Assembleia Geral.
e) Arrecadar receitas e satisfazer despesas.
f) Apresentar à Assembleia Geral, para parecer ou deliberação, propostas sobre matéria de
especialrelevância para a ANT.
g) Zelar pela boa conservação, actualização e operacionalidade do registo geral de membros;
h) Arbitrar conflitos de jurisdição e competência, recorrendo, se necessário, à Assembleia Geral.
i) Propora qualidade de membro honorário.
j) Admitir e demitir pessoal dos serviços de apoio aos órgãos nacionais.
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k) Exercer todas as atribuições que não sejam de competência de outros órgãos.
l) Elaborar o regulamento Eleitoral;
m) Representar a Associação em Juízo e fora dele;
n) Elaborar e submeter a apreciação da Assembleia Geral, o plano anual de actividades, o
orçamento, o relatório de actividades e as contas do exercício.
ARTIGO 22º - RESPONSABILIZAÇÃO DA ANT
1 - Para obrigar a ANT, na alienação de património, contracção de empréstimos e investimentos
financeiros ou patrimoniais, são necessárias as assinaturas de dois membros do Conselho Directivo
Nacional, sendo uma, necessariamente, a do Presidente.
2 – Para o estabelecimento de protocolos, acordos de cooperação, parcerias e representação institucional
da ANT, é suficiente, para obrigar esta Associação, a assinatura do Presidente do Conselho Directivo
Nacional (CDN) ou do membro do CDN que o representar.
3 - Sempre que se trate de documentos financeiros, contabilísticos ou emissão de cheques são
necessárias as assinaturas do Presidente do CDN e do Tesoureiro.
4 - O Conselho Directivo Nacional pode delegar em funcionários qualificados actos de vinculação através
de procuração para cada caso, onde conste com toda a precisão, o âmbito dos poderes
conferidos.

ARTIGO 23º
O Conselho Directivo Nacional cria e extingue os departamentos e serviços que entenda necessários para
o auxiliarem no exercício das suas funções, assim como nomeia e exonera os respectivos titulares.

SECÇÃO IV - O Concelho Fiscal e Jurisdicional Nacional
ARTIGO 24º
1 - O Concelho Fiscal e Jurisdicional Nacional é composto por três membros:
- Presidente , Vice-presidente e um Vogal.
2 - Compete-lhe:
a) Examinar pelo menos trimestralmente, a gestão financeira da competência do Conselho
Directivo Nacional.
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b) Dar parecer sobre o relatório, as contas e os orçamentos anuais apresentados pelo Conselho
Directivo Nacional.
c) Assistir às reuniões do Conselho Directivo Nacional, sempre que o julgue conveniente, sem,
contudo, ter voto deliberativo.
d) Zelar pelo cumprimento do presente Estatuto, dos regulamentos que o completem e das
decisões tomadas pelos órgãos competentes.
e) Dar parecer sobre os regulamentos ou suas alterações propostas pelos órgãos competentes.
f) Dar apoio ao Conselho Directivo Nacional na arbitragem de conflitos de jurisdição e competência.
g) Instruir os processos disciplinares que digam respeito aos membros da ANT, nas regiões do
território Continental.
h) Julgar, em conjunto com o Conselho Directivo Nacional, tanto os processos disciplinares como os
processos referidos na alínea anterior, bem como os recursos interpostos das decisões dos
Conselhos Fiscais e Jurisdicionais das Regiões.
3 - O Presidente Nacional pode pedir escusa de participar no julgamento dos processos disciplinares e
fazer-se substituir por um dos Vice-Presidente. Se não o fizer, compete-lhe a direcção dos trabalhos do
Conselho Fiscal e Jurisdicional, apenas no que se refere a tais processos.
4 - O Conselho Fiscal e Jurisdicional será assessorado pelo Consultor Jurídico da Associação.
5 - Das decisões proferidas pelo Conselho Fiscal e Jurisdicional cabe sempre recurso para o tribunal
competente.

CAPÍTULO V- DAS REGIÕES DA MADEIRA E AÇORES

ARTIGO 25º
O órgão máximo da Região é a Assembleia Regional.

ARTIGO 26º
1 - As Assembleias Regionais são constituídas por todos os membros efectivos, no pleno gozo dos seus
direitos, inscritos nas respectivas Regiões.
2 - Compete às Assembleias Regionais:
a) Eleger a mesa da Assembleia Regional.
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b) Eleger o Conselho Directivo Regional e o Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional.
c) Eleger o Presidente da Comissão Eleitoral Regional.
d) Aprovar anualmente, o relatório e contas do Conselho Directivo e o parecer do Conselho
Fiscal eJurisdicional da respectiva região.
e) Apreciar e deliberar sobre o orçamento anual proposto pelo respectivo Conselho Directivo.
f) Estabelecer os valores de eventuais quotas suplementares para a Região.
g) Apreciar os actos de gestão dos respectivos órgãos regionais.
h) Decidir sobre os regulamentos dos órgãos regionais.
i) Apreciar assuntos que, no âmbito do presente Estatuto, lhe sejam submetidos.
3 - As Assembleias Regionais serão dirigidas por uma Mesa constituída por:
-Um Presidente e doisSecretários.
4 - As Assembleias Regionais reúnem obrigatoriamente em sessões ordinárias todos os anos, nos meses
de Março e Novembro, para exercerem as atribuições previstas respectivamente nas alíneas d) e e) do
nº 2, deste artigo.
5 - As Assembleias Regionais reúnem extraordinariamente quando os respectivos Conselhos Directivos ou
Conselhos Fiscais e Jurisdicionais, por iniciativa própria, o considerem necessário, ou sempre que um
mínimo de 5% de membros efectivos no pleno gozo dos seus direitos o requeira à Mesa.
6 - As Assembleias Regionais só podem tomar decisões sobre matérias que se enquadrem nos
objectivos da ANT.
7 - As decisões das Assembleias Regionais não vinculam a ANT enquanto instituição de âmbito nacional.

ARTIGO 27º
1 - Os Conselhos Directivos Regionais são constituídos por um Presidente, um Vice-Presidente, um
Secretário, um Tesoureiro e dois a cinco Vogais.
2

- Compete aos Conselhos Directivos das Regiões:
a) Promover acções tendentes à realização dos objectivos da ANT, de acordo comas grandes
linhas de actuação definidas pelo Conselho Directivo Nacional.
b) Representar as Regiões;
c) Gerir as actividades das respectivas Regiões, nos termos do Estatuto e regulamentos, e
administrar os bens que lhe são confiados;
d) Requerer a convocação de Assembleias Regionais;
e) Elaborar e apresentar aos respectivos Conselhos Fiscais e Jurisdicionais, com a antecedência
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mínima de trinta dias relativamente à respectiva Assembleia Regional, os relatórios e contas do
ano civil anterior.
f) Submeter à aprovação e votação das respectivas Assembleias Regionais relatório e contas do
ano civil anterior.
g)Submeter à aprovação as respectivas Assembleias Regionais o orçamento relativo ao ano Civil
seguinte. Este orçamento será rectificado ou alterado pelo Conselho Directivo Nacional e incluído
no orçamento Nacional.
h) Arrecadar receitas e satisfazer despesas.
i) Receber os pedidos de inscrição e registar membros;
j) Propor a proclamação de membros honorários e a nomeação de membros correspondentes.
k) Promover acções disciplinares através do Conselho Disciplinar competente.
l) Promover a criação de Delegações Regionais e assegurar a coordenação da sua actividade com
o órgãos da respectiva Região.
m) Elaborar e aprovar os regulamentos necessários ao funcionamento dos respectivos serviços.
n) Organizar e dirigir os respectivos serviços administrativos.
o) Admitir e despedir o respectivo pessoal administrativo.

ARTIGO 28º
1 - Os Conselhos Fiscais e Jurisdicionais das Regiões são constituídos por três membros efectivos:
- Presidente, Vice-Presidente e Vogal.
2 - Compete-lhes:
a) Examinar, pelo menos trimestralmente a gestão financeira da competência dos respectivos
Conselhos Directivos Regionais;
b) Dar parecer sobre o relatório e contas apresentadas pelos respectivos Conselhos Directivos,
bem como sobre os orçamentos;
c) Assistir às reuniões dos respectivos Conselhos Directivos Regionais sempre que o julgarem
conveniente, sem, contudo, terem voto deliberativo.
3 - Compete-lhes, em primeira instância e de acordo com o regulamento disciplinar, instruir e julgar
os processos disciplinares que digam respeito aos membros da ANT.
4 - Das decisões dos Conselhos Jurisdicionais Regionais cabe recurso para o Conselho Jurisdicional
Nacional, de acordo com o regulamento disciplinar.
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CAPÍTULO VI - DOS DEVERES E DIREITOS DOS ASSOCIADOS
ARTIGO 29º
Constituem deveres dos membros efectivos:
a) Cumprir as obrigações do Estatuto, do código deontológico e dos regulamentos da ANT;
b) Participar na prossecução dos objectivos da ANT.
c) Desempenhar as funções para as quais têm sido eleitos ou escolhidos.
d) Prestar a Comissões e Grupos de Trabalho a colaboração especializada que lhes for solicitada.
e) Contribuir para a boa reputação da ANT e procurar alargar o seu âmbito de influência.
f) Satisfazer os encargos estabelecidos pela Associação.
g) Responder a inquéritos dos Concelhos Disciplinares.

ARTIGO 30º
Os membros efectivos gozam, com subordinação às disposições deste Estatuto, dos seguintes direitos:
a) Participar nas actividades da ANT nomeadamente formular livremente crítica à actuação e
decisões dos corpos gerentes, sem prejuízo da obrigação de aceitar as decisões
democraticamente tomadas;
b) Intervir e votar na Assembleia Geral, Eleições e Assembleias Regionais;
c) Consultar as Actas das Assembleias Gerais e das Assembleias Regionais;
d) Requerer a convocação das Assembleias Regionais extraordinárias;
e) Utilizar os serviços oferecidos pela ANT;
f)Beneficiar da actividade editorial da Associação;
g) Ser esclarecido pelos órgãos respectivos sobre quaisquer questões relacionadas com o
orçamento e contas de gerência.
ARTIGO 31º
Constituem deveres dos membros estudantes e correspondentes:
a) Cumprir as disposições do Estatuto e dos regulamentos estabelecidos pela ANT.
b) Participar na prossecução dos objectivos da ANT.
c) Prestar a comissões e a grupos de trabalho a colaboração especializada que lhe for solicitada.
d)Contribuir para a boa reputação da Associação e procurar alargar o seu âmbito de influência.
e) Satisfazer os encargos estabelecidos pela ANT.
f) Responder a inquéritos dos Conselhos Disciplinares.
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ARTIGO 32º
Os membros honorários, estudantes e correspondentes, gozam dos seguintes direitos:
a) Participar das actividades da ANT.
b) Intervir, sem direito a voto nas Assembleias Gerais e Regionais.
c) Consultar as Actas das Assembleias Gerais e Regionais.
d) Utilizar os serviços oferecidos pela ANT; e) Beneficiar da actividade editorial da ANT.

ARTIGO 33º
Os associados efectivos que entretanto se aposentem, ficam dispensados de pagamento de quota
mensal, se o desejarem. Os Topógrafos aposentados poderão ser admitidos como associados, bastando
para tal o pagamento da inscrição.

CAPÍTULO VII - DAS ELEIÇÕES
ARTIGO 34º
1 - O Conselho Directivo Nacional, o Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional e a Mesa da Assembleia
Geral, são eleitos por sufrágio universal, directo e secreto, dos membros efectivos da ANT.
2 - As eleições são realizadas em Mesas de Voto em todas as Regiões e Delegações, em que for
possível a sua organização.
3 - É permitido o voto por correspondência.
4 - O processo eleitoral é orientado pela Mesa da Assembleia Geral, que funciona como Assembleia
Eleitoral.
5 - Os mandatos de todos órgãos e cargos electivos da ANT têm uma duração de três anos, sem
prejuízo da sua renovação.
ARTIGO 35º
1 - Os membros do Conselho Directivo Nacional e os Presidentes Regionais não podem exercer
qualquer outro cargo na Associação.
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2 - Qualquer vaga na Mesa da Assembleia Geral, no Conselho Directivo Nacional ou no Conselho
Fiscal e Jurisdicional Nacional, excepto quanto ao respectivo Presidente ou Presidente Nacional, não
implica a exoneração do órgão, devendo os seus membros por cooptação designar o substituto.
3 - A cooptação prevista no parágrafo anterior não terá lugar quando o número de cooptados exceder
metade dos membros da lista eleita, facto que determinará nova eleição do respectivo órgão.

CAPÍTULO VIII - DOS REGULAMENTOS
ARTIGO 36º
O Regulamento disciplinar, cuja elaboração e revisões competem ao Conselho Fiscal e Jurisdicional, é
aprovado pela Assembleia Geral Nacional.

ARTIGO 37º
O Regulamento de admissão e qualificação, cuja elaboração e revisão compete ao Conselho Directivo
Nacional, é aprovado pela Assembleia Geral Nacional.
ARTIGO 38º
O Regulamento Eleitoral compete igualmente ao Conselho Directivo Nacional e será aprovado pela
Assembleia Geral Nacional.
ARTIGO 39º
Os regulamentos de funcionamento do Conselho Directivo Nacional, e do Conselho Fiscal e jurisdicional,
serão elaborados pelos órgãos próprios e aprovados pela Assembleia Geral Nacional.

CAPÍTULO IX - DO PATRIMÓNIO
ARTIGO 40º
O património da ANT é composto por:
a) Os bens imóveis e móveis adquiridos, por qualquer título, pela ANT.
b) Os bens administrativos por órgãos de qualquer nível da Associação.
c) As contribuições dos Associados.
d) O órgão oficial "Boletim Informativo da ANT".
e) Os subsídios e doações.
f) Os rendimentos que puder obter por meios consentâneos com os Objectivos da ANT.
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CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES FINAIS
ARTIGO 41º
Na falta de norma expressa quanto à estrutura, competência e eleição dos órgãos ou cargos electivos,
aplica-se sucessiva e analogamente o disposto para nível imediatamente superior.
ARTIGO 42º
Estes Estatutos revogam expressamente os anteriores.
ARTIGO 43º
Estes Estatutos só poderão ser alterados por deliberação da Assembleia Geral, tomada por maioria de três
quartos dos membros presentes, tendo de ser distribuídas as propostas de alteração com a
antecedência mínima de trinta dias.
ARTIGO 44º
A duração dos mandatos dos órgãos actuais mantém-se até aos seus termos.
ARTIGO 45º
Até aprovação de novos regulamentos, continuam válidos, na medida do aplicável, os regulamentos que
têm vigorado.
ARTIGO 46º
Os Estatutos e suas alterações votadas favoravelmente por mais de três quartos dos membros presentes
na Assembleia Geral, entram em vigor imediatamente, e após o cumprimento dos trâmites legais.
******------******
ESTATUTOS aprovados em reunião da Assembleia Geral a 29.6.91, revistos em reunião de Assembleia Geral a 22.04.95 e revistos
novamente em reunião de Assembleia Geral em 18.6.2016.
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