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4.7 - ASSOCIA<;AO DAS ROTAS DOS VINHOS DE PORTUGAL -

SUBSCRI<;AO DA ESCRITURA DE CONSTITUI<;AO DA ASSOCIA<;AO 

COMO SOCIO FUNDADOR - Autoriza~ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, 

subscrever a escritura de constitui9ao da Associa9ao das Rotas dos Vinhos de Portugal 

como s6cio fundador. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto 

contra do Senhor V ereador Dr. Filipe Viana, submeter a presente proposta a discussao e 

vota9ao da Assembleia Municipal, para a respetiva autoriza9ao. _______ _ 
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Jc:. De: Chefe da OAF Para: Presidente c:f-, G=--~--·- -~ .... " 

Analisada a questao dos documentos a enviar a Associa~ao das Rotas dos 
Vinhos de Portu al, verifiquei que nao se trata de uma adesao a uma associa~ao a qua 
se encontra isenta de autoriza~ao da Assembleia Municipal, mas sim da UJ~ao 

de uma associa~ao de Munidpios em que o Municipio de Ponte a passa a deter 
uma participa~ao local, como s6ci..o fundador na med' em que ira subscrever a 
escritura de constitui~ao, a qual esta sujeita a autori a~ao da Assembleia Municipal, a 
realizar no dia 5 de Mar~o, de acordo com o disposto na aHnea n) do n.Q 1 do art.Q 2SQ 
da Lei n.Q 75/2013, de 12 de setembro e de acordo com o disposto na Lei n.Q 50/2012, 
art.Q 56 e GQQ. 

De acordo como disposto no artigo 3Q da Lei n.Q 50/2012, de 31 de agosto, 

"sao participa~oes locais todas as participa~oes sociais detidas pelos munidpios, pelas 
associa~oes de munidpios, independentemente da respetiva tipologia, e pelas areas 
metropolitan as em entidades constitufdas ao abrigo da lei comercial que nao assumam 
a natureza de empresas locais." 

Assim devera a Camara deliberar de acordo com o referido anteriormente, 
remetendo a Assembleia Municipal para a respetiva aprova~ao e autoriza~ao, 

anexando os estatutos para conhecimento. 

A Considera~ao superior, 

Ponte de Lima, 8 de Abril de 2014, 

~ 
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ESTATUTOS DA ASSOCIAtAO DAS ROT AS DOS VINHOS DE PORTUGAL 

CAPITULO I 
Denomina~ao, Natureza, Sede, Dura~ao, Fins e Actividades 

Artigo 12 
1- A Associac;ao adopta a denominac;ao de "Associac;ao das Rotas dos Vinhos de Portugal", 

adiante design ada sigla pela A.R.V.P. ou simplesmente Associac;ao. 
2- A A.R.V.P. e uma pessoa colectiva de direito privado, sem fins lucrativos, que reveste a 

forma juridica de Associac;ao. 

Artigo 22 

(Sede) 
1- A Associac;ao tem a sua sede estatutaria no Museu Rural e do Vinho do Cartaxo, sito na 

Uniao das Freguesias do Cartaxo e Valeda Pinta, Concelho do Cartaxo. 
2- A Associac;ao podera criar delegac;oes em qualquer outro Municipio abrangido pela area 

territorial de influencia da Associac;ao. 

Artigo 32 

(Dura~ao) 
A Associac;ao e constitulda por tempo indeterminado, regendo-se pelos presentes Estatutos, 
pelo Regulamento lnterno e pelas disposic;oes legais aplicaveis. 

Artigo 42 
(Fins e objectives) 

1. 0 modelo proposto para a A.R.V.P. esta ancorado em produtos enoturisticos de 
qualidade, organizados, integrados e coordenados para, de um modo cada vez mais 
eficaz, permitir aumentar a competitividade dos territ6rios abrangidos, a partir da 
soma dos valores singulares de cada uma das regioes vitivinkolas e das suas rotas de 
vinhos que irao integrar a A.R.V.P. 

2. Com a harmonizac;ao da oferta nacional associada as rotas de vinho nacionais nao se 
pretende limitar a diversidade regional, caraterlstica lmpar do pals ao nlvel dos vinhos, 
mas apontar para a qualificac;ao da oferta, para a criac;ao de valor, para o aumento da 
competitividade e para o reforc;o da promoc;ao nos mercados internacionais 
(nomeadamente atraves da racionalizac;ao dos investimentos conjuntos e aumento do 
seu impacto). 

3. Considerando o contexto nacional, devem ser enquadradas ferramentas comuns para 
fomentar a confianc;a e fortalecer o trabalho em rede e as parcerias, em conjunto com 
as diversas iniciativas de comunicac;ao a empreender. 
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4. Constituem, assim, fins e objectives a prosseguir pela Associa~;ao: 

a) Promover a viticultura e as rela~;oes entre os varios agentes ligados ao sector do vinho, 
dentro do territ6rio de influencia da Associa~;ao; 

b) Promover um desenvolvimento sustentavel do Enoturismo, baseado em criterios de 
qualidade; 

c) Promover a cria~;ao de produtos turlsticos e actividades que favore~;am a descoberta e 
a interpreta~;ao da cultura do vinho, na sua acep~;ao mais ampla; 

d) Promover e adaptar a oferta vitivinlcola ao desenvolvimento enoturfstico e as 
necessidades e exigencias do publico-alvo, em todas as areas: acessos, acolhimento, 
estrutura, servi~;os, pessoal de atendimento, sessoes de degusta~;ao e produtos de 
compra; 

e) Valorizar o patrim6nio relative a cultura do vinho, desenvolvendo um produto turlstico 
de qualidade que devera ter como base o patrim6nio natural, cultural e hist6rico; 

f) Promover e apoiar todas as iniciativas conducentes a sensibiliza~;ao dos operadores 
turlsticos que visem a defesa e promo~;ao da Cultura do Vinho dos territories de 
influencia da Associa~;ao e qualifica~;ao do patrim6nio enol6gico correspondente, bern 
como a sensibiliza~;ao dos agentes do sector vitivinlcola sobre o desenvolvimento e o 
planeamento turlstico sustentavel; 

3 A A.R.V.P. tera como missao apoiar as rotas de vinho regionais, visando organizar toda 
a oferta existente de enoturismo, nos setores do vinho e do turismo. Para tal, cumpre
lhe: 
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a) lncentivar o trabalho em parceria entre o setor publico eo privado; 
b) Apostar na diversifica~;ao e inova~;ao da oferta existente, visando potenciar a 

competitividade da oferta nacional e das rotas de vinhos, de modo a alcan~;ar uma 
maior quota de mercado e volume de neg6cios; 

c) Complementarmente, pretende-se afirmar a A.R.V.P. como um Hder do subsetor e 
do produto enoturismo em Portugal, mobilizando e representando a globalidade da 
oferta nacional, em termos nacionais e internacionais. 

Para a realiza~;ao dos seus fins, a Associa~;ao deve promover o trabalho em rede 
entre todas as Rotas do Vinho associadas, cumprindo-lhe: 

a) Promover a elabora~;ao de um plano de actividades con junto; 
b) Promover a elabora~;ao de um Plano de Comunica~;ao e Marketing conjunto; 
c) Elaborar urn projecto conjunto de forma~ao Profissional; 
d) Promover a apresenta~ao de candidaturas conjuntas; 
e) Promover a elabora~ao de um plano conjunto de promo~ao externa entre rotas e 

todos os parceiros; 
f) Elaborar um plano estrategico para o produto nacional Rotas de Vinho; 
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5 Para a realiza~ao dos seus fins a Associa~ao podera colaborar ou associar-se com 
quaisquer outras institui~oes publicas ou privadas ou cooperativas, nacionais ou 
estrangeiras. 

CAPITULO II 
Associ ados 

Artigo SQ 
( Categorias) 

Existirao tres categorias de Associados: 
• Associados Fundadores; 

• Associados Efetivos; 
• Associados lnstitucionais; 

Artigo 6Q 
Associados Fundadores 

1. Serao denominados Associados Fundadores todas as pessoas colectivas, publicas ou 
privadas, que outorguem o acto de constitui~ao da Associa~ao e as entidades e 
individualidades convidadas para aderirem a Associa~ao e que subscrevam posteriormente 
respectiva a acta de funda~ao. 

2. Os Associados Fundadores estao isentos do pagamento da joia inicial e de quota anual. 

Artigo 7Q 
(Associados Efectivos) 

1. Sao Associados Efectivos as pessoas, singulares ou colectivas que, admitidas pela 
Assembleia Geral sob proposta da Direc~ao, se identifiquem com os fins da Associa~ao 
e revelem disporem de condi~oes para poder prestar a A.R.V.P. urn contribute util. 

2. Serao, assim e nos termos do antecedente paragrafo, associados efectivos 
nomeadamente: 

- Associa~oes das Rotas dos Vinhos 
- Turismo de Portugal 
- Viniportugal 
- Associa~ao dos Munidpios Portugueses do Vinho 
- Andovi- Associa~ao Nacional das Denomina~oes de Origem Vitivinicolas 
- Associa~oes Empresariais 
- Associa~oes Inter Municipais 
- Federa~ao " Minha Terra" 
- Outras Associa~oes Nacionais 
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Artigo 82 
(Associados lnstitucionais) 

l.Sao Associados lnstitucionais as pessoas colectivas que, pela sua acc;ao, ou pelos servic;os 
relevantes prestados ao sector do enoturismo sejam, para tal, convidados pela Assembleia 
Geral, sob proposta da Direcc;ao. 
2. Serao, nomeadamente, Associados lnstitucionais, as seguintes entidades: 
- Munidpios; 
- Comissoes Vitivinkolas Regionais; 
- As Entidades Regionais de Turismo que estejam ligados as Rotas do Vinho em regioes que 
nao existam Associac;oes de rotas de Vinho; 
- Empresas ligadas ao sector do Turismo e Vinho; 
-Outros parceiros 

Artigo 92 
(Admissao) 

A admissao de Associados, com excec;ao dos Associados Fundadores, e da competencia da 
Assembleia Geral, sob proposta da Direcc;ao. 

Artigo 102 
(Deveres) 

Constituem deveres dos associados, considerando a sua categoria: 
a) Respeitar os Estatutos eo Regulamento Interne da Associac;ao, bern como as deliberac;oes 

dos seus 6rgaos; 
b) Subscrever e cumprir a Carta Europeia do Enoturismo; 
c) Satisfazer os seguintes pagamentos: 

i. No que concerne os Associados Efectivos, pagar a j6ia e a quota em vigor, 
anualmente definidas pela Assembleia Geral; 

ii. No que respeita aos Associados lnstitucionais, pagar a joia devida pela adesao a 
Associac;ao, definida pela Assembleia Geral; 

d) Defender fora e dentro dela o born nome da Associac;ao; 
e) lnformar a Direcc;ao de todas as situac;oes que possam prejudicar o born nome da 

Associac;ao e de que tenham conhecimento directo ou indirecto. 

Artigo 112 
(Direitos) 

1. Constituem direitos de todos os associados, independentemente da sua categoria: 
a) Frequentar a sede e instalac;oes da Associac;ao; 
b) Participar em todos os atos e manifestac;oes de iniciativa da A.R.V.P:; 
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c) Receber informa!;5es relativas a atividade da A.R.V.P., com car<kter pontual ou 
peri6dico. 

2. Constituem direitos dos Associados Fundadores e dos Associados Efectivos: 
d) Representar a Associa!;ao em todas as actividades previstas nos Estatutos e no 

Regulamento lnterno, quando para o efeito forem mandatados pela Direc!;ao; 
e) Tomar parte nas Assembleias Gerais e discutir e votar todos os assuntos levados as 

mesmas; 
f) Propor a admissao de novos associ ados, nos termos estatutarios; 
g) Requerer a convoca!;ao de Assembleia Gerais extraordinarias e propor a respectiva 

ordem de trabalhos, nos termos fixados nos estatutos e no regulamento lnterno; 
h) Apresentar temas para analise e delibera!;ao em Assembleia Geral, bern como solicitar 

aos 6rgaos da Associa!;ao informa!;5es e esclarecimentos; 
i) Examinar as contas, os documentos e os livros relatives a actividade da Associa!;ao, 

dentro dos quinze dias que antecedem a Assembleia Geral ordinaria convocada ou para 
aprecia!;ao do Relat6rio de Contas do ano anterior ou para aprova!;ao do Plano de 
Actividades e Or!;amentos para o ano seguinte ou para ambas; 

j) Apresentar sugestoes para a prossecu!;ao dos fins da Associa!;ao; 
k) Exercer os cargos para que forem eleitos ou nomeados e participar nas actividades 

abertas aos associados; 
I) Exercer o direito de voto em Assembleias Gerais. 

CAPITULO Ill 
6rgaos - Generalidades 

Artigo 122 
(6rgaos) 

A A.R.V.P. tern como 6rgaos a Assembleia Geral, a Direc!;ao e o Conselho Fiscal. 

Artigo 132 
(Mandato) 

1- 0 mandata dos membros dos 6rgaos da A.R.V.P. tern a dura!;ao de tres anos. 
2- Os membros dos 6rgaos da Associa!;ao exercem as suas fun!;5es ate a efectiva substitui!;aO 

ou declara!;ao de cessa!;ao de fun!;5es. 

Artigo 142 
(Cumula~ao de cargos) 

Nao sao cumulaveis os cargos de membra da Mesa da Assembleia Geral, da Direc!;aO e do 
Conselho Fiscal. 
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Artigo 152 
(Eiei~ao) 

1- Os titulares dos cargos associativos sao eleitos em Assembleia Geral especialmente 
convocada para esse fim. 

2- Sao apenas elegfveis os Associados Efetivos no pleno gozo dos seus direitos civis e 
estatuarios e que tenham as respectivas contribui~oes para o fundo social 
devidamente regularizadas. 

3- 0 processo eleitoral sera definido em regulamento interno. 

CAPITULO IV 
Assembleia Geral 

Artigo 162 
(Composi~ao) 

A Assembleia Geral e constitufda por todos os Associados, isto e, Fundadores, Efetivos 
e lnstitucionais, no pleno gozo dos seus direitos, sendo que os Associados 
lnstitucionais poderao intervir nos debates mas sem direito a voto. 

Artigo 172 
(Mesa da Assembleia Geral) 

1- A Mesa da Assembleia Geral e composta por urn Presidente e urn Secretario, 
competindo- lhes dirigir as reunioes e lavrar e assinar as respectivas aetas. 

2- No caso de falta ou impedimenta do Presidente da Mesa, o mesmo sera substitufdo 
pelo Secretario da Mesa. 

Artigo 182 
(Competencias) 

Compete a Assembleia Geral deliberar sobre todas as materias nao compreendidas nas 
atribui~oes legais ou estatutarias dos outros 6rgaos e, designadamente: 
a) Ratificar e alterar os Estatutos; 
b) Aprovar e alterar o Regulamento lnterno; 
c) Fixar o valor da joia inicial e das quotas anuais, bern como o seu sistema de liquida~ao e 

cobran~a; 

d) Apreciar e votar anualmente, sobre proposta da Direc~ao, o Or~amento e o Plano de 
Actividades para o exercfcio seguinte, bern como o Relat6rio e Contas da Gerencia; 

e) Definir as linhas fundamentais de actua~ao da Associa~ao; 
f) Eleger e destituir os titulares de cargos associativos; 
g) Deliberar sobre as reclama~oes, recursos e propostas que lhe sejam presentes; 
h) Admitir novos associados, sob proposta da Direc~ao; 
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i) Deliberar a dissolu~ao da Associa~ao, nos termos fixados nos presentes Estatutos; 
j) Analisar e deliberar sobre os temas propostos para discussao quer pelos associados, quer 

pela Direq;:ao, quer pelo Conselho Fiscal; 
k) Deliberar sobre a aquisi~ao onerosa e a aliena~ao e onera~ao, a favor da A.R.V.P, a 

qualquer titulo, de bens im6veis e de outros bens patrimoniais, de rendimento ou de valor 
hist6rico ou artistico; 

I) Aprovar a adesao a unioes, federa~oes ou confedera~oes; 
m) Exercer as demais competencias previstas nos Estatutos e nos arts. 170. 172Q a 179Q do 

C6digo Civil.. 

CAPITULOV 
Direc~ao 

Artigo 19!! 
( Composi~ao) 

A Direc~ao da Associa~ao, eleita em Assembleia Geral, e composta de tres a sete membros: um 
Presidente, um Secretario, um Tesoureiro e, eventualmente, ate quatro Vogais. 

Artigo 202 
(Reunioes) 

1- A Direc~ao reunira ordinariamente uma vez em cada mes e sempre que seja convocada 
pelo seu Presidente. 

2- 56 poderao ser tomadas delibera~oes nas reunioes em que compare~am a maioria dos 
membros da Direc~ao. 

Artigo 212 
(Delibera~oes) 

1- As delibera~oes serao tomadas por maioria de votos dos titulares presentes e constarao 
das aetas exaradas em livro proprio e assinadas por todos os intervenientes na 
delibera~ao. 

2- 0 Presidente dispora de voto de qualidade. 

Compete a Direc~ao: 

Artigo 222 
(Competencia) 

a) Dirigir e administrar a Associa~ao em conformidade com os Estatutos e com as orienta~oes 
recebidas da Assembleia Geral; 

b) Elaborar e submeter a parecer do Conselho Fiscal o Relat6rio e Contas, bern como o 
Or~amento e o Plano de Actividades; 

c) Submeter a aprova~ao da Assembleia Geral, ate ao fim de Mar~o de cada ano, o Relat6rio e as 
Contas do ano anterior; 
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d) Relembrar aos associados nao cumpridores dos deveres estipulados nos termos dos presentes 
Estatutos e no Regulamento Interne da Associa~ao; 

e) Assegurar a organiza~ao eo funcionamento dos servi~os administrativos da Associa~ao; 
f) Propor a Assembleia Geral o valor da joia inicial e das quotas anuais a pagar pelos associados, 

consoante a sua categoria, bern como o seu sistema de liquida~ao e cobran~a; 
g) Propor a Assembleia Geral a admissao de novos Associados devendo, no caso de admissao de 

Associados Efetivos, ser cad a pedido de adesao acompanhado por urn parecer, nao vinculativo, 
da Direc~ao; 

h) Estabelecer, mediante proposta a aprovar em Assembleia Geral, acordos ou protocolos 
espedficos, bern como associar-se com outras associa~oes ou organiza~oes nacionais ou 
internacionais congeneres ou que exer~am actividades conexas; 

i) Requerer ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a convoca~ao extraordinaria da 
Assembleia Geral; 

j) Comparecer nas reunioes da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, quando este solicitar; 
k) Submeter a aprecia~ao da Assembleia Geral propostas de altera~ao dos Estatutos ou qualquer 

assunto de reconhecida utilidade para a Associa~ao; 
I) Organizar o quadro de pessoal; 
m) Exercer as demais fun~oes que lhe sejam conferidas pelos Estatutos ou pelo Regulamento 

Interne. 

Artigo 232 
(Representa~ao da Associa~ao) 

1- A representa~ao da Associa~ao, em jufzo ou fora dele, cabera ao Presidente da Direc~ao. 
2- 0 Presidente podera delegar a representa~ao da Associa~ao num outro membra da 

Direc~ao ou, mediante a outorga de procura~ao para fins espedficos e concretos, num 
Associado Efetivo. 

Artigo 242 
(Forma de obrigar) 

1- A Associa~ao obriga-se pela assinatura do Presidente da Direc~ao ou, em caso de 
impedimenta deste, pela assinatura conjunta de quaisquer outros dois membros da 
Direc~ao. 

2- Em actos de mero expediente, a Associa~ao obriga-se pela mera assinatura de urn membro 
da Direcc;ao. 
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CAPITULO VI 
Conselho Fiscal 

Artigo 252 

(Composi~ao) 
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1. 0 Conselho Fiscal e composto por um Presidente, um Secretario e um Relator, sendo um 
deles obrigatoriamente TOC (Tecnico Oficial de Contas). 

2. As delibera~oes do Conselho Fiscal serao tomadas por maioria de votos dos titulares 
presentes e constarao das aetas exaradas em livro proprio e assinadas pelos membros 
presentes. 

Compete ao Conselho Fiscal: 

Artigo 262 
(Competencias) 

a) Fiscalizar e dar parecer sobre os actos de administra~ao e de gestae da Direc~ao; 
b) Elaborar parecer sobre o Relat6rio de Actividades e Contas da Gerencia, relatives a cada 

ano social, bem como sobre Or~amento e o Plano de actividades, para aprecia~ao pela 
Assembleia Geral; 

c) . Emitir parecer previo sobre os assuntos que lhe sejam apresentados pelos outros 6rgaos 
sociais; 

d) Exercer as demais fun~oes previstas nos Estatutos ou no Regulamento Interne. 

CAPITULO VII 
Patrim6nio Social 

Artigo 272 
(Receitas) 

Constituem receitas da Associa~ao, designadamente: 
a) Produto das quotas anuais e das joias iniciais; 
b) Subsfdios atribufdos a Associa~ao; 
c) Contribui~oes voluntarias dos associados, bem como outras contribui~oes que venham a 

ser fixadas em Assembleia Geral; 
d) Doa~oes, legados ou heran~as deixadas a Associa~ao; 
e) Rendimento de bens pr6prios; 
f) Produto de emprestimos; 
g) Quaisquer outras nao impedidas por lei, nem contrarias aos presentes Estatutos. 

CAPITULO VIII 
Dissolu~ao 

Artigo 282 
(Dissolu~ao) 

1- A Associa~ao dissolve-se nos casos previstos na lei e, ainda, caso nao inicie a sua actividade 
no prazo maximo de dois anos ap6s a sua constitui~ao. 
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2- A dissolu~ao da Associa~ao, por delibera~ao da Assembleia Geral, s6 podera ocorrer se o 
6rgao for especialmente convocado para o efeito e a delibera~ao for tomada por uma 
maioria de tres quartos dos associados presentes com direito a voto. 

3- Decidida a dissolu~ao, o destino dos bens que integrem o patrim6nio social e que nao 
estejam afectos a urn determinado fim e que nao tenham sido doados ou deixados a 
Associa~ao com algum encargo, sera objecto de delibera~ao dos Associados Efectivos, em 
Assembleia Geral. 

CAPITULO IX 
Altera~oes aos Estatutos 

Artigo 292 
(Aitera~ao aos Estatutos) 

As altera~oes dos Estatutos terao de ser votadas em Assembleia Geral e aprovadas por uma 
maioria de tres quartos do numero de Associados Efectivos com direito a voto. 

CAPITULO X 
Disposi~oes Gerais e Transit6rias 

Artigo 302 
(Disposi~ao Transit6ria) 

Ficam desde ja nomeados: 
Mesa da Assembleia Geral: 
- Presidente: 
- Secretario: 
Direq:ao: 
- Presidente: 
- Secretario: 
- Tesoureiro: 
- Vogais: 

Concelho Fiscal: 
- Presidente: 
- Secretario: 
-Relator: 

Artigo 312 
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Nos casas omissos serao consideradas as disposi!;oes legais aplicaveis. 
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