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Capítulo I - Denominação, Natureza, 
Sede, Duração e Fins 

 

Artigo 1º 
(Denominação e Natureza) 

 

1. A associação “Sociedade Portuguesa de Ginecologia Estética 

Regenerativa e Funcional”, abreviadamente designada por “SPGERF” 

(doravante designada por SPGERF ou Associação) é uma associação, 

que se regerá pelas disposições constantes dos presentes Estatutos e 

pela lei aplicável. 

 

2. A SPGERF é uma associação científica de direito privado, sem fins 

lucrativos, dotada de personalidade jurídica própria e de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial. 

 

Artigo 2º 
(Sede) 

 

1. A SPGERF tem a sua sede em Rua da Barreira 212, 4785-190 Ervosa 

(Trofa, Portugal). 

 

2. O âmbito geográfico de ação da SPGERF corresponde a todo o território 

nacional. 

 

Artigo 3º 
(Duração) 

 

1. A SPGERF é constituída por tempo indeterminado. 

2. A Associação, podendo ser extinta pelos votos favoráveis de três quartos 

do número de todos os associados, através de Assembleia Geral 

especificamente convocada para o efeito. 
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Artigo 4º 
(Fim) 

 

1. A SPGERF tem por principal fim a promoção da saúde íntima da Mulher, 

de uma forma integrada. 

 

2. Tem objetivos primordialmente científicos e tecnológicos. 

 

3. Conseguir o bem-estar das pacientes numa abordagem global da sua 

saúde em particular da sua saúde íntima. 

 

4. Acessoriamente, a SPGERF logrará: 

 

a) Produzir estudos aprovados por comissões de ética para introdução 

de protocolos de atuação nesta área da saúde ginecológica. 

 

b) Fazer partilha de conhecimentos entre todas as especialidades 

envolvidas. 

 

c) Participar em atividades e projetos de investigação, desenvolvimento 

e inovação em matérias enquadradas com o objeto principal desta 

Associação; 

 

d) Celebrar protocolos de colaboração com universidades, centros de 

investigação ou entidades análogas tendo em vista a promoção da 

investigação, estudo e desenvolvimento académico das matérias 

enquadradas com o objeto principal desta Associação; 

 

e) Desenvolver atividades educacionais e de consultoria no campo da 

ginecologia regenerativa, estética e funcional. 

 



Pág. 3 de 13 

f) Colaborar com todas as sociedades médicas nacionais e estrangeiras, 

organizações internacionais e entidades oficiais e particulares em tudo 

o que respeita aos fins a que se propõe. 

 

g)  Constituir um foro de debate, consulta e troca de ideias entre os 

associados. 

 

CAPÍTULO II - Dos associados 
 

Artigo 5º 
(Requisitos) 

 

1. Poderão ser associados da SPGERF qualquer médico habilitado ao 

exercício da Medicina pela Ordem dos Médicos e que se dedique a cuidar 

dos diferentes problemas da saúde da mulher, paguem as respetivas 

contribuições e cumpram as demais obrigações que lhes são aplicáveis, 

desde que para isso solicitem a sua admissão junto da Associação. 

 

Artigo 6º 
(Processo de Admissão) 

 

1. A competência para a admissão de novos associados pertence à Direção, 

à qual compete determinar o número de novos associados, averiguar se 

os candidatos reúnem os requisitos constantes do artigo 5º. 

 

Artigo 7º 
(Direitos dos Associados) 

 

1. Os Associados terão o direito a: 

 

a) Participar reuniões, presencialmente ou por videoconferência; 

 

b) Assistir às reuniões da Assembleia Geral; 
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Artigo 8º 
(Deveres dos Associados) 

 

1. Constituem deveres dos Associados: 

 

a) Devem pautar-se por uma conduta proativa e de entreajuda com os 

outros associados; 

 

b) Devem partilhar entre si trabalhos atualizados sobre as matérias que 

são os seus objetivos. 

 

Artigo 9º 
(Quotas) 

 

1. As quotas são pagas anualmente pelos associados pela forma e no valor 

decididos pela Direção. 

 

2. Em caso de incumprimento de pagamento das quotas, a Direção poderá 

sancionar o associado incumpridor com a perda da qualidade de 

associado. 

 

Artigo 10º 
(Qualidade de Associado) 

 

1. Após a sua admissão, os associados manterão tal qualidade enquanto 

forem associados da SPGERF e cumprirem com os requisitos constantes 

do Artigo 5º. 

 

2. Deixam de ser associados da Associação os associados que: 

 

a) Comuniquem a vontade de se desvincular da Associação; 

 

b) Deixem de satisfazer os requisitos referidos no Artigo 5º; 
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c) Sejam excluídos da Associação por incumprimento dos seus deveres. 

 

3. A comunicação referida na alínea a) do número anterior produz efeitos 

trinta dias após a sua apresentação. 

 

4. A perda de qualidade de associado, nos termos das alíneas b) e c) do 

número 2 do presente artigo, é decidida pela Direção. 

 

5. O associado que perca essa sua qualidade não pode reclamar a 

restituição de quaisquer contribuições prestadas à Associação e é 

obrigado a pagar a totalidade da respetiva quota relativa ao ano civil em 

que ela ocorre, bem como quaisquer outros encargos devidos nesse ano 

à Associação, desde que já decididos à data em que o pedido de perda 

da qualidade de associado for por este apresentado ou proposto pela 

Direção. 

 

6. Adicionalmente, quando se verificar atraso do pagamento da quotização 

por um período superior a três anos consecutivos. Ou por se verificar 

infração de especial gravidade e censurabilidade, aos princípios éticos e 

deontológicos profissionais ou ao espírito e objetivos da Associação, 

poderá a Assembleia Geral votar a exclusão de um associado. 

 

CAPÍTULO III – Dos órgãos sociais 
Secção I - Regime comum a todos os 

órgãos 
 

Artigo 11º 
(Enumeração) 
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1. São órgãos da Associação a Assembleia Geral, a Direção, e o Conselho 

Fiscal. 

 

Artigo 12º 
(Designação) 

 

1. Os órgãos sociais são eleitos em Assembleia Geral convocada para o 

efeito, nos termos da lei e com um período mínimo de 45 dias. 

 

2. Todos os associados poderão integrar as listas de candidatura aos órgãos 

sociais e exercerão pessoal e gratuitamente os cargos para que tenham 

sido eleitos, salvo se a Assembleia Geral determinar que os cargos devam 

ser remunerados sendo, porém, reembolsados nas despesas que 

venham a efetuar ao serviço da associação. 

 

3. Todos os órgãos sociais são eleitos para mandatos de três anos, podendo 

os seus membros ser reeleitos sucessivamente no todo ou em parte. 

 

4. Cabe à mesa da Assembleia Geral organizar e dirigir todo o processo 

eleitoral e publicitar os seus resultados. 

 

Secção II - Assembleia Geral 
Artigo 13º 

(Composição) 

 

1. A Assembleia Geral é constituída por um Presidente e um Vice-

Presidente. 

 

2. Ao Presidente cabe dirigir os trabalhos das reuniões da Assembleia Geral 

nos termos da lei a convocação da respetiva assembleia, convocada pela 

Direção e ao Vice-Presidente incumbe auxiliar o Presidente, bem como 

elaborar, guardar e publicitar as atas das reuniões. 
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Artigo 14º 
(Competência) 

 

1. Compete à Assembleia Geral: 

 

a) Definir as linhas fundamentais de atuação da Associação; 

 

b) Eleger e destituir, os membros dos órgãos associativos; 

 

c) Apreciar e aprovar o relatório de atividades, balanço e contas anuais, 

referentes ao exercício findo, apresentados pela Direção e o parecer 

do Conselho Fiscal; 

 

d) Apreciar e aprovar o plano de atividades e orçamento para o exercício 

seguinte; 

 

e) Deliberar sobre a alteração dos Estatutos da Associação; 

 

f) Deliberar sobre a extinção da Associação; 

 

g) Em geral, deliberar sobre todas as questões referentes ao 

funcionamento da Associação, submetidas à sua apreciação, que não 

estejam compreendidas nas atribuições legais e estatutárias de outros 

órgãos da Associação. 

 

Secção III - Direção 
Artigo 15º 

(Composição) 

 

1. A Direção é composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um 

Secretário. 

 

Artigo 16º 
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(Competência) 

 

1. À Direção cabe a administração e representação da Associação. 

 

2. Compete, em especial, à Direção: 

 

a) Solicitar ao Presidente da Assembleia-Geral, sempre que necessário 

e, depois de ter procedido a respetiva convocação extraordinária a sua 

publicitação e divulgação. 

 

b) Receber as quotizações e quaisquer outras receitas da Associação, 

fazendo a sua gestão. Para tanto a Direção abrirá uma conta bancária 

em nome da Associação, que poderá ser movimentada a crédito por 

qualquer dos membros e a débito por dois dos três membros da 

Direção. 

 

c) Criar ou contratar a estrutura administrativa profissional adequada ao 

cumprimento das tarefas que lhe estão adstritas, podendo 

nomeadamente, contratar profissionais para realização da 

contabilidade e cumprimento de obrigações fiscais, bem como para a 

área administrativa, de secretariado e informática. 

 

d) Elaborar e aprovar regulamentos que contribuam para o bom 

funcionamento da Associação; 

 

e) Admitir, suspender ou excluir associados; 

 

Artigo 17º 
(Funcionamento) 

 

1. A Direção reunirá por decisão do seu Presidente ou, extraordinariamente, 

se tal for requerido, por escrito, por dois dos seus membros. 
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2. A Direção reúne sob convocação do seu Presidente e só pode deliberar 

na presença da maioria dos seus membros. 

 

3. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros 

presentes, tendo o Presidente, além do seu voto, direito a voto de 

desempate. 

 

4. Sempre que entenda necessário, a Direção pode nomear individualidades 

de reconhecida competência numa dada área do âmbito desta 

associação, grupos de trabalho para a execução de tarefas específicas 

ou elaboração de pareceres especializados. 

 

5. Cabe ao Presidente da Direção convocar e presidir às reuniões deste 

órgão, sendo o porta-voz da Associação juntamente com o responsável 

das Relações Internacionais, junto de todas as entidades nacionais e 

estrangeiras. 

6. Nos compromissos assumidos com outras entidades, a assinatura do 

Presidente da Direção obriga a Associação, exceto na emissão de 

cheques ou outras formas de pagamento em que é necessária a 

assinatura conjunta de dois dos três membros da Direção. 

 

7. O Presidente da Direção é o legal representante da Associação, que a 

representa em qualquer circunstância que requeira representação legal. 

 

8. Acumula o cargo específico de manter em ordem, juntamente com o 

Secretário da Direção, a contabilidade, fiscalidade e finanças da 

Associação, sendo o responsável pelo cumprimento da lei nestas 

matérias. 

 

9. O Vice-Presidente substitui o Presidente na sua falta ou impedimento. 

 

10.  Ao Secretário da Direção cabe manter em ordem toda a documentação 

da Associação, incluindo atas das reuniões e o arquivo histórico. Lançar 
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nas fichas dos associados, os pagamentos das quotizações, para que a 

informação sobre as faltas de pagamento esteja atualizada. 

 

Secção IV - Conselho Fiscal 
Artigo 18º 

(Composição) 

 

1. O Conselho Fiscal é composto por dois membros, dos quais um 

Presidente e um Vice-presidente. 

 

Artigo 19º 
(Competência) 

 

1. Compete ao Conselho Fiscal: 

 

a) Fiscalizar os atos administrativos e financeiros da Direção; 

 

b) Dar parecer sobre o relatório de atividades, balanço e contas anuais, 

apresentados pela Direção; 

 

c) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros nas 

reuniões da Direção e da Assembleia Geral, sempre que o julgue 

conveniente. 

 

d) Elaborar as atas das suas reuniões. 

 

2. O Conselho Fiscal poderá solicitar à Direção elementos que considere 

necessários ao bom cumprimento das suas atribuições, bem como propor 

reuniões extraordinárias para discussão, com aquele órgão, de 

determinados assuntos cuja importância o justifique. 

 
Artigo 20º 

(Funcionamento) 
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1. O Conselho Fiscal reunirá sempre que o julgar conveniente, por 

convocação do Presidente e só pode deliberar na presença de ambos os 

membros. 

 

2. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros 

presentes, tendo o Presidente, além do seu voto, direito a voto de 

desempate. 

 

CAPÍTULO IV - Eleições 
 

Artigo 21º 
 

1. As listas de candidatura contêm os nomes dos proponentes e os cargos 

a que se candidatam, bem como a sua restante informação identificativa. 

Estas listas poderão ser acompanhadas pelo programa de ação para o 

mandato. 

 

2. As listas devem ter em consideração, sempre que possível, a distribuição 

geográfica dos associados e as diversas áreas técnico-científicas. 

 

3. Compete aos secretários a elaboração das atas das Assembleias Gerais, 

que serão assinadas por todos os associados que compõem a mesa, 

competindo ainda, ao secretário com mais idade, substituir o Presidente 

da Assembleia na sua ausência ou impedimento deste. 

 

CAPÍTULO V - Alteração de Estatutos 
 

Artigo 22º 
 

1. A alteração dos estatutos pode ser efetuada sob proposta da Direção. 
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2. As alterações propostas serão efetuadas caso sejam aprovadas em 

Assembleia Geral, por um mínimo de três quartos dos associados 

presentes. 

 

CAPÍTULO VI - Regulamento Geral 
Interno 

Artigo 23º 
 

1. Todas as regras, normas de utilização e acesso não expressamente 

previstas nestes Estatutos, constarão de um Regulamento Geral Interno 

que será posto à disposição de todos os associados. 

 

2. Caso os presentes Estatutos ou o referido Regulamento sejam 

modificados de um modo que gere uma incompatibilidade entre os 

mesmos, o Regulamento deverá ser modificado, de forma a suprir tal 

incompatibilidade. 

 

CAPÍTULO VII - Dissolução 
Artigo 24º 

 

1. A Associação dissolve-se nos casos previstos na Lei. 

 

2. A reunião da Assembleia Geral que deliberar a dissolução da Associação 

aprovará o destino dos bens da Associação, atento o disposto no artigo 

166º do Código Civil. 

 

3. A Assembleia que deliberar a extinção da Associação determinará o 

destino a dar ao património e designará a comissão liquidatária. 
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CAPÍTULO VIII - Disposições Gerais e 
Transitórias 

 
Artigo 25º 

 

1. O ano social coincide com o ano civil. 

 

CAPÍTULO IX - Direito Subsidiário 
 

Artigo 26º 
 

1. Em tudo o que não vier especificamente regulado nos presentes Estatutos 

ou no referido Regulamento, são aplicáveis as disposições do Código Civil 

referentes às associações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatutos aprovados a 10 de Dezembro de 2022 


