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Anexo III 

 
Proposta de Deliberação da AG 

 

Em virtude da atribuição à Convenção Nacional da Saúde do Prémio Direitos Humanos 2020 pela Assembleia 

da República Portuguesa, como reconhecimento do papel da Convenção Nacional da Saúde na concertação 

estratégica dos diferentes intervenientes institucionais do setor da Saúde, em prol da qualidade do serviço e 

do bem-estar dos portugueses, surgiu a necessidade urgente de dar formal enquadramento à própria 

iniciativa Convenção Nacional da Saúde, sob pena de o inerente prémio monetário não poder ser recebido.  

Como forma de agilizar o processo de criação de entidade jurídica que acoplasse a dinâmica organizativa da 

Convenção Nacional da Saúde até ao momento, naturalmente moroso e complexo, foi acordado entre a 

Comissão Organizadora e membros do Conselho Superior, a constituição da associação de direito privado 

APOCNS – Associação Portuguesa Organizadora da Convenção Nacional da Saúde, com sede Praça das 

Indústrias, 1300-307 Lisboa, na freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa, e com o número de pessoa 

coletiva 516 503 073 (doravante simplesmente designada por “APOCNS - Associação Portuguesa 

Organizadora da Convenção Nacional da Saúde”).  

A APOCNS – Associação Portuguesa Organizadora da Convenção Nacional da Saúde foi, então, constituída 

pela Comissão Organizadora da Convenção Nacional da Saúde em 01.07.2021, tendo ficado expressamente 

previsto, no artigo 8º, n.º 3 dos Estatutos da Associação, que  

Serão admitidos sem reserva todos os membros que, na data da constituição da Associação, já 

figuravam como parceiros de facto da plataforma da Convenção Nacional da Saúde, nomeadamente 

os constantes da Comissão Organizadora e do Conselho Superior da Convenção Nacional da Saúde. 

Assim, sendo a PSOPORTUGAL – Associação Portuguesa da Psoríase membro do Conselho Superior da 

Convenção Nacional da Saúde e pretendendo, agora, a admissão como associada da APOCNS – 

Associação Portuguesa Organizadora da Convenção Nacional da Saúde, beneficiando dos direitos e 

assumindo os deveres dessa qualidade, nos termos das normas legais e estatutárias aplicáveis, 

submete-se à deliberação e aprovação dos senhores associados a respetiva adesão à APOCNS – 

Associação Portuguesa Organizadora da Convenção Nacional da Saúde, subscrevendo integralmente 

os seus Estatutos, que abaixo se transcreve: 

 

Preâmbulo 

Esta Associação constitui-se pela necessidade de dar suporte legal e formal à organização de natureza 

informal que constitui a plataforma da Convenção Nacional da Saúde, nomeadamente prestando suporte e 

apoio operacional e organizativo aos eventos a realizar no âmbito daquela plataforma. 
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Artigo 1.º 

Denominação, sede e duração 

1. A associação, sem fins lucrativos, adota a denominação APOCNS – Associação Portuguesa 

Organizadora da Convenção Nacional da Saúde, e tem sede na Praça das Indústrias, 1300-307 Lisboa, 

na freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa, e constitui-se por tempo indeterminado. 

2. A associação tem o número de pessoa coletiva 516 503 073. 

Artigo 2.º 

Fim 

A Associação visa promover e contribuir para o desenvolvimento da Saúde em Portugal, promovendo o 

debate nacional sobre o estado da Saúde entre cidadãos, o Estado, instituições e entidades públicas, 

parceiros privados, e decisores políticos, bem como a prossecução dos interesses dos seus associados e sua 

representação perante qualquer entidade pública ou privada, designadamente:  

1. Promover e engrandecer o debate nacional sobre a Saúde em Portugal, contribuindo ativamente 

junto dos decisores políticos e dos agentes da Saúde para a melhoria do enquadramento da Saúde 

em Portugal; 

2. Promover o estudo académico e científico de matérias relacionas com o setor da Saúde e realizar 

campanhas destinadas a promover a literacia da Saúde; 

3. Promover a divulgação junto da opinião pública de valores, conceitos e soluções atinentes a uma 

melhor compreensão do setor da Saúde por parte da sociedade portuguesa; 

4. Organizar e promover regularmente o evento Convenção Nacional da Saúde, com a participação dos 

cidadãos e parceiros da Saúde, independentemente da sua natureza pública, privada e/ou social; 

5. Emitir, divulgar e publicar recomendações e conclusões fruto do debate promovido, da Convenção 

Nacional da Saúde organizada, ou de outro evento realizado;  

6. Organizar conferências, palestras, simpósios, eventos científicos e/ou académicos ou outros 

encontros temáticos, nacionais ou internacionais, sobre a Saúde, com a participação dos vários 

associados ou entidades públicas, privadas, sociais ou académicas com papel ativo no respetivo 

panorama nacional;   

7. Promover a cooperação entre os associados tendo em vista a convergência de posições e a 

valorização de sinergias;  

8. Contribuir para a qualidade legislativa de diplomas que regulem ou de qualquer forma afetem o 

setor;  

9. Prestar serviços e esclarecimentos aos seus associados nas áreas que se insiram no seu objeto;  

10. Divulgar junto de instituições e da opinião pública a natureza e os contributos da Associação e dos 

seus associados;  

11. Cooperar e partilhar contributos com associações internacionais representativas do setor; 
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12. Apoiar e promover a investigação científica e a inovação na Saúde, designadamente através da 

atribuição de prémios e bolsas de investigação, incluindo eventos e programas realizados em 

parceria com Universidades e Institutos Politécnicos. 

Artigo 3.º 

Receitas 

Constituem receitas da associação, designadamente: 

a) a joia inicial paga pelos sócios, fixada pela assembleia geral; 

b) o produto das quotizações fixadas pela assembleia geral; 

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

d) as liberalidades aceites pela associação; 

e) os subsídios que lhe sejam atribuídos. 

Artigo 4.º 

Órgãos 

1. São órgãos da associação a assembleia geral, a direção e o conselho fiscal. 

2. O mandato dos titulares dos órgãos sociais é de 4 anos. 

Artigo 5.º 

Assembleia Geral 

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

2. A competência da assembleia geral e a forma do seu funcionamento são os estabelecidos no Código 

Civil, designadamente no artigo 170.º, e nos artigos 172.º a 179.º, com a exceção das demais normas 

previstas neste artigo. 

3. A comparência de todos os membros que a compõem sana quaisquer irregularidades da 

convocação, desde que nenhum deles se oponha à realização da assembleia geral. 

4. Podem os associados fazer-se representar na assembleia geral, nos termos do artigo 380.º, n.º 2, do 

Código das Sociedades Comerciais. 

5. A assembleia geral pode realizar-se de forma presencial ou telemática. 

6. A mesa da assembleia geral é composta por três associados, um presidente e dois secretários, 

competindo-lhes dirigir as reuniões da assembleia e lavrar as respetivas atas. 

Artigo 6.º 

Direção 

1. A direção, eleita em assembleia geral, é composta por cinco associados, o Presidente, um Vice-

Presidente e três Vogais. 
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2. À direção compete a gerência social, administrativa e financeira da associação, e representar a 

associação em juízo e fora dele. 

3. A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artigo 171º do Código Civil. 

4. A associação obriga-se com a intervenção de dois membros da direção, sendo um deles 

obrigatoriamente o Presidente. 

Artigo 7.º  

Conselho Fiscal 

1. O Conselho Fiscal, eleito em assembleia geral, é composto por três associados, o Presidente, um 

Vice-Presidente e um Secretário. 

2. Ao conselho fiscal compete fiscalizar os atos administrativos e financeiros da direção, fiscalizar as 

suas contas e relatórios, e dar parecer sobre os atos que impliquem aumento das despesas ou 

diminuição das receitas. 

3. A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artigo 171º do Código Civil. 

Artigo 8.º 

Admissão e exclusão 

1. As condições de admissão e exclusão dos associados, pessoas singulares e ou pessoas coletivas, 

suas categorias, direitos e obrigações, constarão de regulamento a aprovar pela assembleia geral. 

2. Até a aprovação do regulamento referido no número anterior, caberá à direção da Associação a 

aprovação de novos associados, de acordo com os estatutos e de forma fundamentada. 

3. Serão admitidos sem reserva todos os membros que, na data da constituição da Associação, já 

figuravam como parceiros de facto da plataforma da Convenção Nacional da Saúde, 

nomeadamente os constantes da Comissão Organizadora e do Conselho Superior da Convenção 

Nacional da Saúde. 

Artigo 9.º  

Extinção e destino dos bens 

Extinta a associação, o destino dos bens que integrarem o património social, que não estejam 

afetados a fim determinado e que não lhe tenham sido doados ou deixados com algum encargo, será 

objeto de deliberação dos associados. 

 

Informa-se, ainda, V. Exas. que atualmente a composição dos órgãos sociais da APOCNS – Associação 

Portuguesa Organizadora da Convenção Nacional da Saúde é a seguinte: 

• Mesa da Assembleia Geral: 

Presidente – José Miguel Ribeiro de Castro Guimarães; 

1.º Secretário – Alexandra Gabriela de Almeida Bento Pinto; 

2.º Secretário – António Manuel Lopes Tavares;  
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1.º suplente – Alexandre José Lopes Guedes da Silva;  

2.º suplente – Hélder Dias Mota Filipe. 

• Direção 

Presidente – Eurico Emanuel do Vale Gonçalves de Castro Alves; 

Vice-Presidente – Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins Silvestre Correia; 

1.º Vogal – João Pedro Mendes Almeida Lopes; 

2.º Vogal – Ana Sotomaior e Costa Bastos Sampaio; 

3.º Vogal – Óscar Manuel de Oliveira Gaspar; 

1.º suplente – Nuno Manuel Soares Flora; 

2.º suplente – Miguel Bernardo Ginestal Machado Monteiro; 

3.º suplente – Maria Alexandra Ferreira Ribeiro de Castro Antunes. 

• Conselho Fiscal 

Presidente – António Manuel de Sousa Pereira; 

Vice-Presidente – José Miguel Correia de Lemos Pavão; 

Secretário – Maria de Jesus Silva Fernandes; 

1.º suplente – Paulo Jorge Correia Gonçalves; 

2.º suplente – Jaime Franco Melancia 

 

Submete-se ainda a deliberação e aprovação dos senhores associados a atribuição ao Presidente da Direção 

da PSOPORTUGAL – Associação Portuguesa da Psoríase em exercício, ou a quem este designar, os poderes 

necessários para, em nome e representação da mesma, e dentro dos limites e condições definidas na 

deliberação aprovada, promover as diligências necessárias à sua plena execução, podendo nomeadamente 

declarar a intenção de adesão da Associação à própria APOCNS – Associação Portuguesa Organizadora da 

Convenção Nacional da Saúde, e assinar tudo o que se mostre adequado ou conveniente a esse fim. 

 

 


