
Regulamento de Quotas 

Associação Nacional de Estudantes de Nutrição

Por estar previsto, na alínea c) do artigo 8º do Estatuto da Associação Nacional  de Estudantes de Nutrição 
(ANEN), doravante referidos por Estatuto, a assembleia geral da ANEN entendeu apresentar um 
Regulamento de Quotas. 

Este Regulamento tem em consideração o previsto no Estatuto, em matéria de deveres dos Associados 
para com a ANEN e foi  aprovado, depois de ouvidos os Senadores, na 15.ª Assembleia Geral, em 15 de 
Novembro de 2012. 

Artigo 1.º
Objecto

O presente regulamento visa gerir e regulamentar de uma forma unânime e homogénea a cobrança de 
quotas aos Associados federadas na ANEN.

Artigo 2.º
Âmbito

Este Regulamento destina-se a todos os associados de pleno direito admitidos na ANEN, que 
estatutariamente através do no. 1 do artigo 5 “que leccionem o curso de Ciências da Nutrição, que gozem 
de personalidade jurídica e representem a maioria dos estudantes das respetivas escolas”.

Artigo 3.º 
 Quotização 

1. Os associados estão vinculados ao pagamento de uma quota anual definido pela Assembleia Geral 
conforme previsto na alínea c) do artigo 8.º do Estatuto da ANEN, tendo estes a autonomia de decidirem 
o valor a pagar.

2. Em cada ano, e em simultâneo com a apresentação do Orçamento da Direcção da ANEN, a Assembleia 
Geral deverá apresentar o valor da quota, a variar entre os 100 e os 500 euros, para vigorar durante o 
ano seguinte.

Artigo 4.º 
Cobrança de Quotas 

1. A cobrança de quotas será efectuada pelo Tesoureiro da Direcção da ANEN (DANEN).
2. O Tesoureiro da DANEN procederá ao registo do pagamento de quotas.
3. O valor da quota deve ser liquidado até dia 31 de Janeiro de cada ano civil. 

Artigo 5.º
Formas de pagamento

1. Os pagamentos poderão ser feitos por:
a) Cheque à ordem de Associação Nacional de Estudantes de Nutrição.
b) Numerário.



c) Transferência bancária para o NIB da ANEN.

Artigo 6.º
Receitas geradas pelas quotizações

 As receitas geradas pelos pagamentos das quotas que são objeto do presente Regulamento, são 
colocadas à disposição da Direção da ANEN e geridas por esta, que segundo o disposto na alínea a) do no.
1 do artigo 9º, estando reforçado que “são receitas da ANEN o montante das quotas pagas pelos seus 
associados”.

Artigo 7.º 
 Suspensão do Pagamento de Quotas 

1. São suspensos do pagamento de quotas as Associados federadas que fizerem o pedido de 
suspensão com motivo justificado e que tenha sido aceite pela Assembleia Geral, após conhecimento da 
DANEN. 
2. São motivos de pedido de suspensão de pagamento de quotas: 
a) impossibilidade financeira da Associados durante todo o ano civil; 
b) ausência de órgãos da Associados durante todo o ano civil;
3. Os Associados que se encontre em situação de suspensão prevista nos números anteriores 
são retirados os seguintes direitos: 
a) votar ou ser eleito para os órgãos sociais da ANEN; 
b) divulgação/auxilio nas actividades desenvolvidas pela respectivo Associado;

Artigo 8.º 
Pedido de termo de Suspensão de Pagamento de Quotas 

O pedido de termo do período de suspensão do pagamento de quotas para as situações previstas no 
número 2 do artigo 3.º do presente Regulamento deve ser solicitado por escrito à respectiva Direcção da 
Associação Nacional de Estudantes de Nutrição  e posteriormente ratificado em Assembleia Geral.

Artigo 9º
Incumprimento

 O não pagamento das quotizações ou outro incumprimento regulamentar poderá dar lugar à 
suspensão ou perda da qualidade de acordo com o disposto estatutariamente, na alínea b do artigo 6º, 
onde os associados que “deixem de cumprir as obrigações estatutárias e/ou regulamentais ou atentem 
contra os interesses da ANEN, sendo esta decisão tomada por maioria qualificada de cinco sétimos dos 
delegados em Assembleia Geral expressamente convocada para o efeito”.

Artigo 10.º 
 Sanções 

1. O não pagamento de quotas e o incumprimento do presente Regulamento poderá ser motivo de 
instauração de processo disciplinar, previsto no artigo 31º do Estatuto.
2. Os Associados que estiverem em falta o pagamento da quota por um período superior a seis meses 

serão retirados os direitos previstos no artigo 7º do Estatuto.

Artigo 11º
Alterações ao Regulamento

 Para efetuar alterações ao presente Regulamento, será necessária convocar uma Assembleia 
Geral, em que as alterações sejam aprovadas por maioria qualificada de cinco sétimos dos delegados.



Artigo 12º
Casos omissos

A Assembleia Geral da ANEN tem poder para decidir em todos os casos omissos a este regulamento.

Artigo 13.º 
Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor após a sua aprovação em Assembleia Geral da ANEN e publicação 
no site oficial da ANEN.


