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CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 1º – CONSTITUIÇÃO 

 

A ACTIS - Associação Cultural da Terceira Idade de Sintra – também designada  

Universidade Sénior de Sintra, constituída por escritura pública realizada no 1º Cartório 

Notarial de Sintra, a 7 de outubro de 1991, nos termos do art.º 2º dos Estatutos, 

publicados no Diário da República, nº 276, III série, de 30 de novembro do mesmo ano, 

com as alterações introduzidas por escritura pública realizada a 13 de junho de 2017, no 

Cartório Notarial de Diovana Barbieri, em Sintra, tem a sua sede na Rua José Bento da 

Costa, nº 16, Portela, 2710-428 Sintra, União das Freguesias de Sintra, concelho de 

Sintra, funcionando também, atualmente, num polo sito na Rua Jau, nº 7, Algueirão, 

2725-068, freguesia de Algueirão-Mem Martins. 

 

A ACTIS rege-se pelo Código Civil, art.º 157º, pelos seus Estatutos, exarados em 

documento complementar da escritura de constituição e alterações posteriores, pelas 

normas do presente Regulamento e pelas deliberações aprovadas em Assembleia- 

Geral. 

 

A ACTIS é filiada na RUTIS e enquadra o movimento de Universidades Seniores 

existente no país e reconhecido em Resolução do Conselho de Ministros, nº. 76/2016. 

 

ARTIGO 2º – COMPETÊNCIA 

 

A ACTIS elabora o seu Regulamento Geral Interno (RGI), nos termos do art.º 12º 

dos Estatutos, substituindo assim o RGI anterior, datado de junho de 2010. 

 

ARTIGO 3º – FINALIDADES 

 

1. Nos termos do art.º 3º dos Estatutos, a ACTIS é uma associação particular, sem fins 

lucrativos, que tem por fim: 
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1.1  A promoção cultural e a ocupação dos tempos livres dos seus associados, 

baseando-se numa filosofia de troca de saberes e de experiências de vida de 

cada um, como fonte de enriquecimento mútuo; 

1.2  A promoção do voluntariado, da solidariedade, da tolerância, da 

responsabilidade, da interajuda e do respeito mútuo, no âmbito de valores 

culturais, espirituais, estéticos, morais e cívicos. 

 

ARTIGO 4º – ATRIBUIÇÕES 

 

São atribuições da ACTIS: 

 

1. Enquadrar, prioritariamente, os cidadãos seniores do concelho de Sintra, os de outros 

concelhos limítrofes e ainda de outras faixas etárias que, porventura, estejam 

interessados em frequentar ou colaborar nas respetivas atividades; 

 

2. Promover uma convivência que contribua para um equilíbrio psicossocial, afetivo e 

culturalmente estimulante, numa perspetiva de envelhecimento ativo, solidária e 

intergeracional; 

 

3. Não permitir qualquer discriminação baseada no sexo, raça, religião, filiação 

partidária, habilitações académicas, situação económica ou condição social; 

 

4. Desenvolver parcerias e protocolos, nomeadamente, com os órgãos autárquicos, 

assim como com outras entidades da comunidade. 

 

ARTIGO 5º - SÍMBOLOS 

 

1. São símbolos da ACTIS a insígnia, a bandeira e o hino. 
 
1.1  A insígnia compõe-se de um quadrado, contendo, na parte superior, um olho 

aberto; na parte inferior, representam-se as duas chaminés do Palácio Nacional 

de Sintra e, na parte esquerda do quadrado e na vertical, figura a palavra ACTIS. 

O fundo é branco com moldura em filete gráfico de traço contínuo com lados 

iguais. O olho e o nome estão representados a verde e, coloridas a azul, figuram 

as chaminés. Por baixo do retângulo em posição horizontal com alinhamento 

justificado, a azul, como extensão vertical à moldura, a tipografia UNIVERSIDADE 

SÉNIOR e, por baixo, SINTRA. (Anexo I). 
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1.2  A bandeira é branca com a insígnia ao centro, de onde irradiam oito raios de cor 

verde. Com as letras a preto, em cima, UNIVERSIDADE SÉNIOR DE SINTRA. 

Por baixo da insígnia, também a preto, FUNDADA EM 18 -11-1991. 

 

1.3  O hino é uma composição poética e musical e é o símbolo sonoro da ACTIS. 

(Anexos II e III, respetivamente). 

 

CAPÍTULO II 

  

OBJETIVOS, PLANO DE ATIVIDADES E RELATÓRIO ANUAL 

 

ARTIGO 6º – OBJETIVOS 

 

São objetivos da ACTIS: 

 

1. Promover ações de carácter cultural que contribuam para consolidar, adquirir e 

ampliar os conhecimentos dos associados; 

 

2. Assegurar a transmissão de conhecimentos teóricos e práticos, de acordo com os 

interesses da população-alvo; 

 

3. Motivar os associados com formação, académica ou prática, para assegurarem de 

forma voluntária o ensino das disciplinas que integram as atividades; 

 

4. Colaborar, participar e dinamizar atividades culturais e sociais em intercâmbio com 

outras instituições; 

 

5. Aprovar e executar o Orçamento e o Plano Anual de Atividades (PAA); 

 

6. Poder constituir polos, com os princípios de funcionamento da ACTIS, no concelho de 

Sintra; 

 

7. Constituir Núcleos de Apoio à Direção. 

 

8. Os Núcleos de Apoio são: 
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8.1  Núcleo Administrativo (NA); 

8.2  Núcleo Informático (NI); 

8.3  Núcleo Coordenação de Eventos (NCE). 

 

9.  As normas de funcionamento destes Núcleos constam do capítulo IV, artº 14 do 

presente Regulamento.  

 

ARTIGO 7º – PLANO DE ATIVIDADES E RELATÓRIO ANUAL 

 

1. A Direção elabora a proposta do PAA, incluindo o respetivo Orçamento, e submete-a 

à apreciação e aprovação da Assembleia-Geral (AG). 

 

2. Direção mantém o PAA atualizado, submetendo qualquer proposta relevante de 

alteração à AG. 

 

3. A Direção elabora a proposta de Relatório Anual (RA), incluindo as contas da 

Gerência, referido a 31 de dezembro, e submete-a à apreciação e aprovação da AG. 

 

CAPÍTULO III 

 

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

 

ARTIGO 8º – ÓRGÃOS E SEU FUNCIONAMENTO 

 

1. São Órgãos da ACTIS, de acordo com o artº 6º dos seus Estatutos, a Assembleia – 

- Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. 

2. São Corpos Sociais da ACTIS, nos termos do mesmo artigo, os membros da Mesa 

da Assembleia-Geral, da Direção e do Conselho Fiscal. 

3. O exercício de qualquer cargo nos Corpos Sociais é gratuito, podendo proceder-se 

ao reembolso de despesas inerentes ao desempenho do cargo. 

4. Os Corpos Sociais exercerão as suas funções de acordo com as disposições 

estatutárias da ACTIS, e a alteração ao conteúdo destas só poderá ser feita via 

notarial, com nova publicação em Diário da República (artº 168º pontos 1, 2 e 3 do 

Código Civil). 
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5. Mandato dos Corpos Sociais 

5.1 O mandato tem a duração de dois anos. 

5.2 O mandato inicia-se a 1 de janeiro, realizando-se o ato de posse perante o 

Presidente da Mesa da AG, ou seu substituto, o qual deverá ter lugar na primeira 

quinzena imediata à das eleições. 

5.3 Quando a eleição tenha sido efetuada extraordinariamente, o ato de posse deverá 

ter lugar nos quinze dias imediatos à eleição. 

5.4 Os membros dos Corpos Sociais só podem ser eleitos para dois mandatos 

consecutivos para qualquer órgão da ACTIS, salvo se a AG reconhecer 

expressamente a inconveniência de proceder à sua substituição. 

5.5 Não é permitido aos membros dos Corpos Sociais o desempenho simultâneo de 

mais de um cargo. 

5.6 Qualquer membro dos Corpos Sociais que falte a mais do que três reuniões 

sucessivas injustificadamente perde essa qualidade, sendo substituído, na AG 

seguinte, mediante proposta do Presidente do Órgão respetivo. 

5.7 Os Corpos Sociais reúnem-se nas instalações da ACTIS. 

5.8 A AG é o Órgão deliberativo máximo da ACTIS e é constituída por todos os 

Associados no pleno gozo dos seus direitos. 

 

ARTIGO 9º – DA MESA DA  ASSEMBLEIA-GERAL 

 

A Mesa da Assembleia-Geral da ACTIS é constituída por: 

 

a) Um Presidente; 

b) Um Vice-Presidente; 

c) Dois Secretários; 

 

1. Compete ao Presidente: 

1.1  Convocar as reuniões da AG ordinárias e extraordinárias, estabelecer as suas 

ordens de trabalho e conduzi-las; 

1.2  Empossar, após a realização das eleições para os órgãos da ACTIS, os novos 

membros dos Corpos Sociais; 

1.3  Desempatar as votações da Assembleia-Geral com o seu voto de qualidade; 

1.4  Preparar as eleições em conjunto com os outros membros da Mesa; 
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1.5  Garantir, em última instância, o integral cumprimento das disposições estatutárias 

e regulamentares; 

1.6  Assinar e rubricar os termos de abertura e de encerramento do livro de atas da 

AG. 

 

2.  Compete ao Vice-Presidente: 

2.1  Auxiliar o Presidente na preparação e condução das assembleias gerais; 

2.2  Substituir o Presidente em caso de falta ou impedimento. 

 

3.   Compete ao Secretário: 

3.1  Redigir as atas das reuniões; 

3.2 Elaborar o expediente da Mesa da AG; 

3.3  Executar as tarefas que lhe sejam atribuídas pelo Presidente. 

  

4. Compete à Assembleia-Geral: 

4.1  Eleger e demitir a respetiva Mesa e os demais Corpos Sociais da ACTIS; 

4.2  Discutir e votar o Orçamento e o Plano de Atividades para o ano seguinte, bem 

como o Relatório e Contas do ano anterior; 

4.3  Interpretar, alterar e aprovar, nos termos da lei, os Estatutos e o Regulamento     

Geral Interno; 

4.4  Aprovar as linhas fundamentais de atuação da ACTIS; 

4.5  Deliberar sobre a extinção da ACTIS, nos termos do artº 11º dos Estatutos; 

4.6  Atribuir a qualidade de sócio honorário; 

4.7  Apreciar e votar as sanções disciplinares propostas pela Direção; 

4.8  Votar propostas de substituição de membros dos Corpos Sociais. 

 

5. A Assembleia-Geral reúne-se ordinariamente duas vezes por ano: até ao dia 31 de 

março, para apreciação e aprovação do Relatório e Contas Anual, e até 15 de 

dezembro, para aprovação do Plano de Atividades e respetivo Orçamento para o 

ano seguinte. 

 

6. A  Assembleia-Geral reúne-se extraordinariamente sempre que o Presidente da 

Mesa a convoque, ou por solicitação fundamentada da Direção ou do Conselho 

Fiscal, ou ainda quando pelo menos um terço dos associados com direito a voto o 

requeiram, em texto dirigido ao Presidente da Mesa. 
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7. Das reuniões dos Corpos Sociais deverão ser lavradas atas que serão 

obrigatoriamente assinadas pelos membros presentes ou, quando respeitem a 

reuniões da Assembleia-Geral, pelos membros da respetiva Mesa. 

 

8. As reuniões da Assembleia-Geral serão convocadas com, pelo menos, quinze dias 

de antecedência, por meio de aviso postal expedido a cada um dos associados ou 

por via eletrónica, e também nos quadros e noutros meios de informação interna. 

 

9. A Assembleia-Geral funcionará em primeira convocatória à hora marcada, com a 

presença de mais de metade dos associados e, em segunda convocatória, uma 

hora depois, com qualquer número de associados. 

 

ARTIGO 10º - DO PROCESSO ELEITORAL 

 

O processo eleitoral deverá obedecer às normas seguintes: 

 

1. O Presidente da Mesa da AG marca a data do ato eleitoral. 

2. Da constituição da Comissão Eleitoral, deverá fazer parte, para além dos 

membros da Mesa da AG, um representante de cada lista concorrente. 

3. O ato eleitoral deverá decorrer na data marcada na sede e nos polos em 

atividade. 

4. Os associados que tenham sido admitidos há menos de três meses, à data da 

convocatória para o ato eleitoral, não podem exercer o seu direito de voto. 

5. As eleições para os Corpos Sociais têm lugar, de acordo com os Estatutos, no 

final dos respetivos mandatos. 

6. Se, por qualquer razão, o mandato dos Corpos Sociais for interrompido, deverão 

ser convocadas eleições intercalares, no prazo de trinta dias, para o 

preenchimento dos mesmos. 

7. As eleições intercalares destinam-se exclusivamente a assegurar o cumprimento 

do restante tempo do mandato inicial. 

8. As eleições serão convocadas pelo Presidente da Mesa da AG com, pelo menos, 

quarenta e cinco dias de antecedência relativamente ao dia do ato eleitoral, no 

sentido de poderem ser apresentadas e dadas a conhecer as listas candidatas ao 

mesmo. 
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9. Na sequência da convocatória, o Presidente da Mesa da AG aceitará, durante um 

período de trinta dias, todas as listas candidatas ao referido ato eleitoral. 

10. Após validação dos proponentes e aceitação das listas candidatas, o Presidente 

da Mesa da AG publicitará, nos locais adequados, as listas concorrentes e os 

respetivos programas. 

11. No dia das eleições, a votação será realizada por voto secreto, em urna, entre as 

dez e as dezassete horas. 

12. Finalizada a votação, proceder-se-á à contagem dos votos expressos e será 

proclamada vencedora a lista mais votada. 

13. Finalizado o ato eleitoral, o Presidente da Mesa da AG dará posse aos membros 

dos Corpos Sociais eleitos para o referido mandato. 

14. Da eleição será feita uma ata que será assinada por todos os elementos dos 

Corpos Sociais eleitos e pelo Presidente da Mesa da AG cessante. 

15. Não são elegíveis para os Corpos Sociais os associados que tenham sido 

declarados responsáveis por irregularidades cometidas no exercício das suas 

funções nesta ou noutra Instituição. 

 

ARTIGO 11º – DA DIREÇÃO 

 

1. A Direção é o órgão executivo da ACTIS, competindo-lhe a administração e a 

representação da mesma em todos os domínios legais. 

 

2. Segundo o artigo 8° dos Estatutos da ACTIS, a Direção é composta por um número 

ímpar de membros, tendo, no mínimo, a seguinte composição: 

 

a)   Um Presidente; 

b)   Um Vice-Presidente; 

c)   Um Tesoureiro; 

d)   Um 1° Secretário; 

e)   Um 2° Secretário; 

f)   Um 1º Vogal; 

g)   Um 2º Vogal. 

 

3. Compete à Direção 

3.1    Zelar pelo bom funcionamento da ACTIS; 
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3.2    Promover reuniões de Direção, consoante o preceituado no artº 8° dos Estatutos; 

3.3   Estabelecer relações formais com os órgãos autárquicos e outras estruturas da 

comunidade que, de algum modo, tenham a ver com os objetivos, vida ou 

sobrevivência da ACTIS; 

3.4    Elaborar o relatório, a conta de gerência e a proposta de orçamento ordinário, bem 

como o programa de atividades da ACTIS, e submetê-los à AG ordinária; 

3.5     Elaborar e propor à AG eventuais alterações dos Estatutos e do RGI; 

3.6     Solicitar ao Presidente da Mesa da AG, com o devido fundamento, a realização de 

assembleias gerais extraordinárias; 

3.7      Admitir associados; 

3.8     Exercer o poder disciplinar de acordo com o artº 5º dos Estatutos; 

3.9    Elaborar regulamentos internos, comunicados e outros documentos, no âmbito das       

suas competências; 

3.10    Estabelecer o valor da anuidade que inclui o prémio de seguro; 

3.11    Organizar e manter atualizado o ficheiro de associados; 

3.12   Zelar pelo património da ACTIS, pelo qual todos os membros são solidariamente  

responsáveis; 

3.13    Celebrar contratos em nome da ACTIS, no âmbito do estipulado pelos Estatutos e 

RGI; 

3.14    Nomear grupos de trabalho para áreas específicas de atividade; 

3.15  Elaborar instruções, normas ou outros documentos, de forma a tornar mais 

acessível aos associados o funcionamento da ACTIS; 

3.16    Autorizar despesas e cobrar receitas. 

 

4. Compete ao Presidente da Direção: 

4.1     Representar a ACTIS em todos os atos públicos; 

4.2   Representar a ACTIS em juízo; 

4.3 Exercer o poder de decisão sobre matérias relacionadas com o normal 

funcionamento da ACTIS; 

4.4 Superintender na administração da ACTIS, orientando e fiscalizando as diferentes    

atividades; 

4.5 Convocar e presidir às reuniões de Direção, dirigindo os respetivos trabalhos; 

4.6   Assinar e rubricar os termos de abertura e encerramento do livro de atas da   

Direção; 
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4.7     Despachar os assuntos normais de expediente e outros que careçam de solução 

urgente, sujeitando estes últimos à ratificação da Direção na primeira reunião; 

4.8      Propor à AG a atribuição da qualificação para sócio honorário. 

 

5.  Compete ao Vice-Presidente: 

5.1 Coadjuvar o Presidente no exercício das suas atribuições e substituí-lo nas suas   

ausências e impedimentos. 

 

6 Compete ao Tesoureiro: 

6.1  Receber e guardar os valores da ACTIS; 

6.2  Promover a escrituração dos documentos contabilísticos da ACTIS; 

6.3  Assinar as autorizações de pagamento e os documentos de receita 

conjuntamente com o Presidente;  

6.4  Apresentar à Direção, mensalmente ou quando se justifique, a folha de caixa em 

que se discriminarão as receitas e as despesas; 

6.5  Superintender nos serviços de contabilidade e tesouraria, salvaguardando os 

superiores interesses da ACTIS; 

6.6  Apresentar o Relatório, as Contas de Gerência e o Orçamento da ACTIS. 

 

7 Compete ao 1º Secretário: 

7.1  Lavrar as atas das reuniões da Direção e superintender nos serviços de 

expediente; 

7.2  Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da Direção, organizando os 

processos dos assuntos a tratar; 

7.3  Superintender nos Serviços de Secretaria; 

7.4  Assegurar outras tarefas que lhe sejam cometidas pela Direção. 

 

8. Compete ao 2° Secretário: 

8.1 Coadjuvar o 1º Secretário em todas as suas atribuições e substituí-lo em caso de    

ausência ou impedimento ou por sua delegação; 

8.2  Assegurar outras tarefas que lhe sejam cometidas pela Direção. 

  

9. Compete aos Vogais: 

9.1.   Coadjuvar os restantes membros da Direção nas respetivas atribuições e exercer 

as funções que a Direção lhes atribuir.  



REGULAMENTO GERAL INTERNO                      ACTIS – Universidade Sénior de Sintra 

 

13/21 

10.   A Direção reunir-se-á uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que o 

Presidente ou quaisquer outros dois membros da Direção a convoquem. 

 

11.   A ACTIS fica vinculada com as assinaturas conjuntas do Presidente e do Tesoureiro 

ou de três membros da Direção desde que uma delas seja do Presidente ou do 

Tesoureiro. 

 

12.   Nos atos de mero expediente, bastará a assinatura de qualquer membro da Direção 

que dará conhecimento ao Presidente em reunião seguinte. 

 
13.   As operações financeiras que não façam parte do orçamento em vigor terão de ser 

aprovadas pela AG. 

 

ARTIGO 12º – DO CONSELHO FISCAL 

 

1. O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador da ACTIS, no plano da gestão patrimonial e 

financeira. 

 

2. O Conselho Fiscal é composto por um número ímpar de membros, tendo, no mínimo, 

a seguinte composição: 

 

a) Um Presidente; 

b) Um Secretário; 

c) Um Relator; 

d) Um 1º Vogal; 

e) Um 2º Vogal. 

 

3. Compete ao Conselho Fiscal: 

3.1  Dar parecer sobre o PAA, o Orçamento, o Balanço e as Contas de Gerência da 

ACTIS; 

3.2  Exercer as demais competências previstas na lei ou decorrentes da aplicação 

das disposições estatutárias, no plano da gestão patrimonial e financeira; 

3.3  Zelar pelo cumprimento da lei e dos Estatutos da ACTIS; 

3.4  Exercer a fiscalização sobre a escrituração e documentos da ACTIS, sempre que 

o julgue conveniente; 
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3.5  Assistir, ou fazer-se representar por um dos membros, às reuniões do órgão 

executivo, sempre que o julgue necessário; 

3.6  Solicitar à Direção os elementos que considere necessários ao cumprimento das 

suas atribuições, bem como propor reuniões extraordinárias para discussão com 

aquele Órgão, de assuntos cuja importância se justifique; 

 

4. O Conselho Fiscal reunir-se-á, trimestralmente e, extraordinariamente, sempre que o 

Presidente deste Órgão o convoque. 

 

5. No caso de vacatura do cargo de Presidente, será o mesmo preenchido pelo 

secretário, sendo o Órgão preenchido por cooptação do elemento em falta, a ratificar 

na AG seguinte. 

 

6. Compete ao Presidente: 

6.1. Convocar as reuniões e dirigir os trabalhos; 

6.2. Representar o Conselho Fiscal em todos os atos que digam respeito a este 

Órgão; 

6.3. Propor à Direção reuniões extraordinárias para discussão de assuntos cuja 

importância o justifique; 

6.4. Assinar e rubricar os termos de abertura e encerramento do livro de atas do 

Conselho Fiscal. 

7. Compete ao Secretário: 

7.1. Preparar o expediente; 

7.2. Lavrar as atas. 

 

8. Compete ao Relator: 

8.1. Redigir todos os pareceres. 

 

9. Compete aos Vogais: 

9.1. Coadjuvar os restantes elementos nas tarefas inerentes ao desempenho das 

funções do Órgão. 
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ARTIGO 13º – DOS ASSOCIADOS 

 

1. Associados são todos os utentes da ACTIS inscritos de acordo com as regras 

estipuladas pelas disposições estatutárias e pelo presente RGI. 

 

2. Os associados obrigam-se ao pagamento da anuidade, nos montantes fixados pela 

Direção. 

 
3. Poderá atribuir-se a qualidade de sócio honorário a pessoas singulares ou coletivas 

que, através de serviços relevantes ou donativos, contribuam para a realização dos 

fins da ACTIS e como tal sejam reconhecidas pela AG. 

 

4. São direitos dos Associados: 

4.1  Participar na vida da ACTIS, nomeadamente, tomando parte e votando na AG; 

4.2  Apresentar à AG ou à Direção as propostas e sugestões adequadas à correta 

realização dos objetivos estatutários e do RGI; 

4.3  Participar nas atividades da ACTIS; 

4.4  Solicitar e obter dos Órgãos Sociais informações e esclarecimentos relativos à vida 

e atividade da ACTIS; 

4.5  Ser eleitos para os Órgãos Sociais; 

4.6  Gozar das regalias inerentes à qualidade de associado; 

4.7 Participar nas atividades académicas, culturais, artísticas e lúdicas desenvolvidas 

pela ACTIS; 

4.8  Apresentar em conjunto, conforme o ponto 4 do art.º 9º deste regulamento, as 

propostas e sugestões que julgarem convenientes; 

4.9  Receber o cartão de associado. 

 

5. São deveres dos Associados: 

5.1 Pagar a anuidade, estando isentos os sócios honorários, os professores, os 

           monitores, a Direção e os presidentes dos Corpos Sociais; 

5.2 Comparecer às reuniões da AG; 

5.3 Cumprir as disposições estatutárias e regulamentares, assim como as 

deliberações dos Órgãos Sociais; 

5.4 Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que forem eleitos. 
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6. Os associados que tenham sido admitidos há menos de três meses poderão assistir 

às reuniões da AG, mas sem direito a voto; 

 

7.  Não são elegíveis para os Corpos Sociais os associados que, à luz do ponto 15 do 

artº 10º deste RGI, tenham praticado atos graves ou ilícitos em manifesto prejuízo da 

ACTIS; 

 

8.  Perde-se a qualidade de associado nas situações contidas no artº 5º dos Estatutos; 

 
9.  As sanções disciplinares serão precedidas de um processo elaborado pela Direção e    

registadas em ata ou submetidas à AG, de acordo com a sua gravidade: 

 
a) Admoestação (competência da Direção); 

                             b) Suspensão (competência da Direção); 

             c) Exclusão (competência da AG). 

 
10.   O associado que, por qualquer motivo, deixe de pertencer à ACTIS não tem direito a 

reaver a anuidade que haja pago, sem prejuízo da sua responsabilidade por todos os 

danos causados no tempo em que foi seu associado. 

 

11.   As sanções serão comunicadas ao associado por carta registada, sendo arquivada 

uma cópia no processo individual. 

 

CAPÍTULO IV 

 

FUNCIONAMENTO DA  ACTIS 

 

ARTIGO 14º – DOS NÚCLEOS DE APOIO 

 

1. Os Núcleos de Apoio têm a finalidade de dar apoio à Direção, sendo também uma 

forma mais especializada de encontrar caminhos e envolver associados. 

 

2. Os Núcleos de Apoio terão, no mínimo, três elementos, um dos quais exercerá o 

papel de coordenador/ interlocutor junto da Direção. 
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3. Cada Núcleo de Apoio deverá desenvolver, de acordo com as atribuições e 

competências que lhe serão atribuídas pela Direção, uma dinâmica própria das ações a 

realizar, desde que aprovadas pela Direção. 

 

4. Sempre que forem apresentadas propostas, em cada Núcleo, que sejam do interesse 

geral da ACTIS, deverá o respetivo elemento representativo dar conhecimento disso à 

Direção a quem compete a emissão de comunicados ou outra informação geral. 

 

5. As normas de funcionamento e as atribuições de cada núcleo, após aprovação da 

Direção, ficarão em anexo ao presente RGI. (Anexo IV) 

 

ARTIGO 15º – DAS ATIVIDADES 

 

1. O presente Regulamento define as áreas de funcionamento das atividades 

desenvolvidas na ACTIS, de acordo com a especificidade correspondente a cada uma. 

 

2. As atividades agrupam-se da seguinte forma: 

 
a) Artes e Expressões; 

b) Atividades Físicas e Saúde; 

c) Ciências e Tecnologias; 

d) Línguas e Humanidades; 

e) Manualidades; 

f) Música e Dança. 

 

 

3. Estas atividades poderão ser coordenadas por elementos, professores ou não, das 

referidas atividades e que serão os interlocutores junto da Direção. 

 

4. As normas de funcionamento e as atribuições de cada atividade, após aprovação da 

Direção, constarão do anexo V deste RGI. 

 

5. As deslocações ao exterior em representação da ACTIS serão regulamentadas de 

acordo com os critérios a definir pela Direção e farão parte integrante deste RGI. 

(Anexo VI) 
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ARTIGO 16º – DO FUNCIONAMENTO 

 

1. O ano letivo terá início no princípio de outubro e encerrará na data indicada no 

calendário oficial para o Ensino Básico. 

 

2. A ACTIS funciona cinco dias por semana e todos os meses do ano, de acordo com o 

calendário das respetivas atividades, encerrando no mês de agosto. 

 

3. Aquando da realização de festas, comemorações e eventos de calendário, assim 

como outro tipo de atividades, a ACTIS reserva-se o direito de encerrar ou suspender as 

atividades letivas, comprometendo-se a avisar os associados com a devida 

antecedência. 

 

4. A interrupção das atividades letivas, nos períodos do Natal, Carnaval e Páscoa, 

coincidirá, em geral, com a do ensino oficial. 

 

5. Por ocorrência do falecimento de qualquer elemento dos Corpos Sociais ou do corpo 

docente, a ACTIS far-se-á representar no respetivo funeral. 

 

6. Visitas de estudo, passeios e outro tipo de atividades no exterior: 

6.1  Sempre que for programada uma atividade no exterior para todos os associados, 

a  ACTIS poderá encerrar. 

6.2   As inscrições para o efeito deverão ser acompanhadas de um pagamento 

adequado às circunstâncias. 

6.3  No caso de o associado inscrito não poder comparecer e não arranjar um 

substituto, deverá confirmar o seu impedimento cinco dias antes da data marcada. 

Se tal não for feito, não haverá devolução do montante pago no ato da inscrição. 

6.4 Trimestralmente, será elaborado um cronograma das visitas de estudo e passeios 

a efetuar, com a rotatividade necessária dos dias semanais, para não prejudicar 

nenhuma das diferentes atividades e a fim de os interessados tomarem 

conhecimento atempado. 

 

7.   Inscrições 

7.1  As inscrições de associados deverão ser feitas, de preferência, antes da abertura 

de cada ano letivo, em data a fixar ano a ano, podendo sê-lo posteriormente, 

sempre que houver capacidade de resposta, de acordo com as regras instituídas. 
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7.2  Os professores poderão proceder a uma apreciação dos conhecimentos dos 

associados, de forma a determinar a inclusão destes no nível adequado da 

disciplina. 

7.3  No ato de inscrição, será preenchida uma ficha individual, na qual deverão constar 

dados de identificação do candidato, que apresentará o bilhete de identidade/cartão 

de cidadão ou documento equivalente e duas fotografias. Haverá lugar ao 

pagamento da anuidade que estiver fixada e que inclui o seguro escolar. 

7.4  Consoante as opções de cada candidato, deverá ser anotado, em registo próprio, 

o seu nome por disciplina. 

 

CAPÍTULO V 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

ARTIGO 17º - DISSOLUÇÃO 

 

1. Em caso de dissolução da ACTIS, por motivos previstos na lei, o seu património 

reverterá a favor dos associados no gozo dos seus plenos direitos, de acordo com os 

procedimentos expressos nos pontos seguintes: 

 

1.1  A dissolução só poderá ter lugar por aprovação da maioria de três quartos de 

todos os associados. A proposta, para tal, poderá ser formalizada pela Direção ou 

por um grupo de associados e será discutida e aprovada em AG convocada nas 

condições legais e expressamente para o efeito. 

 

1.2  A AG deverá nomear uma comissão constituída, pelo menos, por cinco membros 

que será encarregada de estudar e propor, no prazo de 60 dias, um plano de 

dissolução. 

 

1.3   O plano de dissolução, após aprovado em AG, deverá ser executado pela 

Direção com o apoio do Conselho Fiscal. 

 

 

                               ARTIGO 18º - VALIDADE 

 

Este RGI entra em vigor, após aprovação pela AG, e revoga todos os RGI anteriores. 

 
 

(Aprovado em Assembleia-Geral de 22 novembro de 2017) 
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 ANEXO I (ao Organograma)  -  Conselho de Consulta e Reflexão 
 
 ANEXO I ao RGI – Tipografia Cromática 

 
 ANEXO II ao RGI – Hino da ACTIS 

 
 ANEXO III ao RGI – Pauta musical do hino da ACTIS 

 
 ANEXO IV ao RGI – Núcleos de Apoio 

 
1. Núcleo Administrativo (NA); 

2. Núcleo Informático (NI); 

3. Núcleo Coordenação de Eventos (NCE). 

 
 ANEXO V ao RGI – Atividades 

 

a) Artes e Expressões; 

b) Atividades Físicas e Saúde; 

c) Ciências e Tecnologias; 

d) Línguas e Humanidades; 

e) Manualidades; 

f) Música e Dança. 

 
 ANEXO VI ao RGI – Procedimentos a aplicar a grupos em deslocações 

quando representam a ACTIS. 
 

 



  

 
 

ANEXO  - I 

 
TIPOGRAFIA CROMÁTICA 

 
 
INSÍGNIA  
 
1 - É composta pelo iconográfico de um olho aberto, na parte superior, significando 
uma visão atenta e ativa dos fenómenos socioculturais, pela tipografia com a 
designação “actis” ( em caixa baixa, fonte: birdman negrito) na vertical à esquerda, em 
baixo figura o símbolo representativo das duas chaminés do Palácio da vila de Sintra, 
fundo branco com moldura em filete gráfico de traço contínuo com lados iguais.  
 
2 - O olho, a sigla “actis” e o filete gráfico, estão representados na cor verde, no 
Sistema Cromático RGB ( R-1, G-153 e B-51).  
Estão representadas na cor azul (R-0, G-0 e B-102) as chaminés e a extensão vertical 
à moldura com a tipografia  horizontal “UNIVERSIDADE SÉNIOR” e por baixo 
“SINTRA” (em caixa alta, fonte: Franklin Gothic Demi), com alinhamento tipográfico 
justificado. 
Poderá ser usada a insígnia a preto em reprodução de documentos. 
 
3 - Na sua forma original, a insígnia está disponível em ficheiro informático PDF, JPG 
e PNG, devendo a sua reprodução ser feita a partir de ficheiros originais. 
 
4 - A insígnia é para uso exclusivo da ACTIS estando à responsabilidade da  Direção, 
que pode autorizar outros associados, professores ou não, a utilizá-la para atividades 
definidas. 
 
 
BANDEIRA  
 
1 - É branca com a insígnia ao centro, de onde irradiam oito raios de cor verde para as 
margens, simbolizando a divulgação do saber e no sentido inverso a assimilação de 
conhecimentos adquiridos nas aulas e atividades. Com a designação em cima e em 
arco “UNIVERSIDADE SÉNIOR DE SINTRA” letras a preto (em caixa alta) e em baixo, 
também a preto “FUNDADA EM 18-11-1991). 
 
2 - As referências para as cores usadas, são as já referidas para a insígnia, do 
Sistema Cromático RGB: Verde (R-1, G-153, B-51); azul (R-0, G-0, B-102) e o preto 
(R-0, G-0, B-0). 
 
 
 







                                                       

 

 

ANEXO I  

(Ao Organograma) 

 

 

 

CONSELHO DE CONSULTA E REFLEXÃO 

 

 

Atendendo à prática e experiência acumuladas e nos termos do ponto 

3.13 e 3.14 do artº 11º do RGI, é criado um grupo de trabalho, 

denominado Conselho de Consulta e Reflexão (CCR), que, como apoio à 

Direção, faça reflexão sobre o funcionamento atual da ACTIS, debata a 

definição de linhas estratégicas e decisões mais complexas de curto e 

médio prazo, no sentido de dar sugestões de orientação, manter a 

memória e dar continuidade ao conjunto das atividades da ACTIS. 

1 – O CCR, proposto pela Direção em funções, deve ser em número 

ímpar e não ter mais de sete elementos. 

2 – O CCR tem ligação direta à Direção, acompanha o seu mandato, 

reúne trimestralmente ou sempre que a Direção o solicitar. 

3 – Das suas reuniões serão lavradas atas.  

 

 

                                                        

 

 

 

 



                                              

                                                                   ANEXO IV 

                                          (DO REGULAMENTO GERAL INTERNO) 

 

 

                                                        NÚCLEOS DE APOIO 

 

 Os Núcleos de Apoio como referido no artº 14º do RGI têm por 

finalidade dar apoio à Direção, tendo sido constituídos os seguintes:  

1 – NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO  

2 – NÚCLEO DE APOIO INFORMÁTICO  

3 – NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DE EVENTOS  

Das reuniões ou encontros destes Núcleos de Apoio serão elaboradas 

atas, que serão arquivadas pelo respetivo Núcleo dando conhecimento 

das mesmas à Direção.   

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

                                                          

 

                                                                   ANEXO IV/1 

 

 

1 – NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO (NAA) 

     Este NAA é responsável pela coordenação de todas as atividades 

ligadas ao funcionamento interno da ACTIS. 

    Para um melhor desempenho das suas atribuições, o NAA deve dispor 

das ferramentas tecnológicas necessárias ao desenvolvimento das suas 

funções. 

De entre as suas atribuições destacam-se as seguintes: 

1. Garantir o regular funcionamento das secretarias nos dois locais de 

atividade; 

2. Assegurar a abertura e fecho das instalações; 

3. Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos e instalações e 

propor soluções; 

4. Assegurar a realização das matrículas nos períodos definidos; 

5. Manter os horários atualizados e em condições de consulta, tanto 

em afixação pública como no sítio; 

6. Coordenar as existências do economato; 

7. Assegurar o apoio aos Associados na reprodução de documentos, 

na utilização de equipamentos, prestando os devidos 

esclarecimentos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                          ANEXO IV/2  

 

 

2 – NÚCLEO DE APOIO INFORMÁTICO (NAI) 

      Este NAI tem por finalidade prestar apoio informático e tecnológico 

ao bom funcionamento da ACTIS. 

      De entre as suas atribuições, destacam-se as seguintes: 

1. Promover o pleno funcionamento do parque informático; 

2. Propor a renovação de equipamentos sempre que se verifique 

necessário; 

3. Promover a formação e dar apoio técnico-prático aos diversos 

setores de atividade; 

4. Estimular e apoiar os professores e outros associados na utilização 

dos equipamentos técnicos e de projeção existentes; 

5. Assegurar a qualidade visual e informativa do sítio da ACTIS; 

6. Promover a atualização dos meios informáticos de forma a dar 

resposta às necessidades da ACTIS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ANEXO IV/3 

 

 

3 – NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DE EVENTOS (NCE) 

       Este NCE tem por finalidade apoiar a Direção na programação e 

concretização de eventos, assegurando a logística e outros aspetos 

ligados às atividades da ACTIS. 

       De entre as suas atribuições, destacam-se as seguintes: 

1. Coordenar o calendário dos eventos planeados para evitar 

sobreposição e concentração de iniciativas; 

2. Dar apoio aos professores na concretização dos eventos referidos, 

tais como visitas de estudo, alestras, entre outras; 

3. Programar, coordenar e apoiar a realização de festas, exposições e 

iniciativas interdisciplinares; p 

4. Sugerir novas atividades de envolvimento coletivo e de estímulo à 

cultura, à mobilidade e ao convívio. 

 

 

 

                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                            ANEXO V 

 

                                                           ATIVIDADES 

 

Nos termos do artº 15 º do RGI as atividades da ACTIS agrupam-se nas 

seguintes áreas: 

a) ARTES E EXPRESSÕES 

b) ATIVIDADES FÍSICAS E SAÚDE 

c) CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

d) LINGUAS E HUMANIDADES 

e) MANUALIDADES 

f) MÚSICA E DANÇA 

 No sentido de dinamizar as atividades na ACTIS, os professores e outros 

associados em cada área terão nomeadamente, as seguintes atribuições: 

1- Reunir trimestralmente ou quando se achar necessário a fim de 

propor e ajudar a concretizar iniciativas no âmbito de cada área; 

2- Promover ações que permitam a divulgação das suas áreas de 

conhecimento; 

3- Apresentar à Direção as suas propostas a fim de serem incluídas no 

Plano de Atividades da ACTIS; 

4- Levar aos Encontros de Professores da ACTIS projetos da sua área de 

atividade; 

5- Desenvolver atividades de âmbito interdisciplinar que despertem o 

interesse coletivo. 

 

 

 

 
 

 

       



 

ANEXO VI (do RGI) 

 

PROCEDIMENTOS A APLICAR A GRUPOS EM DESLOCAÇÕES 

QUANDO REPRESENTAM A ACTIS 

 

1. Entende-se por deslocação em grupo a representar a ACTIS, a 
deslocação a um ou vários locais, previamente definidos por convite de 
outras entidades ou organizados pela ACTIS.  (Exº. deslocações de Grupos 
Corais ou Musicais, de Classes Gímnicas, Grupos de Dança, de Teatro ou 
outros). 

 
2. Se a ACTIS for convidada por outras instituições ou grupos 
exteriores, deve comunicá-los aos responsáveis dos grupos: 
 

a)  Sempre que a deslocação seja superior a 5 Km da nossa sede, 

deverá ser-lhes solicitado o transporte . O não preenchimento 

deste requisito trará a recusa ao convite. 

b) Se a Direção da ACTIS entender que a presença dos grupos 

convidados é de grande relevância para a Associação, deverá em 

conjunto com o Professor planear a deslocação, sendo os 

respectivos custos suportados pela ACTIS. 

c) Sempre que a Direção da ACTIS entender que devemos estar 

presentes em eventos organizados por organismos de que somos 

parceiros, seja a CMS, RUTIS, Federação de ginástica, concursos de 

Teatro, Charadismo, etc., deve responsabilizar-se pelo transporte. 

3. Os Professores diretamente envolvidos estarão isentos de qualquer 
pagamento. 

 
4. As dormidas deverão ser suportadas pelos participantes. 

 
5.  Os acompanhantes deverão pagar um custo justo e adequado à 
deslocação e previamente indicado pela Direção. 
 

 


