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ASSOCIAÇÃO DE AUDITORES DOS CURSOS DE DEFESA 
NACIONAL - ADN 

 

ESTATUTOS 

 

Artigo 1º. 

Identificação e sede 

1. A associação, adopta a denominação Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, a 

sigla ADN e o símbolo em anexo; 

2. A associação não tem fins lucrativos; 

3. O seu número de pessoa colectiva é 501 547 541 e o número de identificação na segurança social 

é 20017286893; 

4. A sede é em Lisboa, ou onde a Direção determinar, e as Delegações são nas cidades do Porto, de 

Coimbra e do Funchal podendo outras ser criadas por deliberação da Assembleia Geral. 

 

Artigo 2º. 

Objecto 

A associação tem por objecto promover a divulgação da informação relevante sobre os interesses do 

País e assume o dever cívico de participar na discussão e definição das grandes orientações da 

estratégia nacional. 

 

Artigo 3º. 

Associados 

1. Os associados da ADN podem ser ordinários ou honorários; 

2. Ordinários são os habilitados com o Curso de Defesa Nacional ou equivalente, sendo Provisórios 

os que se encontrem a frequentar o CDN; 

3. Honorários são os que se distinguirem pelo contributo dado a Portugal ou à ADN. 

 

Artigo 4º. 

Deveres dos associados 

Constituem deveres dos associados: 

1. Cumprir os estatutos; 

2. Pagar a quota anual durante o mês de Janeiro de cada ano; 

3. Desempenhar com dedicação os cargos para que forem eleitos. 

 

 

Artigo 5º. 

Direitos dos associados 

São direitos dos associados, designadamente: 

a) eleger e ser eleito para os órgãos sociais, desde que inscritos há mais de 3 meses; 

b) fazer-se representar na assembleia geral por outro associado, através de declaração assinada, não 

podendo cada associado representar mais de 3 associados. 
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Artigo 6º. 
Perda da qualidade de associado 

Perdem a qualidade de associados, os associados que: 

1. Comuniquem a sua demissão; 

2. Prejudiquem o bom nome ou o funcionamento da associação; 

3. Não cumpram os estatutos, designadamente o pagamento da quota no prazo devido. 

Artigo 7º. 

Comissões 

 

A Assembleia Geral e a Direcção podem, no âmbito das suas competências, criar comissões para 

desenvolver actividades específicamente definidas. 

 

Artigo 8º. 

Receitas 

Constituem receitas da associação, designadamente: 

a) a jóia inicial paga pelos associados; 

b) o produto das quotizações; 

c) os rendimentos dos bens próprios da associação e as receitas das actividades sociais; 

d) os subsídios e donativos que lhe sejam atribuídos. 

 

Artigo 9º. 

Órgãos e mandato 

1. São órgãos da associação a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal; 

2. O mandato dos titulares dos órgãos sociais é de 3 anos; 

3. Os associados só podem ser eleitos para o mesmo cargo por dois mandatos consecutivos. 

4. O exercício de cargos nos órgãos sociais é incompatível com o exercício dos cargos seguintes: 

Presidente da República, Primeiro Ministro, Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, 

Vice-Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, outros membros do Governo, Deputado, 

Chefes dos Ramos das Forças Armadas, Director do Instituto da Defesa Nacional e Director do 

Curso de Defesa Nacional; 

5. Perdem o mandato os membros dos órgãos sociais que, sem justificação, faltem a mais de 1/3 do 

somatório das reuniões ordinárias do órgão que integram e da assembleia geral; 

 

Artigo 10º. 

Assembleia geral 

1. A assembleia geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos; 

2. A mesa da assembleia geral é composta por três associados, um presidente, um vice-presidente e 

um secretário, competindo-lhe dirigir as reuniões da assembleia e lavrar as respectivas actas; 

 

Artigo 11º. 

Atribuições da assembleia geral 

São atribuições da assembleia geral, designadamente: 

a) eleger os membros dos órgãos sociais; 

b) fixar o quantitativo das jóias e quotas; 
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c) apreciar e votar o relatório de gestão e as contas do exercício do ano anterior; 

d) apreciar e votar o plano de actividades e o orçamento para cada ano; 

e) apreciar as propostas da Direção de admissão e de exclusão de associados. 

Artigo 12º. 

Reuniões da assembleia geral 

A assembleia geral pode reunir ordinária ou extraordinariamente, mediante convocatória do 

presidente da Mesa, por sua iniciativa ou a pedido da Direção ou do Conselho Fiscal ou de 12 

associados no pleno gozo dos seus direitos desde que 8 deles estejam presentes na reunião. 

 

Artigo 13º. 

Direção 

1. A Direção, eleita em assembleia geral, é composta por 5 associados: 1 Presidente, 1 Vice-

Presidente e 3 Vogais, podendo a este número acrescer um membro de cada CDN a decorrer no 

período do mandato. 

2. À Direção compete a gestão da associação; 

3. Ao Presidente da Direção compete coordenar a Direção e representar a ADN em juízo e fora dele; 

4. A associação obriga-se com a intervenção de dois dos seus membros ou de mandatário. 

 

Artigo 14º. 

Conselho Fiscal 

 

1. O Conselho Fiscal, eleito em assembleia geral, é composto por 3 associados: 1 Presidente e 2 

Vogais; 

2. Ao Conselho Fiscal compete fiscalizar a actividade da Direção e dar parecer sobre o Plano de 

Actividades e o Orçamento e sobre o Relatório de Gestão e as Contas do Exercício; 

 

Artigo 15º. 

Extinção. Destino dos bens. 

Em caso de extinção da associação, o destino dos bens que integrarem o património social que não 

estejam afectados a fim determinado e que não lhe tenham sido doados ou deixados com algum 

encargo, será objecto de deliberação dos associados. 

 

Artigo 16º. 

Norma transitória 

O disposto nos artigos respeitantes à composição e duração do mandato dos órgãos sociais, não se 

aplica aos titulares dos órgãos sociais actualmente em funções. 

  


