


ESTATUTOS APCANNA

ARTIGO 1º - DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO
1. A Associação, sem fins lucrativos, adota a denominação APCANNA – ASSOCIAÇÂO

PORTUGUESA DE INFORMAÇÃO SOBRE CANÁBIS, tem a sede na Estrada da
Beira, nº 608, 3030-173 Coimbra, freguesia de Santo António dos Olivais e constitui-se
por tempo indeterminado.

2. A Associação tem o número de pessoa coletiva 516050389 e o número de identificação
na segurança social 25160503893.

ARTIGO 2º – FIM
1. Promover, divulgar, recolher, conservar e tratar informação relacionada com todas as

vertentes da canábis.

2. Promover a saúde pública através do acesso seguro e legal da canábis para uso
medicinal, de acordo com a necessidade dos pacientes e da sociedade em geral.

3. Ser um agente de mudança no paradigma em relação à canábis, nomeadamente mas
não exclusivamente, o português.

4. Organizar, promover e divulgar ações de educação, formação e informação, bem como
eventos de outras naturezas, nomeadamente mas não exclusivamente, no domínio da
canábis.

5. Mitigação de riscos e minimização de danos na população suscetível.

6. Promover a defesa e representatividade dos interesses comunitários nos diversos
aspectos relativos ao domínio da canábis.

7. Ser fórum de reflexão e debate, promovendo a consciencialização e o desenvolvimento
de produtos e práticas coerentes com os objetivos de sustentabilidade definidos nos
diferentes acordos internacionais, adequados às necessidades da comunidade.

8. Promover o acesso a ensino de qualidade nas diferentes áreas relacionadas com a
canábis e com o sistema endocanabinóide.

9. Mediante  simples  deliberação  da  Direção,  a  Associação poderá  exercer  qualquer
atividade  que  se  destine  a  facilitar  a  realização do  seu  objeto,  podendo para  o
efeito intervir   diretamente   junto   dos   órgãos governamentais   decisores,
estabelecer protocolos  de  cooperação  com  outras associações  ou organizações
credíveis  e  com interesses  afins,  constituir empresas  ou  ligar-se  a  outras  já
existentes,  sob  qualquer forma de Associação legalmente possível.
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ARTIGO 3º - RECEITAS
1. Constituem receitas da Associação, designadamente:

a. a jóia inicial paga pelos sócios;

b. o produto das quotizações sugeridas pela direção e aprovadas em 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 4º - 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 2 anos.

ARTIGO 5º - 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 170º, e nos artigos 172º a
179º.

3. 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.

4. A convocação da Assembleia Geral é feita por correio eletrónico com recibo de
leitura, salvo se o contrário for explicitamente requerido pelo associado, que é
enviado com a antecedência mínima de 8 dias úteis, indicando-se a data, hora e
local da reunião e a respetiva ordem de trabalhos.

ARTIGO 6º - DIREÇÃO
1. A direção, eleita em assembleia geral, é composta por 3 ou 5 associados.

2. À direção compete a gerência social, administrativa e financeira da Associação,
bem como representar a Associação em juízo e fora dele.
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3. A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artigo 171º do Código Civil;

4. A Associação obriga-se com a intervenção de duas assinaturas.

ARTIGO 7º - CONSELHO FISCAL
1. O conselho fiscal, eleito em assembleia geral, é composto por 3 associados.

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 8º - ADMISSÃO E EXCLUSÃO
1. As condições de admissão e exclusão dos associados, suas categorias, direitos

e obrigações, constam de regulamento aprovado pela assembleia geral.

ARTIGO 9º - EXTINÇÃO. DESTINO DOS BENS
1. 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.

ARTIGO 10º - REGULAMENTO INTERNO
1. As disposições necessárias à execução dos presentes estatutos constam de um

Regulamento Interno, cuja aprovação cabe à assembleia geral.

2. A tomada de qualquer deliberação sobre alterações ao Regulamento Interno, só poderá
ter lugar quando o assunto conste expressamente da ordem de trabalhos da assembleia
geral.
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