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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém recomendações à Comissão sobre um estatuto para as associações e 
organizações europeias transfronteiriças sem fins lucrativos
(2020/2026(INL))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 225.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 114.º e 352.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais, nomeadamente o seu artigo 12.º,

– Tendo em conta o artigo 11.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos,

– Tendo em conta o seu relatório (PE A3-1/93) sobre as propostas relativas à proposta de 
regulamento (CEE) do Conselho que institui o estatuto da associação europeia 
(COM(91) 273 final),

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de março de 1987, sobre as associações sem fins 
lucrativos na Comunidade Europeia (JO C 99 de 13.4.1987, p. 205)1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de outubro de 2020, sobre a criação de um 
mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais 
(2020/2072(INI))2,

– Tendo em conta a sua declaração, de 10 de março de 2011, sobre a criação de um 
estatuto europeu para as sociedades mútuas, associações e fundações3,

– Tendo em conta as Diretrizes Conjuntas sobre a Liberdade de Associação (CDL-AD 
(2014) 046) adotadas pela Comissão Europeia para a Democracia pelo Direito 
(Comissão de Veneza) e pelo Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos 
Humanos (ODIHR) da OSCE,

– Tendo em conta os artigos 47.º e 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da 
Comissão da Cultura e da Educação e da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A9-0000/2021),

A. Considerando que o artigo 63.º do TFUE, juntamente com os artigos 7.º, 8.º e 12.º da 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_1987_099_R_0184_01 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0251_PT.html 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52011XP0101 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_1987_099_R_0184_01
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0251_PT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52011XP0101
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Carta dos Direitos Fundamentais, protege as organizações sem fins lucrativos contra 
restrições discriminatórias, desnecessárias e injustificadas relativas ao financiamento 
das suas atividades4;

B. Considerando que as associações e as organizações sem fins lucrativos são 
fundamentais para representar os interesses dos cidadãos e da sociedade civil;

C. Considerando que a democracia na Europa depende da capacidade da sociedade civil 
para funcionar livremente e além-fronteiras;

D. Considerando que as organizações sem fins lucrativos são parte integrante da sociedade 
civil da UE e abrangem organizações filantrópicas, tais como fundações que contribuem 
para e facilitam o trabalho de interesse público levado a cabo por indivíduos, 
associações e organizações sem fins lucrativos;

E. Considerando que informações estatísticas fiáveis sobre associações e organizações sem 
fins lucrativos são escassas ou não estão facilmente disponíveis;

F. Considerando que os estatutos europeus das sociedades europeias, das sociedades 
cooperativas europeias ou dos partidos europeus não são adequados para permitir que 
associações e as organizações sem fins lucrativos cooperem a nível transfronteiriço;

G. Considerando que as empresas, as empresas comerciais e os agrupamentos de interesse 
económico têm a possibilidade de constituir um Agrupamento Europeu de Interesse 
Económico;

H. Considerando que os organismos públicos podem criar agrupamentos europeus de 
cooperação territorial;

I. Considerando que o apelo do Parlamento Europeu no sentido da criação de registos 
estatísticos nacionais de agentes da economia social não abrange as organizações que 
não operam na economia social;

J. Considerando que atualmente muitas associações e organizações sem fins lucrativos 
participam plenamente na vida económica e no desenvolvimento do mercado interno 
através da sua participação regular em certas atividades económicas;

K. Considerando que as associações e as organizações sem fins lucrativos são 
fundamentais no que toca a apoiar as pessoas no sentido de participarem ativamente na 
vida democrática;

L. Considerando que as associações transfronteiriças e as organizações sem fins lucrativos, 
em particular, contribuem consideravelmente para a realização dos objetivos da União e 
desenvolvem numerosas e diversas atividades de interesse geral com relevância 
transnacional;

M. Considerando que as organizações que beneficiam de um estatuto europeu ou de normas 
mínimas comuns europeias não devem agir contra os valores comuns da UE 

4 TJUE C-78/18
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consagrados nos Tratados e na Carta dos Direitos Fundamentais;

N. Considerando que, para efeitos do presente relatório, os termos «associação» e 
«organização não governamental» devem ser entendidos como refletindo a 
multiplicidade de formas de organização na União e abrangendo não só associações, 
organizações sem fins lucrativos, mas também organizações filantrópicas, 
nomeadamente fundações e outras organizações similares;

Situação atual

1. Observa que as associações e as organizações sem fins lucrativos não dispõem de uma 
forma jurídica à escala da União que permita colocar a representação dos interesses da 
sociedade civil em pé de igualdade com os das empresas comerciais e dos agrupamentos 
de interesse económico, que já dispõem de uma forma jurídica há muito estabelecida à 
escala da União;

2. Salienta que o atual quadro jurídico à escala nacional e da União é insuficiente para 
apoiar uma sociedade civil pan-europeia robusta, cuja existência é necessária para a 
democracia; assinala, portanto, a necessidade de criar uma nova forma jurídica, a saber, 
a associação europeia, bem como normas sobre a sua criação e governação;

3. Considera que, para a concretização do mercado único, também é necessária legislação 
da União que apoie as associações e as organizações sem fins lucrativos;

4. Insiste em que as jurisdições de vários Estados-Membros ainda não protegem 
plenamente o direito fundamental de associação devido à inexistência de formas de 
organização adequadas e de igualdade de tratamento para as formas existentes em toda a 
União, o que constitui um obstáculo para os projetos e a mobilidade transnacionais da 
sociedade civil e gera insegurança jurídica;

5. Lamenta que não exista um instrumento que facilite a liberdade de movimento das 
associações e das organizações sem fins lucrativos, independentemente do local na 
União onde tenham sido estabelecidas ou da residência dos seus membros;

6. Salienta que, devido à falta de harmonização, as organizações sem fins lucrativos que 
operam em toda a Europa enfrentam frequentemente encargos, formalidades e 
obstáculos administrativos, entre outros, sobretudo quando dependem de financiamento 
transfronteiras;

7. Realça que a falta de harmonização também conduz a condições de concorrência 
desiguais devido às diferentes condições de mercado e a outros obstáculos com que as 
organizações sem fins lucrativos se deparam em diferentes Estados-Membros, por 
exemplo, aquando da abertura de contas bancárias ou da contratação de pessoal;

8. Destaca que as associações e as organizações sem fins lucrativos contribuem para a 
inovação, a investigação, o desenvolvimento económico e a criação de emprego;

9. Solicita à Comissão que elabore recursos estatísticos fiáveis e frequentemente 
atualizados, a serem incluídos no Eurostat; 
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10. Lamenta que a Comissão e os Estados-Membros não tenham proposto legislação para 
harmonizar a situação das associações e organizações sem fins lucrativos em toda a UE, 
nem tenham criado um estatuto da associação europeia, apesar de várias tentativas e 
inúmeros apelos da sociedade civil;

11. Considera que, embora acolha com satisfação o futuro Plano de Ação para a Economia 
Social, este deve ser complementado com outras iniciativas legislativas que tenham em 
conta todas as associações, uma vez que apenas algumas associações e organizações 
sem fins lucrativos operam na economia social;

12. Considera que, devido à sua natureza específica, os instrumentos jurídicos propostos 
devem abster-se de regulamentar os partidos políticos; recorda, além disso, que a União 
respeita o estatuto das igrejas, das organizações ou comunidades religiosas, bem como 
das organizações filosóficas ou não confessionais reconhecidas pela legislação nacional; 
sublinha que tal não impede que as organizações de natureza puramente religiosa, 
filosófica ou não confessional, tais como as organizações confessionais de beneficência, 
sejam abrangidas pelo âmbito de aplicação destas propostas; realça que os sindicatos de 
vários Estados-Membros beneficiam de um estatuto especial vantajoso, pelo que devem 
poder optar por fazer uso das disposições dos instrumentos propostos; 

Proteção da sociedade civil e da liberdade de associação

13. Manifesta-se alarmado com o aumento dos obstáculos com que se deparam as 
associações e as organizações sem fins lucrativos em toda a União, decorrentes da 
legislação, da regulamentação ou de práticas ou políticas administrativas nacionais; 

14. Tem devidamente em conta as possibilidades que a digitalização e a Internet oferecem 
para facilitar o exercício do direito à liberdade de associação;

15. Salienta que as organizações sem fins lucrativos são fundamentais para a democracia e a 
formulação de políticas a todos os níveis; condena as tentativas de despolitização das 
organizações sem fins lucrativos através, por exemplo, da recusa ou contestação do seu 
estatuto de organização de utilidade pública, quando as suas atividades não se destinam 
a beneficiar um partido específico;

16. Defende que a regulamentação só beneficiará a sociedade civil europeia se as 
organizações sem fins lucrativos tiverem acesso a financiamento adequado e facilmente 
acessível, tanto a nível nacional como europeu; insiste em que o financiamento público 
das organizações sem fins lucrativos é importante, uma vez que estas organizações têm 
menos acesso a rendimentos provenientes de atividades com fins lucrativos; salienta que 
se deve limitar o requisito de recursos próprios e considerar as contribuições não 
monetárias das organizações sem fins lucrativos como recursos próprios.  

Reconhecimento de associações, organizações sem fins lucrativos e utilidade pública em 
toda a União

17. Reconhece que existem formas diferentes na legislação nacional e nas tradições 
jurídicas para definir ou reconhecer diversas associações e organizações sem fins 
lucrativos baseadas ou não na filiação, bem como para definir, reconhecer e conceder o 
estatuto de utilidade pública; realça que, apesar dessas diferenças, existe um consenso 
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sobre a necessidade de estabelecer normas mínimas europeias e de proporcionar às 
organizações sem fins lucrativos a possibilidade de adquirirem personalidade jurídica; 

18. Insta a Comissão a reconhecer e promover as atividades de utilidade pública das 
associações e das organizações sem fins lucrativos, harmonizando o estatuto de 
utilidade pública em toda a UE, também no que diz respeito aos benefícios fiscais para 
essas entidades e seus benfeitores, sempre que tais benefícios sejam contemplados na 
legislação nacional;

Normas mínimas comuns para as organizações sem fins lucrativos e um estatuto da 
associação europeia

19. Solicita à Comissão que apresente, com base no artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, uma proposta de diretiva sobre medidas comuns 
aplicáveis às organizações sem fins lucrativos na UE, estabelecendo condições 
equitativas para as associações e as organizações sem fins lucrativos através do 
estabelecimento de normas mínimas, de acordo com as recomendações constantes da 
presente proposta e do anexo I;

20. Solicita à Comissão que apresente, com base no artigo 352.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, um regulamento sobre o estatuto da associação 
europeia, em conformidade com as recomendações constantes da presente proposta e do 
anexo II;

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e as recomendações 
detalhadas que figuram em anexo à Comissão e ao Conselho.
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO:
RECOMENDAÇÕES QUANTO AO CONTEÚDO DA PROPOSTA REQUERIDA

PARTE I

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO DA UNIÃO 

EUROPEIA
relativo ao estatuto da associação europeia  

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o seu 
artigo 352.º,

Considerando o seguinte:

(1) Os projetos e outras formas de cooperação de caráter transfronteiriço em que 
participe a sociedade civil, em particular, contribuem de forma decisiva para a 
concretização dos objetivos da União, nomeadamente a promoção dos seus 
valores, assim como para a realização de uma diversidade de atividades de 
relevância transnacional que beneficiam o interesse geral em numerosas áreas. 

(2) A cooperação europeia transfronteiras entre os cidadãos e as associações 
representativas é fundamental para a criação de uma sociedade civil europeia 
abrangente, que constitui um elemento importante da democracia europeia e da 
integração europeia, em conformidade com o artigo 11.º e o artigo 15.º do Tratado 
da União Europeia. 

(3) Na prossecução dos seus objetivos, muitas associações desempenham um papel 
importante na economia e no desenvolvimento do mercado interno, já que 
participam regularmente na atividade económica.

(4) A Diretiva.../... do Parlamento Europeu e do Conselho (“Diretiva Normas 
Mínimas”) visa aproximar as legislações dos Estados-Membros a fim de garantir 
normas mínimas e criar um ambiente propício para facilitar a atividade das 
organizações sem fins lucrativos. 

(5) As associações desempenham um papel fundamental para ajudar e incentivar as 
pessoas a participarem ativamente na vida democrática da União. 

(6) A União deve dotar as associações, que são uma forma de organização geralmente 
reconhecida em todos os Estados-Membros, de um instrumento jurídico adequado 
capaz de promover as suas atividades transnacionais.

(7) A criação de uma forma de organização a nível da União facilitaria a todas as 
associações a prossecução dos seus objetivos e atividades transfronteiras no 
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mercado interno.

(8) De acordo com o acórdão do Tribunal de Justiça1, o artigo 63.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) e os artigos 7.º, 8.º e 12.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia («Carta») protegem as organizações sem 
fins lucrativos contra restrições discriminatórias, desnecessárias e injustificadas ao 
acesso aos recursos e à livre circulação de capitais na União. O mesmo se aplica à 
procura, obtenção e utilização de recursos, tanto de origem nacional como 
internacional, que são fundamentais para a existência e o funcionamento de qualquer 
entidade jurídica. Podem ser impostas restrições para fins legítimos, nomeadamente 
no interesse da segurança nacional, da segurança pública ou da ordem pública, mas 
devem ser proporcionais ao objetivo de proteger esses interesses e constituírem os 
meios menos invasivos para alcançar o objetivo pretendido. Tal diz respeito, 
nomeadamente, às restrições decorrentes das normas em matéria de luta contra o 
branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, que são aplicadas em 
conformidade com os princípios da necessidade e da proporcionalidade, tendo 
especialmente em conta as obrigações de realizar avaliações dos riscos, 
estabelecidas no direito internacional e da União. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não podem aplicar medidas despropositadas, demasiado 
invasivas ou perturbadoras, designadamente requisitos em matéria de prestação de 
informações que imponham encargos excessivos ou onerosos às organizações.

(9) As pessoas singulares e coletivas podem criar sociedades europeias com base no 
Regulamento (CE) n.º 2157/20012 do Conselho, sociedades cooperativas europeias 
com base no Regulamento (CE) n.º 1435/20033 do Conselho, partidos políticos 
europeus com base no Regulamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho4. No entanto, nenhum desses instrumentos prevê a 
possibilidade de as associações cooperarem além-fronteiras. 

(10) O Regulamento (CE) n.º 1082/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho5 prevê 
a criação de agrupamentos europeus de cooperação territorial (AECT). Estes 
agrupamentos são constituídos, na sua maioria, por autoridades estatais ou locais 
ou outras entidades de direito público. Por conseguinte, os intervenientes não 
governamentais da sociedade civil e os cidadãos não são abrangidos.

(11) O Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE), previsto no 

1 Acórdão do Tribunal de Justiça, de 18 de junho de 2020, Comissão Europeia v. 
Hungria, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.

2 Regulamento (CE) n.o 2157/2001 do Conselho, de 8 de Outubro de 2001, relativo ao 
estatuto da sociedade europeia (SE) (JO L 294 de 10.11.2001, p. 1).

3 Regulamento (CE) n.º 1435/2003 do Conselho, de 22 de julho de 2003, relativo ao 
Estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia (SCE) (JO L 207 de 18.8.2003, p. 1).

4 Regulamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de outubro de 2014, relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas europeias (JO L 317 de 4.11.2014, p. 1).

5 Regulamento (CE) n.o 1082/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho 
de 2006, relativo aos agrupamentos europeus de cooperação territorial (AECT) (JO L 
210 de 31.7.2006, p. 19).
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Regulamento (CEE) n.o 2137/856, permite a realização em comum de certas 
atividades, preservando simultaneamente a autonomia dos seus membros. No 
entanto, o AEIE não satisfaz as necessidades específicas das associações da 
sociedade civil. 

(12) Por conseguinte, é necessário definir à escala da União regras adequadas que 
permitam a criação de associações europeias.

(13) Uma associação europeia pode querer diferenciar entre diversas categorias de 
membros, a fim de conceder o direito de voto apenas aos membros efetivos e de 
reconhecer, simultaneamente, os membros associados que apoiam a causa, sem 
direito de voto, e/ou os membros honorários isentos da obrigação de pagar uma 
quotização, mas com direito de voto. A categorização dos membros não deve 
conduzir a uma discriminação injustificada, em especial com base na 
nacionalidade.

(14) Uma vez que o âmbito de aplicação do regulamento se limita às associações sem 
fins lucrativos, o TFUE não prevê qualquer base jurídica para além da prevista no 
artigo 352.º.

(15) Atendendo a que os objetivos do presente regulamento, a saber, instituir a 
associação europeia, não podem ser suficientemente alcançados pelos 
Estados-Membros, mas podem, pelos motivos acima expostos, ser mais bem 
alcançados ao nível da União, a União pode tomar medidas em conformidade com 
o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do Tratado da União 
Europeia (TUE). Em conformidade com o princípio da proporcionalidade 
consagrado no mesmo artigo, o presente regulamento não excede o necessário para 
alcançar esses objetivos,

ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

6 Regulamento (CEE) n.o 2137/85 do Conselho, de 25 de julho de 1985, relativo à 
instituição de um Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) (JO L 199 de 
31.7.1985, p. 1).
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Capítulo I

Objeto e disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto

1. O presente regulamento estabelece as condições e os procedimentos que regem a 
constituição, a governação, o registo e a regulamentação das pessoas coletivas sob a forma 
de uma associação europeia. 

2. Uma associação europeia é uma entidade transfronteiriça independente e autónoma 
estabelecida de forma permanente no território da União mediante um acordo voluntário 
entre pessoas singulares ou coletivas com um objetivo comum e sem fins lucrativos. 

3. Cabe à associação europeia determinar os seus objetivos, bem como as atividades 
necessárias à sua consecução.

4. Os objetivos de uma associação europeia devem respeitar e apoiar a promoção dos objetivos 
e valores em que se funda a União, tal como previsto nos artigos 2.º e 3.º do Tratado da 
União Europeia. 

5. Uma associação europeia baseia-se num regime de adesão e é livre de determinar a sua 
composição. Para o efeito, pode estabelecer requisitos especiais aplicáveis aos membros, 
com base em critérios razoáveis e objetivos e sujeitos ao princípio da não discriminação.

Artigo 2.º

Definições

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

1. «sem fins lucrativos», uma associação cujo objetivo principal não vise o lucro, ainda 
que possa exercer atividades económicas. Se existirem lucros, são investidos na 
organização para a consecução dos seus objetivos e não são distribuídos entre 
membros, fundadores ou quaisquer outras entidades privadas. A concessão do estatuto 
de utilidade pública nos termos do artigo 21.º não constitui uma condição necessária 
para determinar a natureza não lucrativa de uma associação. No entanto, quando é 
concedido o estatuto de utilidade pública, considera-se que a associação é sem fins 
lucrativos;

2. «independente», uma organização em relação à qual não é exercida qualquer 
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interferência indevida do Estado e que não integra uma estrutura governamental ou 
administrativa. A este respeito, uma associação que recebe financiamento público 
pode ser considerada independente, desde que a autonomia de funcionamento e a 
capacidade de tomada de decisões da associação não sejam afetadas por esse 
financiamento;

3. «autónoma», uma associação cuja estrutura institucional lhe permite exercer todas as 
suas funções internas e externas em termos de organização e tomar decisões 
fundamentais de forma independente;

4. «utilidade pública», a melhoria do bem-estar da sociedade ou de parte dela, 
beneficiando assim o interesse geral da sociedade;

5. «transfronteiriça», uma associação que persegue o objetivo de cooperação 
transnacional ou de cooperação transfronteiras no interior da União Europeia, ou cujos 
membros fundadores provêm de mais do que um Estado-Membro;

6. «membro», pessoa que, de forma voluntária e deliberada, se candidatou a membro de 
uma associação para apoiar os seus objetivos e atividades e que foi admitida na 
associação com base nos estatutos dessa associação. Sempre que uma associação seja 
constituída em resultado de uma transformação ou de uma fusão, pode presumir-se de 
forma concludente que existe a vontade de filiação.

Artigo 3.º

Direito aplicável

1. No que diz respeito às matérias não abrangidas pelo presente regulamento, a associação 
europeia rege-se pelo direito do Estado-Membro em que a associação europeia tem a sua 
sede estatutária.

2. Os Estados-Membros identificam a entidade jurídica ou a categoria de entidades jurídicas 
que se considera comparável a uma associação europeia para efeitos de identificação do 
direito aplicável nos termos do n.º 1, de uma forma coerente com as disposições e os 
objetivos do presente regulamento.

Artigo 4.º

Autoridade nacional de supervisão

1. Os Estados-Membros designam uma autoridade pública independente («autoridade de 
supervisão») responsável por controlar a aplicação do presente regulamento, a fim de 
proteger os direitos e as liberdades fundamentais das associações europeias que realizem 
as suas atividades além-fronteiras.
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2. As autoridades nacionais de supervisão contribuem para a aplicação coerente do presente 
regulamento em toda a União. Para o efeito, as autoridades de supervisão cooperam entre 
si no âmbito da Autoridade das Associações Europeias, em conformidade com os 
artigos 5.º e 22.º do presente regulamento.

3. Os Estados-membros comunicam à Comissão o nome da autoridade que designaram por 
força do n.º 1.

Artigo 5.º

Autoridade das Associações Europeias 

1. É criada uma Autoridade das Associações Europeias.

2. A Autoridade das Associações Europeias é instituída como um organismo da União e está 
dotada de personalidade jurídica.

3. A Autoridade das Associações Europeias é representada por um presidente e assistida por 
um secretariado.

4. A Autoridade das Associações Europeias é composta pelo responsável da autoridade de 
supervisão competente de cada Estado-Membro, ou pelos respetivos representantes, por 
dois representantes da sociedade civil europeia e por dois representantes do mundo 
académico. Quando, num determinado Estado-Membro, haja mais do que uma autoridade 
de supervisão com responsabilidade pelo controlo da aplicação do presente regulamento, é 
nomeado um representante comum nos termos do ordenamento jurídico desse 
Estado-Membro.

5. A Autoridade das Associações Europeias atua de forma independente no exercício das suas 
funções e das suas competências. Sem prejuízo dos pedidos da Comissão referidos no n.º 6, 
alíneas e) e f), a Autoridade das Associações Europeias não solicita nem recebe instruções 
de qualquer parte ou fonte no desempenho das suas funções ou no exercício das suas 
competências.

6. A Autoridade das Associações Europeias deve velar pela aplicação coerente do presente 
regulamento. Para o efeito, a Autoridade deve, em especial:

(a) desenvolver o procedimento de registo eletrónico único para as associações europeias e 
gerir o registo eletrónico das associações europeias a nível da União;

(b) gerir os avisos de registo, dissolução e outras decisões pertinentes relativas às 
associações europeias para efeitos de publicação no Jornal Oficial da União Europeia, 
tal como previsto no presente regulamento;

(c) tratar os pedidos de concessão do estatuto de utilidade pública nos termos do artigo 19.º;

(d) avaliar a adequação da identificação das entidades jurídicas comparáveis pelos 
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Estados-Membros nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do presente regulamento sobre o 
direito aplicável;

(e) receber e examinar as reclamações relativas à aplicação do presente regulamento, bem 
como dar-lhes seguimento, sem prejuízo das funções das autoridades nacionais 
responsáveis pelo registo e das autoridades nacionais de supervisão;

(f) tomar decisões vinculativas nos termos dos artigos 10.º, 11.º, 19.º, 24.º e 25.º do presente 
regulamento;

(g) examinar, por sua iniciativa ou a pedido de um dos seus membros ou da Comissão 
Europeia, e em consulta com as partes interessadas, conforme adequado, qualquer 
questão relacionada com a aplicação do presente regulamento e emitir orientações, 
recomendações e boas práticas destinadas às autoridades nacionais de supervisão e às 
associações europeias, a fim de garantir a aplicação coerente do presente regulamento;

(h) aconselhar a Comissão, por sua iniciativa ou a pedido de um dos seus membros ou da 
Comissão, e em consulta com as partes interessadas, conforme adequado, sobre 
qualquer questão relacionada com associações europeias ou medidas decorrentes da 
Diretiva Normas Mínimas, incluindo qualquer proposta de alteração do presente 
regulamento ou da referida diretiva;

(i) consultar a Comissão relativamente à estruturação e operacionalização dos fundos 
destinados a financiar a sociedade civil, bem como a proteger e promover os direitos e 
valores da União consagrados no TUE, no TFUE e na Carta dos Direitos Fundamentais, 
e a apoiar e promover o desenvolvimento de sociedades abertas, baseadas em direitos, 
democráticas, igualitárias e inclusivas, alicerçadas no Estado de direito; 

(j) promover a cooperação e o intercâmbio bilateral e multilateral eficaz de informações e 
boas práticas entre as autoridades nacionais de supervisão e com a Autoridade das 
Associações Europeias;

(k) promover programas de formação comuns e facilitar o intercâmbio de pessoal entre as 
autoridades de supervisão nacionais;

(l) superintender as atividades das associações europeias, nomeadamente através de uma 
revisão periódica dos seus relatórios anuais, tal como referido no artigo 17.º, n.º 8, do 
presente regulamento.

7. Assiste à Comissão e ao Parlamento Europeu o direito de participar nas atividades e 
reuniões da Autoridade das Associações Europeias, sem direito de voto. A Comissão 
designa, no máximo, dois representantes e o Parlamento designa, no máximo, cinco 
representantes. 

8. Os debates da Autoridade das Associações Europeias serão confidenciais sempre que a 
Autoridade o considere necessário, nos termos do seu regulamento interno. O acesso aos 
documentos apresentados aos membros da Autoridade das Associações Europeias, aos 
peritos e aos representantes de países terceiros é regido pelo Regulamento (CE) 
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n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho7.

9. A Autoridade das Associações Europeias adota o seu regulamento interno e determina as 
suas modalidades de funcionamento.

10. Em caso de empate, prevalece o voto do presidente da sessão.

11. A Autoridade das Associações Europeias convida peritos independentes, nomeadamente do 
meio académico e da sociedade civil, para as suas reuniões e consulta peritos numa base 
regular. 

12. O presidente da Autoridade das Associações Europeia apresenta anualmente ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão Europeia um relatório sobre as atividades da 
Autoridade e a aplicação do presente regulamento.

Capítulo II

Constituição e registo

Artigo 6.º

Constituição

1. Uma associação europeia é constituída:

a) mediante acordo de, pelo menos, três membros fundadores; os membros fundadores 
podem ser pessoas singulares que sejam cidadãos ou residentes de, pelo menos, dois 
Estados-Membros, ou pessoas coletivas com sede em, pelo menos, dois 
Estados-Membros; ou

b) em resultado da transformação numa associação europeia de uma entidade existente 
constituída nos termos do direito de um Estado-Membro e que tenha a sua sede na 
União; ou

c) em resultado de uma fusão entre, pelo menos, duas entidades pertencentes às 
categorias identificadas nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do presente regulamento, 
constituídas nos termos da legislação dos Estados-Membros e que tenham a sua sede 
na União, desde que pelo menos duas delas sejam regidas pelo direito de 
Estados-Membros diferentes. 

2. Um Estado-Membro pode prever que uma entidade que figure entre as identificadas nos 
termos do artigo 3.º, n.º 2, do presente regulamento sobre a legislação aplicável, cuja sede 

7 Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio 
de 2001, relativo ao acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão (JO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
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não esteja localizada na União, possa participar na constituição de uma associação europeia, 
desde que essa entidade tinha sido constituída segundo o ordenamento jurídico de um 
Estado-Membro, tenha a sua sede nesse Estado-Membro e tenha um vínculo efetivo e 
contínuo à economia, à sociedade ou à cultura desse Estado-Membro.

3. A constituição de uma associação europeia tem lugar mediante acordo escrito entre todos 
os membros fundadores ou por meio de uma ata escrita que ateste da realização da reunião 
constitutiva assinada por todos os membros fundadores.

4. A saída de um membro fundador de uma associação europeia não implica automaticamente 
a sua extinção ou dissolução, desde que a referida associação continue exercer as suas 
atividades com base no acordo de um número de pessoas que corresponda, pelo menos, ao 
número de pessoas a que se refere o n.º 1.

Artigo 7.º

Associados

1. As associações europeias são livres de efetuar uma distinção entre membros efetivos e 
outras categorias de membros. Os estatutos de uma associação europeia definem os direitos 
e as obrigações destas categorias de membros, nomeadamente no que se refere ao seu direito 
de voto.

2. As quotizações obrigatórias devem ser ajustadas de modo a ter em conta o rendimento 
médio no Estado-Membro de residência do membro.     

Artigo 8.º

Estatutos

1. Os membros fundadores elaboram e assinam os estatutos da associação europeia no 
momento da sua constituição ou por ocasião da sua reunião constitutiva. 

2. Os estatutos devem incluir, pelo menos, as informações seguintes: 

a) A denominação da associação europeia, precedida ou seguida da sigla «AE»;

b) Uma descrição precisa dos objetivos da associação europeia;

c) O endereço da sede da associação europeia;

d) O nome, o endereço e a nacionalidade dos membros fundadores, se estes forem pessoas 
singulares;

e) O nome e o endereço da sede dos membros fundadores, se estes forem pessoas coletivas;
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f) As condições e os procedimentos aplicáveis à admissão, à exclusão e à demissão dos 
membros;

g) Os direitos e as obrigações dos membros e, se for caso disso, as suas diferentes 
categorias, bem como os direitos e as obrigações inerentes a cada categoria;

h) As disposições que regem a nomeação e a destituição dos membros da Direção, as 
condições de instauração de processos contra membros da Direção em nome da 
associação europeia, bem como o funcionamento, as competências e as 
responsabilidades da Direção, incluindo os poderes de representação nas relações com 
terceiros;

i) As disposições que regem o funcionamento, as competências e as responsabilidades da 
Assembleia Geral, incluindo os requisitos em matéria de maioria e quórum;

j) Os motivos e os procedimentos para a dissolução voluntária da associação europeia;

k) Um compromisso explícito da associação europeia no sentido de respeitar os valores da 
União consagrados no artigo 2.º do TUE; e

l) A frequência com que é convocada uma Assembleia Geral.

Artigo 9.º

Sede 

1. A sede estatutária de uma associação europeia deve estar situada no território da União, no 
local especificado nos seus estatutos. A sede deve corresponder ao local em que a 
associação europeia tem a sua administração central. 

2. Em caso de constituição de uma associação europeia por transformação nos termos do 
artigo 10.º, n.º 2, alínea a), os membros decidem se a sede da associação europeia deve 
permanecer no Estado-Membro em que a entidade inicial foi registada ou se deve ser 
transferida para outro Estado-Membro.

3. Em caso de constituição de uma associação europeia por fusão nos termos do artigo 10.º, 
n.º 2, alínea b), os membros decidem em que Estado-Membro nos quais as entidades objeto 
de fusão estão registadas deve estar localizada a sede da associação europeia.

Artigo 10.º

Registo

1. No prazo de 30 dias a contar da data de constituição da associação europeia prevista no 
artigo 6.º, a associação europeia apresenta um pedido de registo no registo eletrónico das 
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associações europeias criado nos termos do artigo 5.º, n.º 6, alínea a).

2. O registo é efetuado através de um procedimento de registo normalizado a desenvolver e a 
criar pela Autoridade das Associações Europeias. O procedimento de registo deve ser 
eletrónico e gratuito e permitir que os requerentes utilizem a língua oficial ou uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro em que a associação europeia tem a sua sede. 
A Autoridade das Associações Europeias e as autoridades nacionais de supervisão devem 
permitir o registo por meios não digitais dos cidadãos que o desejem. 

3. Os Estados-Membros devem designar ou criar uma autoridade (a «autoridade de registo») 
competente para o tratamento dos pedidos de registo de associações europeias com sede no 
seu território, em conformidade com o disposto no presente artigo. Os Estados-Membros 
podem decidir que a autoridade de registo seja a mesma que a autoridade de supervisão 
referida no artigo 4.º do presente regulamento.

4. Após notificação do pedido de registo de uma associação europeia, a autoridade de registo 
avalia o pedido com base nos requisitos estabelecidos no presente regulamento. 
A autoridade de registo não pode impor outros requisitos além dos estabelecidos no presente 
regulamento.

5. Após ter recebido um pedido de concessão do estatuto de utilidade pública a uma associação 
europeia, a autoridade de registo avalia o pedido com base nos requisitos estabelecidos no 
presente regulamento. A autoridade de registo não pode impor outros requisitos além dos 
estabelecidos no presente regulamento.

6. A autoridade de registo deve comunicar à Autoridade das Associações Europeias, sem 
demora e, o mais tardar, 30 dias de calendário após a apresentação do pedido de registo ou 
de concessão do estatuto de utilidade pública, um parecer sobre o pedido, com base na 
avaliação efetuada nos termos dos n.ºs 4 e 5. Se a autoridade de registo recomendar o 
indeferimento do pedido, deve fundamentar devidamente a sua recomendação. 

7. No prazo de 15 dias a contar da receção do parecer da autoridade nacional de registo, a 
Autoridade das Associações Europeias adota uma decisão vinculativa sobre o pedido. Esse 
prazo pode ser prorrogado por 15 dias em casos devidamente justificados, em que a 
apreciação do pedido exija uma análise mais aprofundada.

8. Os requerentes têm o direito de solicitar à Autoridade das Associações Europeias que reveja 
a sua decisão de indeferimento do pedido no prazo de 15 dias de calendário a contar da data 
em que a decisão lhes foi comunicada. 

9. A Autoridade das Associações Europeias deve velar por que a publicação do registo no 
registo eletrónico das associações europeias, bem como no Jornal Oficial da União 
Europeia, tenha lugar, o mais tardar, 15 dias após a decisão se ter tornado definitiva. 

10. Após a publicação nos termos do n.º 9, o registo de uma associação europeia produz efeitos 
no território da União. Os Estados-Membros podem prever o registo automático das 
associações europeias com sede no seu território nos registos nacionais adequados. 
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Artigo 11.º

Transferência da sede

1. A sede de uma associação europeia pode ser transferida para outro Estado-Membro nos 
termos dos n.ºs 2 a 12 do presente artigo. Os Estados-Membros asseguram a transferência 
sem entraves dos bens e documentos pertencentes à associação europeia que transfira a sua 
sede para outro Estado-Membro. Essa transferência não implica a dissolução da associação 
europeia nem a criação de uma nova pessoa coletiva.

2. A Direção da associação europeia elabora uma proposta de transferência, que será publicada 
de acordo com a regulamentação nacional do Estado-Membro em que se situa a sede. 

3. As propostas apresentadas nos termos do n.º 2 devem incluir informações pormenorizadas 
sobre: 

a) A sede proposta para a associação europeia;

b) Os estatutos propostos para a associação europeia, incluindo, se for caso disso, a sua 
nova denominação;

c) O calendário proposto para a transferência; e

d) As consequências jurídicas e económicas esperadas da transferência.

4. Os membros e credores da associação europeia dispõem pelo menos de um mês antes da 
data da assembleia geral chamada a decidir da transferência do direito de examinar, na sede 
da associação europeia, o projeto de transferência elaborado nos termos do n.º 3.

5. Os Estados-Membros podem, em relação às associações europeias com sede no seu 
território, adotar disposições para garantir que os membros que votaram minoritariamente 
contra a transferência estejam adequadamente protegidos. 

6. A decisão de transferência só pode ser adotada dois meses após a publicação da referida 
proposta. As decisões de transferência regem-se pelas condições previstas para a alteração 
dos estatutos. 

7. Os credores e titulares de outros direitos perante a associação europeia anteriores à 
publicação da proposta de transferência têm o direito de exigir que a associação europeia 
lhes forneça garantias adequadas. A constituição dessas garantias rege-se pela legislação 
nacional do Estado-Membro em que a associação europeia tinha a sua sede antes da 
transferência. Os Estados-Membros podem alargar a aplicação desta disposição às dívidas 
contraídas pela associação europeia junto de entidades públicas antes da data da 
transferência. 

8. O tribunal, notário ou outra autoridade competente do Estado-Membro em que a associação 
europeia tem a sua sede emite um certificado que ateste da boa execução dos atos e 
formalidades exigidos antes da transferência. 
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9. O novo registo só pode ser efetuado após a emissão do certificado previsto no n.º 8. A 
transferência da sede da associação europeia, bem como a alteração dos estatutos que dela 
decorre, produzem efeitos na data em que, nos termos do artigo 10.º, a transferência for 
registada. 

10. Um Estado-Membro pode, em relação às associações europeias com sede no seu território, 
indeferir a transferência da sede, sob reserva de oposição formal apresentada por uma 
autoridade competente designada no prazo de dois meses previsto no n.º 3. Essa objeção só 
pode ser apresentada por razões de interesse público e deve ser comunicada à Autoridade 
das Associações Europeias.

11. A Autoridade das Associações Europeias avalia a objeção apresentada nos termos do n.º 11 
e, no prazo de 15 dias de calendário a contar da receção da objeção, adota uma decisão 
vinculativa para deferir ou indeferir a transferência. Esse prazo pode ser prorrogado por 
15 dias em casos devidamente justificados, em que a apreciação da objeção exija uma 
análise mais aprofundada.

12. O requerente pode solicitar à Autoridade das Associações Europeias que reveja a sua 
decisão de indeferimento da transferência no prazo de 15 dias de calendário a contar da data 
em que a decisão foi comunicada. 

13. A Autoridade Europeia das Associações deve velar por que os detalhes da transferência 
sejam publicados no registo eletrónico das associações europeias, bem como no Jornal 
Oficial da União Europeia, o mais tardar, 15 dias após a comunicação a que se refere o 
n.º 10 do presente artigo ou, caso seja apresentada uma objeção nos termos do n.º 11, após 
a decisão da Autoridade de Autoridade das Associações Europeias sobre a transferência se 
ter tornado definitiva. O novo registo da sede da associação europeia pode ser oponível a 
terceiros a partir da data dessa publicação. 

14. Uma associação europeia que seja objeto de dissolução, liquidação, insolvência, suspensão 
de pagamentos ou outros procedimentos análogos não pode transferir a sua sede. 

Artigo 12.º

Personalidade jurídica

1. Uma associação europeia adquire personalidade jurídica no dia da publicação do seu registo 
como associação europeia no Jornal Oficial da União Europeia. 

2. Na sequência de um aviso de registo, mas antes da publicação do anúncio no Jornal Oficial 
da União Europeia, a associação europeia pode exercer os seus direitos de pessoa coletiva 
se utilizar a denominação «associação europeia em formação» como parte do seu nome e 
em conformidade com as normas nacionais em matéria de supervisão cautelar aplicáveis às 
associações nacionais no Estado-Membro em que a associação europeia tenha a sua sede 
durante a fase de constituição. Se, antes da aquisição da personalidade jurídica, tiverem sido 
empreendidas ações em nome da associação europeia e esta não assumir as obrigações 
decorrentes dessas ações, as pessoas singulares ou coletivas que as executam são 
solidariamente responsáveis por elas, salvo disposição em contrário da regulamentação 
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nacional aplicável do Estado-Membro em que a associação europeia tenha a sua sede 
durante a fase de constituição. 

3. Enquanto pessoas coletivas, as associações europeias têm capacidade para exercer, em seu 
próprio nome, as competências, os direitos e as obrigações necessários à consecução dos 
seus objetivos nas mesmas condições que as entidades jurídicas identificadas nos termos do 
artigo 3.º, n.º 2, do presente regulamento sobre a legislação aplicável e constituídas em 
conformidade com a legislação do Estado-Membro em que a associação europeia tem a sua 
sede. 

4. As competências decorrentes da aquisição da personalidade jurídica por uma associação 
europeia incluem o direito e a capacidade de:

a) Celebrar contratos e realizar outros atos jurídicos, incluindo a aquisição de bens móveis 
e imóveis; 

b) Aceitar donativos e legados, nomeadamente através da angariação de financiamento 
dirigida ao público; 

c) Contratar pessoal; 
d) Estar em juízo; e
e) Aceder a serviços financeiros. 

Artigo 13.º

Governação e órgãos

1. A associação europeia é livre de definir nos seus estatutos as suas estruturas de gestão 
interna e a sua governação, sem prejuízo das demais disposições do presente regulamento.

2. Uma associação europeia é governada por, pelo menos, dois órgãos, a Direção e a 
Assembleia Geral.

3. Podem ser criados outros órgãos de governação pela Direção ou pela Assembleia Geral, 
nas condições e de acordo com os procedimentos estabelecidos nos estatutos.

Artigo 14.º

Direção

1. A Direção gere a associação europeia no interesse desta e tendo em vista a consecução dos 
seus objetivos, tal como previsto nos estatutos da associação europeia.

2. A Direção é eleita pela Assembleia Geral, em conformidade com os estatutos.

3. Uma pessoa não pode ser membro da Direção ou ter poderes que lhe sejam conferidos, 
nem ter responsabilidades de gestão ou representação nos termos do n.º 6 infra, se for 
impedida de exercer funções num conselho diretivo ou noutro órgão análogo de direção 



PE697.560v01-00 22/55 PR\1239204PT.docx

PT

ou de fiscalização de uma entidade jurídica com base nos seguintes motivos: 

a) A legislação aplicável a essa pessoa;

b) A legislação aplicável às entidades jurídicas identificadas nos termos do artigo 3.º, 
n.º 2, do presente regulamento no Estado-Membro em que a associação europeia tem a 
sua sede; ou

c) Uma decisão judicial ou administrativa tomada ou reconhecida num Estado-Membro.

4. No âmbito das funções que lhes são atribuídas pelo presente regulamento e pelos estatutos 
da associação europeia, todos os membros da Direção têm os mesmos direitos e as 
mesmas obrigações.

5. A Direção pode delegar poderes ou responsabilidades de gestão em comités compostos 
por um ou mais membros da associação europeia. Os estatutos ou a Assembleia Geral 
adotam as condições em que essa delegação funciona.

6. A Direção reúne-se com a periodicidade estabelecida pelos estatutos e, pelo menos, duas 
vezes por ano, para debater as contas, as atividades e as previsões sobre os assuntos da 
associação europeia.

7. A Direção elabora, uma vez por ano, um relatório sobre as contas e atividades da 
associação europeia, que transmite à autoridade nacional de supervisão e à Autoridade das 
Associações Europeias. Esse relatório anual será igualmente tornado público pela 
associação europeia.

8. Os membros da Direção estão habilitados a representar a associação europeia nas suas 
relações com terceiros e em processos judiciais, nos limites e condições estabelecidos nos 
seus estatutos. Sempre que o poder para representar a associação europeia perante 
terceiros seja conferido a dois ou mais membros, essas pessoas exercem coletivamente 
esse poder.

9. Todos os atos praticados pelos membros da Direção em nome da associação europeia 
vinculam-na perante terceiros, desde que não excedam os poderes conferidos à Direção 
pela legislação aplicável ou legalmente conferidos à Direção pelos estatutos.

Artigo 15.º

Assembleia Geral

1. A reunião geral da associação europeia, que reúne todos os membros, é designada 
Assembleia Geral.

2. A Direção convoca uma reunião da Assembleia Geral, em conformidade com os estatutos.

3. Os membros são informados de uma Assembleia Geral o mais tardar 15 dias antes da data 
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fixada para a reunião.

4. A Assembleia Geral pode ser convocada a qualquer momento pela Direção, quer por sua 
iniciativa quer a pedido de, pelo menos, um quarto dos membros. Os estatutos podem 
fixar um limiar inferior.

5. As reuniões da Assembleia Geral podem realizar-se em linha sem que tal afete a sua 
validade ou a validade das decisões adotadas.

6. O pedido de reunião deve indicar os motivos da convocação e os pontos a incluir na 
ordem de trabalhos. 

7. Todos os membros têm direito a informações e acesso a documentos, em conformidade 
com as regras estabelecidas nos estatutos, antes de cada reunião.

8. Todos os membros têm o direito de participar na Assembleia Geral, de usar da palavra e 
de apresentar propostas.

9. O direito de voto dos membros na Assembleia Geral é exercido em conformidade com os 
estatutos da associação europeia. 

10. Os membros podem designar outro membro para os representar numa assembleia geral 
antes da reunião em questão, de acordo com um procedimento a estabelecer nos estatutos 
da associação europeia. Um membro não pode representar mais do que dois outros 
membros. 

11. As decisões da Assembleia Geral sobre assuntos ordinários são, regra geral, tomadas por 
maioria dos votos dos membros presentes ou representados. Cada membro dispõe de um 
voto.

Artigo 16.º

Delegações da associação e membros responsáveis

1. Uma associação europeia pode dispor de delegações regionais. As delegações não têm 
personalidade jurídica própria, mas podem organizar e gerir atividades em nome da 
associação, sob reserva dos requisitos estabelecidos nos estatutos. 

2. A Direção da associação pode criar delegações ou designar membros que sejam pessoas 
coletivas para serem responsáveis pela execução de projetos da associação europeia. Os 
Estados-Membros devem permitir que as delegações ou membros executem projetos sob a 
sua jurisdição enquanto membros responsáveis da associação europeia.   

Artigo 17.º
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Alterações aos Estatutos

1. Qualquer alteração dos estatutos da associação europeia é discutida numa reunião da 
Assembleia Geral convocada para o efeito.

2. Os membros são informados das reuniões da Assembleia Geral destinadas a debater e 
tomar decisões sobre propostas de alteração dos estatutos da associação europeia pelo 
menos 30 dias de calendário antes da data fixada para a reunião. A notificação deve 
incluir as propostas em questão. 

3. A Assembleia Geral tem competência para alterar os estatutos se pelo menos metade dos 
membros da associação europeia, mais um, estiverem presentes ou representados.

4. As alterações aos estatutos da associação europeia são aprovadas se pelo menos dois 
terços dos membros presentes ou representados da Assembleia Geral votarem a favor.

5. As alterações aos objetivos declarados da associação europeia são aprovadas se pelo 
menos dois terços dos membros presentes ou representados da Assembleia Geral votarem 
a favor.

Capítulo III

Disposições relativas ao tratamento das associações europeias nos Estados-Membros

Artigo 18.º

Princípio da não discriminação

1. É proibida toda e qualquer discriminação em razão do local em que a associação europeia 
tem a sua sede. 

2. Qualquer associação europeia que tenha a sua sede no território do Estado-Membro está 
sujeita às disposições aplicáveis às entidades jurídicas identificadas nos termos do artigo 3.º, 
n.º 2, do presente regulamento.

Artigo 19.º

Estatuto de utilidade pública

1. Uma associação europeia pode beneficiar do estatuto de utilidade pública, desde que sejam 
respeitadas cumulativamente as seguintes condições: 

a) a finalidade e as atividades efetivas da organização prosseguem um objetivo de utilidade 
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pública que serve o bem-estar da sociedade ou de parte dela e, por conseguinte, é 
benéfico para o bem público, incluindo fins de beneficência ou ativismo político, exceto 
quando tal se destine de forma sistemática e direta a beneficiar as estruturas de um 
partido político específico. Os seguintes objetivos devem ser considerados de utilidade 
pública, embora a lista não deva ser considerada exclusiva:

(a) arte, cultura ou conservação do património;

(b) a proteção ambiental e as alterações climáticas;

(c) a promoção e proteção dos direitos fundamentais e dos valores da União, incluindo 
a eliminação de toda e qualquer discriminação com base no género, raça, etnia, 
religião, deficiência, orientação sexual ou qualquer outro motivo;

(d) justiça social, incluindo a prevenção ou a atenuação das situações de pobreza;

(e) a assistência e a ajuda humanitária, incluindo a assistência em caso de catástrofe;

(f) ajuda ao desenvolvimento e cooperação para o desenvolvimento; 

(g) proteção, assistência e apoio a setores vulneráveis da população, incluindo 
crianças, idosos, pessoas com deficiência, pessoas que procuram proteção 
internacional ou dela beneficiam e pessoas em situação de sem-abrigo;

(h) proteção dos animais;

(i) ciência, investigação e inovação;

(j) ensino e formação;

(k) promoção e proteção da saúde e do bem-estar, incluindo a prestação de cuidados 
médicos;

(l) defesa do consumidor; e

(m) desporto amador;

b) o excedente de qualquer atividade económica ou assalariada gerado pela organização 
sem fins lucrativos é utilizado exclusivamente para promover os objetivos de utilidade 
pública da organização;

c) em caso de dissolução das organizações sem fins lucrativos, as salvaguardas legais 
garantem que todos os ativos continuarão a servir objetivos de utilidade pública; 

d) os membros das estruturas de direção da organização que não sejam assalariados não 
podem auferir qualquer remuneração, exceção feita a um subsídio adequado para a 
cobertura de despesas.

2. As associações europeias registadas têm o direito de solicitar à autoridade de supervisão 
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do Estado-Membro em que têm a sua sede o reconhecimento do estatuto de utilidade 
pública, em conformidade com os requisitos estabelecidos no n.º 1.

3. A autoridade de supervisão deve comunicar sem demora, e o mais tardar 30 dias de 
calendário após a apresentação do pedido, um parecer fundamentado relativo a esse pedido 
à Autoridade das Associações Europeias. 

4. No prazo de 15 dias a contar da receção do parecer da autoridade nacional de registo, a 
Autoridade das Associações Europeias adota uma decisão vinculativa sobre a concessão à 
associação europeia do estatuto de associação de utilidade pública («estatuto de utilidade 
pública»), em conformidade com os requisitos estabelecidos no n.º 1. Esse prazo pode ser 
prorrogado por 15 dias em casos devidamente justificados, em que a apreciação exija uma 
análise mais aprofundada.

5. Os requerentes têm o direito de solicitar à Autoridade das Associações Europeias que reveja 
a sua decisão de não reconhecimento do estatuto de utilidade pública da associação europeia 
no prazo de 15 dias de calendário a contar da data em que a decisão lhes foi comunicada. 

6. A Autoridade das Associações Europeias deve velar por que a decisão relativa à concessão 
do estatuto de utilidade pública seja publicada no registo eletrónico das associações 
europeias, bem como no Jornal Oficial da União Europeia, o mais tardar, 15 dias após a 
decisão se ter tornado definitiva. 

7. A partir da data da sua publicação, a decisão adotada pela Autoridade de Associações 
Europeias nos termos do n.º 4 pode ser invocada pela associação europeia para efeitos da 
concessão do estatuto correspondente pela autoridade de supervisão competente.

8. Os Estados-Membros devem tratar uma associação europeia à qual seja concedido o 
estatuto de utilidade pública da mesma forma que as entidades jurídicas às quais tenha sido 
concedido um estatuto correspondente sob a sua jurisdição.

Artigo 20.º

Princípio do tratamento nacional 

As associações europeias estão sujeitas às disposições aplicáveis às entidades jurídicas 
identificadas nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do presente regulamento no que respeita à 
legislação aplicável no Estado-Membro em que tem a sua sede.

Artigo 21.º

Princípio do tratamento não arbitrário 

Uma associação europeia não pode ser objeto de tratamento diferenciado por parte dos 
Estados-Membros unicamente com base na conveniência política do seu objetivo, no domínio 
de atividades ou nas fontes de financiamento.
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Capítulo IV

Financiamento e comunicação de informações

Artigo 22.º

Angariação de fundos e livre utilização de ativos

1. As associações europeias devem estar habilitadas a solicitar, receber, ceder ou doar 
quaisquer recursos, incluindo financeiros, em espécie e materiais, e solicitar e receber 
recursos humanos, de ou para qualquer fonte, sejam eles organismos públicos, particulares 
ou organismos privados, em qualquer Estado-Membro da União e em países terceiros.

2. As associações europeias estão sujeitas às disposições da legislação nacional e da União em 
matéria aduaneira, cambial, de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, 
bem como às normas que regem o financiamento de eleições e de partidos políticos, 
aplicáveis às entidades jurídicas identificadas nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do presente 
regulamento no Estado-Membro em que têm a sua sede.

Artigo 23.º

Contabilidade e auditoria

1. As normas contabilísticas, incluindo a elaboração das previsões orçamentais e das contas 
anuais e consolidadas da associação europeia, são reguladas pelos estatutos, sob reserva 
do disposto no presente regulamento e das disposições aplicáveis às entidades jurídicas 
identificadas nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do presente regulamento no Estado-Membro 
em que a associação europeia tem a sua sede.

2. Não obstante o disposto no n.º 1, as associações europeias devem elaborar pelo menos 
uma vez por ano:

a) Contas anuais;

b) Contas consolidadas, se for caso disso; e

c) Uma previsão de receitas e despesas para o exercício seguinte.

As informações referidas no primeiro parágrafo acompanham o relatório anual de 
atividades e as previsões sobre os assuntos da associação europeia, que a Direção 
transmite à autoridade nacional de supervisão e à Autoridade das Associações Europeias, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 7, do presente regulamento.

3. As contas anuais das associações europeias e, se for caso disso, as suas contas 
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consolidadas são auditadas nos termos das disposições aplicáveis às entidades jurídicas 
identificadas nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do presente regulamento no Estado-Membro 
em que a associação europeia tem a sua sede. A auditoria deve ser realizada, pelo menos, 
de quatro em quatro anos e não mais do que uma vez de dois em dois anos.

4. O relatório resultante da auditoria a que se refere o n.º 3 deve ser divulgado da forma 
prevista na legislação do Estado-Membro em que a associação europeia tem a sua sede. 
Caso as associações europeias não estejam sujeitas, nos termos da legislação do 
Estado-Membro em que a associação europeia tem a sua sede, a uma obrigação de 
publicidade, devem, pelo menos, manter os documentos relativos às contas à disposição 
do público na sua sede. 

5. As associações europeias não são obrigadas a divulgar informações sobre os seus 
membros, nomeadamente no que diz respeito aos objetivos e atividades da associação. A 
divulgação de informações sobre os membros não é exigida, a menos que seja necessária 
para efeitos de uma investigação criminal relativa a infrações penais puníveis com pena 
privativa de liberdade de duração máxima não inferior a um ano.

6. O relatório resultante da auditoria referida no n.º 3 é transmitido sem demora pela 
autoridade competente à Autoridade das Associações Europeias. Após notificação, a 
Autoridade das Associações Europeias deve prever a publicação do relatório no Jornal 
Oficial da União Europeia, bem como no registo eletrónico da União Europeia. 

7. As normas em matéria de contabilidade e auditoria aplicáveis às associações europeias 
não devem ser menos favoráveis do que as aplicáveis às empresas em aplicação da 
Diretiva 2006/43/CE8 ou da Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho9.

Capítulo V

Supervisão e responsabilidade

Artigo 24.º

Supervisão

1. A autoridade de supervisão consulta, em tempo útil, as autoridades de supervisão de 

8 Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, 
relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas, que altera as Diretivas 
78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho e que revoga a Diretiva 84/253/CEE do 
Conselho (JO L 157 de 9.6.2006, p. 87).

9 Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, 
relativa às demonstrações financeiras anuais, às demonstrações financeiras consolidadas 
e aos relatórios conexos de certas formas de empresas, que altera a Diretiva 2006/43/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE 
do Conselho (JO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
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outros Estados-Membros no âmbito da Autoridade das Associações Europeias sobre 
quaisquer questões de fundo relativas à legalidade e à responsabilidade das associações 
europeias registadas no território do Estado-Membro.

2. A autoridade de supervisão do Estado-Membro de registo comunica sem demora à 
Autoridade das Associações Europeias qualquer recomendação de decisão relativa às 
associações europeias no seu território. 

3. A Autoridade das Associações Europeias deve rever a recomendação comunicada nos 
termos do n.º 3 no prazo de 30 dias de calendário. Na sequência dessa revisão, se discordar 
da recomendação, a Autoridade das Associações Europeias pode devolvê-la à autoridade de 
supervisão com recomendações para que seja reapreciada.

4. Se a autoridade de supervisão não reconsiderar a sua recomendação à luz da recomendação 
da Autoridade de Associações Europeias, esta Autoridade pode adotar uma decisão 
vinculativa para solicitar à autoridade de supervisão que se abstenha, ou que exija que a 
autoridade competente se abstenha, de adotar quaisquer decisões que considere ilegais, 
arbitrárias ou abusivas à luz das disposições do presente regulamento ou de outras 
disposições pertinentes do direito da União, ou para solicitar à autoridade de supervisão, 
dentro dos limites das usas competências, a anulação de tais decisões. 

5. Se a autoridade de supervisão não der cumprimento a uma decisão tomada pela Autoridade 
das Associações Europeias nos termos do n.º 7 do presente artigo, a Autoridade das 
Associações Europeias informa desse facto a Comissão Europeia, que toma as medidas que 
considere adequadas.

6. As associações europeias devem dispor de vias de recurso eficazes para impugnar as 
decisões tomadas pela autoridade de supervisão, incluindo a possibilidade de obter o recurso 
judicial dessas decisões.

Artigo 25.º

Responsabilidade da associação europeia e dos membros da Direção

1. A responsabilidade da associação europeia rege-se pelas disposições aplicáveis às 
entidades jurídicas identificadas nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do presente regulamento 
no Estado-Membro em que a associação europeia tem a sua sede.

2. Os membros da Direção são solidariamente responsáveis pelas perdas ou pelos danos 
sofridos pela associação europeia em caso de incumprimento das obrigações inerentes às 
suas funções. Todavia, a responsabilidade não é solidária por perdas ou danos sofridos 
pela associação europeia, sempre que se esteja perante uma violação comprovada das 
obrigações específicas relacionadas exclusivamente com as funções desse membro.

3. Os estatutos estabelecem as condições para a instauração de processos contra membros da 
Direção em nome da associação europeia.
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Capítulo VI

Dissolução, insolvência, liquidação

Artigo 26.º

Dissolução voluntária

1. Uma associação europeia pode ser dissolvida:

a) por decisão da Direção, nos termos do disposto nos estatutos da associação 
europeia, com o acordo da Assembleia Geral; ou

b) por decisão da Assembleia Geral, com a possibilidade de anular essa decisão antes 
de qualquer dissolução ou liquidação de uma associação europeia.

2. A autoridade de supervisão informa a Autoridade das Associações Europeias de qualquer 
dissolução da associação europeia nos termos do n.º 1, o mais tardar 15 dias de calendário 
após ter tomado conhecimento da dissolução. Imediatamente após a notificação, a 
Autoridade das Associações Europeias publica um aviso de dissolução da associação 
europeia no Jornal Oficial da União Europeia e retira a associação europeia do registo 
eletrónico da União. 

Artigo 27.º

Dissolução voluntária

1. Uma associação europeia pode ser dissolvida por decisão vinculativa da Autoridade das 
Associações Europeias, adotada por sua iniciativa ou a pedido da autoridade de supervisão 
do Estado-Membro em que a associação europeia tem a sua sede, se: 

a) a sede da associação europeia tiver sido transferida para fora do território da União;

b) deixarem de estar preenchidas as condições para a constituição da associação 
europeia estabelecidas no presente regulamento; ou

c) as atividades da associação europeia deixarem de ser compatíveis com os objetivos 
e valores da União ou constituírem uma ameaça grave para a ordem pública, a 
segurança pública ou a ordem pública.

2. Para efeitos do n.º 1, a autoridade de supervisão envia à Autoridade das Associações 
Europeias um parecer fundamentado sobre a dissolução da associação europeia. No prazo 
de 30 dias a contar da receção do parecer da autoridade de supervisão, a Autoridade de 
Associações Europeias adota uma decisão vinculativa sobre a dissolução da associação 
europeia. Esse prazo pode ser prorrogado por 30 dias em casos devidamente justificados, 
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em que a apreciação do pedido exija uma tal prorrogação.

3. Caso seja tomada uma decisão sobre a dissolução nos termos do n.º 1, alíneas a) ou b), a 
Autoridade das Associações Europeias concede à associação europeia um prazo razoável 
para regularizar a sua posição antes de a decisão produzir efeitos. 

4. Os requerentes têm o direito de solicitar à Autoridade das Associações Europeias que reveja 
a sua decisão de dissolução da associação europeia no prazo de 30 dias de calendário a 
contar da data em que a decisão lhes foi comunicada. 

5. A Autoridade das Associações Europeias deve inscrever a decisão relativa à dissolução da 
associação europeia no registo eletrónico das associações europeias e proceder à respetiva 
publicação no Jornal Oficial da União Europeia, o mais tardar, 15 dias após a decisão se 
ter tornado definitiva. 

6. Após a publicação nos termos do n.º 5, a dissolução de uma associação europeia produz 
efeitos no território da União. 

Artigo 28.º

Liquidação e insolvência

1. A dissolução da associação europeia implica a sua liquidação. Uma tal liquidação rege-se 
pela legislação aplicável às entidades jurídicas identificadas nos termos do artigo 3.º, n.º 2, 
do presente regulamento no Estado-Membro em que a associação europeia tem a sua sede.

2. A associação europeia mantém a sua capacidade, na aceção do artigo 15.º do presente 
regulamento, até à conclusão da sua liquidação.

Artigo 29.º

Revisão e avaliação

O mais tardar cinco anos a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento, a 
Comissão apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre a sua aplicação 
e eventuais propostas de alteração. 

Capítulo VII

Artigo 30.º
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Disposições finais

O presente regulamento entra em vigor no […] dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Feito em Bruxelas, …
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PARTE II

Proposta de

DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA 

relativa a normas mínimas comuns para as organizações sem fins lucrativos na UE (Diretiva 
Normas Mínimas)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 
artigo 114.º,

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário,

Considerando o seguinte:

(1) A liberdade de associação é um direito fundamental que é crucial para o 
funcionamento da democracia e uma condição essencial para o exercício de outros 
direitos fundamentais pelos indivíduos, incluindo o direito à liberdade de expressão.

(2) As organizações sem fins lucrativos beneficiam da proteção de certos direitos, 
incluindo os direitos fundamentais, na sua própria capacidade, tal como decorre da 
jurisprudência pertinente do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem.

(3) As organizações sem fins lucrativos dão um contributo fundamental para a 
realização de objetivos de interesse público e para a realização dos objetivos da 
União, nomeadamente através da promoção da participação ativa na vida económica 
e democrática das nossas sociedades.

(4) Atualmente, as organizações sem fins lucrativos, na prossecução dos seus objetivos, 
participam plenamente na vida económica e no desenvolvimento do mercado 
interno, nomeadamente através da realização de várias atividades de relevância 
nacional e transnacional e do envolvimento regular em atividades económicas.

(5) As organizações sem fins lucrativos são, em especial, motores essenciais do 
desenvolvimento do terceiro setor, que se estima representar cerca de 13 % da mão 
de obra em toda a Europa, com base nos resultados do projeto de 2014-2017 sobre 
o «Contributo do terceiro setor para o desenvolvimento socioeconómico da 
Europa», coordenado pelo Instituto de Investigação Social (FSI) de Oslo10.

10 https://cordis.europa.eu/project/id/613034/reporting.
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(6) As organizações sem fins lucrativos são um ator importante no desenvolvimento e 
na execução das políticas da UE de apoio ao mercado interno, tal como demonstrado 
pela sua participação numa série de grupos de peritos, como o Fórum de Alto Nível 
sobre a Melhoria do Funcionamento da Cadeia de Abastecimento Alimentar.

(7) Vários relatórios, nomeadamente da Agência dos Direitos Fundamentais da UE, 
apontam para inúmeros obstáculos decorrentes de disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas nacionais que regulam a constituição, o registo, 
as operações, o financiamento e as atividades transfronteiras das organizações sem 
fins lucrativos, que afetam a capacidade das pessoas singulares ou coletivas, assim 
como os agrupamentos dessas pessoas, independentemente da sua nacionalidade, 
para estabelecer, registar ou gerir organizações sem fins lucrativos em toda a União.

(8) Dada a importância das organizações sem fins lucrativos, é essencial que a sua 
constituição e o seu funcionamento sejam efetivamente facilitados e protegidos 
pelas disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros.

(9) No seguimento da Recomendação CM/Rec(2007)14 do Comité de Ministros do 
Conselho da Europa sobre o estatuto jurídico das organizações não governamentais 
na Europa, os Estados-Membros já reconheceram o papel das organizações sem fins 
lucrativos e, em especial, das organizações não governamentais, como elemento 
fundamental do contributo da sociedade civil para a transparência e a 
responsabilização do governo democrático e definiram as normas mínimas a 
respeitar no que diz respeito à criação, à gestão e às atividades gerais dessas 
organizações.

(10) As Diretrizes Conjuntas sobre a Liberdade de Associação (CDL-AD(2014)046) 
adotadas pela Comissão Europeia para a Democracia pelo Direito (Comissão de 
Veneza) e pelo Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos da 
OSCE (ODIHR) fornecem orientações aos legisladores para transpor para o Direito 
nacional as normas internacionais em matéria de direitos humanos relativas ao 
direito à liberdade de associação.

(11) As normas e orientações existentes a nível da União devem servir de base para 
estabelecer normas mínimas para as organizações sem fins lucrativos, destinadas a 
garantir um nível uniforme de proteção e condições equitativas para todas as 
organizações sem fins lucrativos estabelecidas na União, a fim de garantir um 
ambiente propício em que estas organizações possam contribuir sem entraves para 
o funcionamento do mercado interno.

(12) A presente diretiva aproxima as legislações dos Estados-Membros no que respeita a 
certos aspetos da constituição, do registo, das operações, do financiamento e das 
atividades transfronteiras das organizações sem fins lucrativos.

(13) A presente diretiva não afeta as disposições dos Estados-Membros sobre a tributação 
das organizações sem fins lucrativos estabelecidas, registadas ou que operam no seu 
território. Ao aplicarem as suas disposições, os Estados-Membros devem ter o 
cuidado de não introduzir nem aplicar, no domínio do Direito fiscal, disposições que 
afetem o registo, as operações, o financiamento e os movimentos transfronteiriços 
das organizações sem fins lucrativos de forma a contornar a letra ou o espírito das 
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regras estabelecidas na presente diretiva.

(14) A presente diretiva não afeta o Direito penal dos Estados-Membros. Ao aplicarem 
as suas disposições, os Estados-Membros devem ter o cuidado de não introduzir 
nem aplicar disposições de Direito penal que regulem ou afetem especificamente o 
registo, as operações, o financiamento e os movimentos transfronteiriços das 
organizações sem fins lucrativos de forma a contornar a letra ou o espírito das regras 
estabelecidas na presente diretiva.

(15) A presente diretiva é aplicável às organizações sem fins lucrativos estabelecidas na 
União, entendidas como agrupamentos voluntários constituídos por um período de 
tempo indeterminado, cujo objetivo primordial não seja a geração de lucros e que 
sejam independentes e autónomos. O facto de uma organização não ser dotada de 
personalidade jurídica não deve excluí-la da proteção prevista na presente diretiva.

(16) Os partidos políticos devem ser excluídos do âmbito de aplicação da presente 
diretiva, na medida em que as suas atividades não digam apenas respeito à 
prossecução de interesses, atividades ou objetivos comuns, mas visem alcançar e 
utilizar coletivamente o poder político.

(17) Os sindicatos e as fundações, associações ou outros organismos sem fins lucrativos 
com objetivos sindicais devem ser excluídos do âmbito de aplicação. Esta exclusão 
não deve, de modo algum, ser utilizada pelos Estados-Membros para justificar uma 
limitação das prerrogativas e direitos sindicais reconhecidos no Direito nacional, da 
União, europeu ou internacional ou nos instrumentos em matéria de direitos 
humanos;

(18) A presente diretiva não prejudica a competência dos Estados-Membros no que 
respeita ao estatuto das organizações religiosas, filosóficas e não confessionais a que 
se refere o artigo 17.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. A este 
respeito, as organizações com um objetivo essencialmente religioso, filosófico e não 
confessional devem, em princípio, ser excluídas do âmbito de aplicação da presente 
diretiva. No entanto, tal não deve de modo algum ser utilizado pelos 
Estados-Membros para excluir do âmbito de aplicação da presente diretiva outras 
organizações que se inspirem apenas em convicções religiosas, filosóficas ou não 
confessionais.

(19) A presunção a favor da legalidade da constituição de organizações sem fins 
lucrativos e dos seus objetivos e atividades decorre das normas internacionais e 
regionais em matéria de direitos humanos. Tal pressupõe igualmente a liberdade 
dessas organizações para determinarem os objetivos, as atividades e o âmbito das 
suas operações, sejam elas locais, regionais, nacionais ou internacionais, e para se 
tornarem membros de outras organizações, federações e confederações de 
organizações. 

(20) Todas as pessoas devem ter a liberdade de decidir aderir ou não a ou permanecer 
membro de uma organização sem fins lucrativos e as organizações devem ser livres 
de estabelecer as suas regras de adesão, sob reserva apenas do princípio da não 
discriminação. A adesão a uma organização sem fins lucrativos não deve constituir 
motivo para a aplicação de sanções ou medidas restritivas, a menos que tal seja 
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consequência da aplicação do Direito penal.

(21) As regras relativas às organizações sem fins lucrativos devem respeitar o princípio 
da não discriminação. Tal inclui a obrigação de assegurar que qualquer pessoa ou 
grupo de pessoas que pretenda formar uma associação não seja indevidamente 
favorecido ou desfavorecido em relação a outra pessoa ou grupo de pessoas.

(22) A aplicação das regras relativas às organizações sem fins lucrativos deve ficar a 
cargo das entidades reguladoras que atuam de forma imparcial e atempada, em 
conformidade com o direito a uma boa administração. As decisões e os atos que 
afetem o exercício pelas organizações sem fins lucrativos dos seus direitos e 
obrigações devem poder ser objeto de uma reapreciação independente, inclusive por 
um órgão jurisdicional. 

(23) A fim de garantir um ambiente propício ao funcionamento das organizações sem 
fins lucrativos em toda a União e reforçar a transparência e a confiança no setor, é 
necessário simplificar e flexibilizar a burocracia e os requisitos regulamentares, 
garantir que esses requisitos não são excessivamente onerosos, simplificar as regras 
em matéria de constituição, registo e cancelamento do registo e modernizar os 
procedimentos e sistemas conexos. Para o efeito, devem ser estabelecidas na 
presente diretiva obrigações gerais relativas à simplificação das regras 
administrativas, bem como obrigações específicas no que respeita a certos aspetos 
do quadro regulamentar. 

(24) As organizações sem fins lucrativos que contribuem para o benefício público 
desempenham um papel particularmente importante, pelo que devem beneficiar de 
um tratamento favorável em todos os Estados-Membros em condições uniformes. 

(25) Em conformidade com o princípio geral da necessidade e da proporcionalidade no 
que se refere às restrições ao direito de associação, a proibição e a dissolução de 
organizações sem fins lucrativos devem ser sempre medidas de último recurso e 
nunca devem ser consequência de infrações menores que possam ser retificadas ou 
corrigidas.

(26) Deve ser estabelecido um conjunto de regras em matéria de igualdade de tratamento, 
transformações transfronteiriças e fusões transfronteiriças, a fim de facilitar a 
mobilidade das organizações sem fins lucrativos em toda a União.

(27) As organizações sem fins lucrativos devem ter a liberdade de procurar, receber e 
utilizar recursos financeiros, materiais e humanos, sejam eles nacionais, estrangeiros 
ou internacionais, para o exercício das suas atividades. As organizações sem fins 
lucrativos em toda a União dão conta de um acesso cada vez mais difícil aos 
recursos, incluindo o financiamento público, e, num número crescente de 
Estados-Membros, existem preocupações quanto à proporcionalidade da adoção de 
regras rigorosas sobre o acesso das organizações sem fins lucrativos ao 
financiamento estrangeiro. Por conseguinte, é necessário estabelecer princípios e 
normas sobre o financiamento das organizações sem fins lucrativos, nomeadamente 
no que diz respeito ao acesso a e à utilização de recursos privados e financiamento 
público, ao exercício de atividades económicas e à obrigação de não restringir 
indevidamente o financiamento transfronteiras, em conformidade com as regras do 
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Tratado sobre a livre circulação de capitais. 

(28) De acordo com o acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de junho de 2020 no processo 
C-78/18, Comissão Europeia / Hungria11, o artigo 63.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) e os artigos 7.º, 8.º e 12.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia («Carta») protegem as organizações sem 
fins lucrativos contra restrições discriminatórias, desnecessárias e injustificadas ao 
acesso aos recursos e à livre circulação de capitais na União. O mesmo se aplica à 
capacidade de procurar, assegurar e utilizar recursos de origem nacional e 
estrangeira, o que é essencial para a existência e o funcionamento de qualquer 
entidade jurídica. Podem ser impostas restrições para fins legítimos, nomeadamente 
no interesse da segurança nacional, da segurança pública ou da ordem pública, mas 
essas restrições devem ser proporcionais ao objetivo de proteção destes interesses, 
devendo ser utilizados os meios menos intrusivos para alcançar o objetivo 
pretendido. É o caso, nomeadamente, das restrições decorrentes das regras em 
matéria de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, 
que são aplicadas em conformidade com os princípios da necessidade e da 
proporcionalidade, tendo especialmente em conta as obrigações de avaliação dos 
riscos ao abrigo do Direito internacional e da União. Por conseguinte, os 
Estados-Membros não devem aplicar medidas irrazoáveis, excessivamente 
intrusivas ou prejudiciais como, por exemplo, requisitos de comunicação que 
imponham encargos excessivos ou onerosos às organizações.

(29) As organizações sem fins lucrativos e os seus membros devem gozar plenamente do 
direito à privacidade e à confidencialidade. Embora a proteção proporcionada pelas 
regras nacionais e da União no que respeita ao tratamento de dados pessoais já se 
aplique às organizações sem fins lucrativos, devem ser estabelecidas garantias 
mínimas, em especial no que se refere à confidencialidade da adesão a organizações 
sem fins lucrativos e à divulgação pública de informações confidenciais e sensíveis. 
Os Estados-Membros devem tomar medidas para se absterem de submeter as 
organizações sem fins lucrativos a qualquer forma de vigilância à margem do quadro 
do Direito penal.

(30) As organizações sem fins lucrativos devem ser consultadas de forma significativa 
sobre a introdução e aplicação de legislação, políticas e práticas que afetem as suas 
operações. Os Estados-Membros devem consultar, de forma atempada, transparente 
e significativa, as organizações sem fins lucrativos já estabelecidas, registadas ou 
que operam nos seus territórios sobre a transposição e a aplicação das disposições 
da diretiva.

(31) A presente diretiva estabelece normas mínimas, devendo os Estados-Membros 
poder introduzir ou manter disposições que sejam mais favoráveis para as 
organizações sem fins lucrativos, desde que essas disposições não colidam com as 
obrigações decorrentes da presente diretiva. A transposição da presente diretiva não 
poderá, em circunstância alguma, servir de fundamento para reduzir o nível de 
proteção já concedido às organizações sem fins lucrativos nos termos do Direito 

11 Acórdão do Tribunal de Justiça, de 18 de junho de 2020, Comissão Europeia v 
Hungria, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.
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nacional nos domínios a que se aplica.

(32) Nos termos do artigo 26.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), o mercado interno compreende um espaço sem fronteiras internas 
no qual é assegurada a livre circulação das mercadorias e serviços. As organizações 
sem fins lucrativos contribuem cada vez mais para o desenvolvimento do mercado 
interno, nomeadamente através da realização de atividades transfronteiras e 
transnacionais. Consequentemente, a base jurídica adequada para a adoção das 
medidas necessárias ao estabelecimento e ao funcionamento do mercado interno é 
o artigo 114.º do TFUE.

(33) Atendendo a que os objetivos da presente diretiva, a saber, o estabelecimento de 
normas mínimas para as organizações sem fins lucrativos estabelecidas na União, 
não pode ser suficientemente realizado pelos Estados-Membros, mas pode, devido 
à dimensão e aos efeitos da presente diretiva, ser mais bem alcançado a nível da 
União, esta pode tomar medidas em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do Tratado da União Europeia (TUE). Em 
conformidade com o princípio da proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, 
o presente regulamento não excede o necessário para alcançar esses objetivos.

(34) A presente diretiva respeita, promove e protege os direitos e princípios fundamentais 
que vinculam a União e os seus Estados-Membros nos termos do artigo 6.º do 
Tratado da União Europeia, tal como reconhecidos, nomeadamente, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia («Carta»). A presente diretiva destina-se 
a aplicar especificamente o artigo 12.º da Carta sobre o direito à liberdade de 
associação e o artigo 11.º da Carta sobre o direito à liberdade de expressão e de 
informação, a interpretar à luz das disposições correspondentes da Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos. Por conseguinte, é essencial que as disposições da 
presente diretiva sejam transpostas e aplicadas em conformidade com a obrigação 
de não restringir indevidamente e de facilitar o exercício do direito à liberdade de 
associação e do direito à liberdade de expressão e de informação, e de assegurar o 
pleno respeito de outros direitos e princípios fundamentais, incluindo, 
nomeadamente, o direito à proteção dos dados pessoais, a liberdade de empresa, o 
direito à não discriminação, o direito a uma boa administração, o direito a um 
recurso efetivo e os direitos de defesa.

ADOTARAM A PRESENTE DIRETIVA:

Capítulo I 

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto
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A presente diretiva visa estabelecer um conjunto de medidas comuns para as organizações 
sem fins lucrativos estabelecidas na União, a fim de garantir um ambiente propício em que 
estas organizações possam contribuir para o funcionamento do mercado interno. A presente 
diretiva aproxima as legislações dos Estados-Membros no que respeita a certos aspetos dos 
objetivos e atividades, do registo, das operações, do financiamento e das atividades 
transfronteiras das organizações sem fins lucrativos.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

1. A presente diretiva é aplicável às organizações sem fins lucrativos estabelecidas na União. 

2. Nos termos da presente diretiva, entende-se por organização sem fins lucrativos qualquer 
agrupamento voluntário e permanente de pessoas singulares ou coletivas com um interesse, 
uma atividade ou um objetivo comuns, que, independentemente da forma como esteja 
estabelecido:

a) prossiga um objetivo primordial que não a geração de lucros, o que significa que, se os 
lucros forem obtidos através das atividades da organização, não podem ser distribuídos 
como tal entre os seus membros, fundadores ou quaisquer outras entidades privadas, 
devendo antes ser investidos na prossecução dos seus objetivos;

b) seja independente, no sentido de que não integra um governo ou uma estrutura 
administrativa e em relação ao qual não é exercida qualquer interferência indevida do 
Estado. O financiamento estatal não obsta a que uma organização seja considerada 
independente, desde que a autonomia de funcionamento e de tomada de decisões da 
organização não seja afetada;

c) seja autónomo, no sentido de que a organização dispõe de uma estrutura institucional 
que lhe permite exercer plenamente as suas funções organizacionais internas e externas 
e tomar decisões essenciais de forma autónoma e em relação à qual não é exercida 
qualquer interferência indevida do Estado ou de outros intervenientes externos.

3. A presente diretiva é aplicável às organizações sem fins lucrativos que satisfaçam os 
critérios estabelecidos no n.º 2, independentemente de serem ou não baseadas num regime 
de adesão e de serem dotadas ou não de personalidade jurídica ao abrigo da legislação do 
Estado-Membro em que se encontram estabelecidas.

4. Os partidos políticos são excluídos do âmbito de aplicação da presente diretiva.

5. Os sindicatos ou fundações, associações ou outros organismos sem fins lucrativos com 
objetivos sindicais são excluídos do âmbito de aplicação da presente diretiva. No entanto, 
ao transporem a presente diretiva, os Estados-Membros devem assegurar que os sindicatos 
ou fundações, associações ou outros organismos sem fins lucrativos com finalidade sindical 
possam decidir ser abrangidos pela aplicação de partes da diretiva ou da diretiva no seu 
conjunto, se assim o desejarem.
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6. As organizações com um objetivo essencialmente religioso, filosófico e não confessional 
são excluídas do âmbito de aplicação da presente diretiva. No entanto, esta exclusão não 
se aplica às organizações que não prossigam tal objetivo específico embora se inspirem 
em convicções religiosas, filosóficas ou não confessionais.

Artigo 3.º

Relações com outras disposições do Direito da União

Os Estados-Membros aplicam as disposições da presente diretiva em conformidade com as 
regras do Tratado que regem o direito de estabelecimento e à livre circulação de serviços e 
com os atos pertinentes da União que regem o exercício desses direitos, incluindo a Diretiva 
2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho12 relativa aos serviços no mercado 
interno.

Capítulo II

Obrigações gerais

Artigo 4.º

Normas mínimas

1. Os Estados-Membros asseguram que as organizações sem fins lucrativos estabelecidas na 
União beneficiem das garantias mínimas previstas na presente diretiva. 

2. Só podem ser introduzidas limitações às garantias mínimas previstas na presente diretiva se 
forem proporcionadas e necessárias para alcançar os objetivos de interesse geral 
reconhecidos pelo Direito da União ou para proteger os direitos e liberdades de terceiros.

Artigo 5.º

Não discriminação

1. Os Estados-Membros garantem que nenhuma discriminação em razão da nacionalidade 
resulte de disposições legislativas, regulamentares ou administrativas nacionais que 
regulamentem as organizações sem fins lucrativos, designadamente no que toca à respetiva 
constituição, ao registo, às operações, ao financiamento e às atividades transfronteiriças.

12 Diretiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 
2006, relativa aos serviços no mercado interno (JO L 376 de 27.12.2006, p. 36.)
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2. Os Estados-Membros asseguram que as disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas nacionais que regulam as organizações sem fins lucrativos, designadamente 
a sua constituição, o registo, as operações, o financiamento e as atividades transfronteiriças, 
não discriminem nenhum grupo ou indivíduo por qualquer razão, nomeadamente idade, 
nascimento, cor, género, orientação sexual, identidade de género, estado de saúde, estatuto 
de imigração ou residência, língua, origem nacional, étnica ou social, opiniões políticas ou 
outras, deficiência física ou mental, propriedade, raça, religião ou crença ou outra situação.

Artigo 6.º

Simplificação das regras administrativas

1. Os Estados-membros velam por que as leis, os regulamentos e as práticas administrativas 
nacionais que regem a constituição, o registo, operações, o financiamento e as atividades 
transfronteiriças das organizações sem fins lucrativos sejam simplificadas na medida do 
possível, por forma a eliminar quaisquer obstáculos que afetem a capacidade de pessoas 
singulares ou coletivas ou grupos de tais pessoas, independentemente da sua nacionalidade, 
de estabelecerem, registarem ou operarem uma organização sem fins lucrativos no seu 
território. 

2. Os Estados-Membros asseguram que as organizações sem fins lucrativos estabelecidas, 
registadas ou que operam no seu território tenham acesso a sistemas de identificação 
eletrónica para efeitos de execução de procedimentos administrativos, em conformidade 
com as disposições pertinentes do Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Parlamento Europeu 
e do Conselho13 (Regulamento eIDAS).

Artigo 7.º

Princípio da boa administração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para garantir que a aplicação das 
disposições legislativas, regulamentares ou administrativas nacionais que regulam a 
formação, o registo, as operações, o financiamento e as atividades transfronteiras das 
organizações sem fins lucrativos estabelecidas, registadas ou que operam no seu território 
seja efetuada por uma autoridade reguladora designada cujos poderes e funções sejam 
claramente definidos por lei e exercidos de acordo com o princípio da boa administração, 
nomeadamente no que respeita ao direito a que os assuntos sejam tratados de forma 
imparcial, equitativa e num prazo razoável. 

2. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para garantir que as organizações sem 
fins lucrativos que violem as disposições legislativas, regulamentares ou administrativas 

13 Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho 
de 2014, relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as 
transações eletrónicas no mercado interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE (JO L 
257 de 28.8.2014, p. 73).
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nacionais que regem a formação, o registo, as operações, o financiamento e as atividades 
transfronteiriças das organizações sem fins lucrativos recebam uma notificação adequada 
sobre a alegada violação e tenham bastas oportunidades para corrigir infrações de natureza 
administrativa.

3. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para garantir que a regulamentação e 
as práticas em matéria de controlo e supervisão das organizações sem fins lucrativos estejam 
previstas na lei e sejam proporcionais aos objetivos legítimos perseguidos. Tal inclui a 
garantia de que esses regulamentos e práticas não sejam, em regra, mais exigentes do que 
os aplicáveis às empresas privadas e que a sua aplicação não interfira na gestão interna das 
organizações sem fins lucrativos e não acarrete encargos administrativos ou financeiros 
indevidos para as organizações em causa. 

4. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para garantir que o controlo e a 
supervisão das organizações sem fins lucrativos sejam efetuados por autoridades de 
supervisão designadas para o efeito, cujos poderes e funções sejam claramente definidos 
por lei e exercidos em conformidade com o princípio da boa administração, nomeadamente 
no que diz respeito aos motivos subjacentes a eventuais inspeções e auditorias, aos 
procedimentos, à duração e ao âmbito das inspeções e auditorias e aos poderes dos 
inspetores e auditores.

5. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para assegurar que o público disponha 
de informações completas e facilmente compreensíveis sobre as disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas nacionais que regem a constituição, o registo, as 
operações, o financiamento e as atividades transfronteiriças das organizações sem fins 
lucrativos estabelecidas, registadas ou que operam no seu território, bem como sobre a 
competência, os procedimentos e o funcionamento das autoridades reguladoras e de 
supervisão competentes. Este aspeto inclui a disponibilização dessas informações numa 
língua que a pessoa singular ou coletiva em causa compreenda ou seja razoável supor que 
compreenda.

Artigo 8.º

Direito a um recurso efetivo

1. Os Estados-Membros zelam por que as organizações sem fins lucrativos, os seus 
fundadores, diretores, pessoal, membros e todas as pessoas que pretendam exercer direitos 
relacionados com a constituição, o registo, as operações, o financiamento e a atividades 
transfronteiriças de organizações sem fins lucrativos estabelecidas, registadas ou que 
operem no seu território tenham acesso a mecanismos de reclamação eficazes perante uma 
autoridade independente competente, como um provedor de justiça ou a instituição nacional 
de defesa dos direitos humanos, a fim de obter assistência para fazer valer os seus direitos.

2. Os Estados-Membros asseguram que as organizações sem fins lucrativos, os seus 
fundadores, diretores, pessoal, membros e todas as pessoas que pretendam exercer direitos 
relacionados com a constituição, o registo, as operações, o financiamento e as atividades 
transfronteiriças de organizações sem fins lucrativos estabelecidas, registadas ou que 
operem no seu território tenham acesso a um recurso administrativo e judicial eficaz, para 
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obter a revisão desses atos ou de decisões que afetem o exercício dos seus direitos e 
obrigações. 

3. Os Estados-Membros garantem que qualquer recurso ou contestação de uma decisão que 
vise proibir ou dissolver uma organização sem fins lucrativos, suspender as suas atividades 
ou congelar os seus bens tenha, por via de regra, um efeito suspensivo dessa decisão, a 
menos que tal tenha por efeito impedir a aplicação do Direito penal.

4. Os Estados-Membros tomam todas as medidas necessárias para garantir que as 
organizações sem fins lucrativos dotadas m personalidade jurídica tenham legitimidade 
perante os tribunais nacionais, incluindo, sempre que relevante, a apresentação de 
intervenções de terceiros em processos judiciais. 

5. Os Estados-Membros asseguram que as organizações sem fins lucrativos sem personalidade 
jurídica possam ser representadas por pessoas designadas perante as autoridades e os 
tribunais nacionais competentes para efeitos de acesso às vias de recurso a que se refere o 
presente artigo.

Capítulo III

Quadro regulamentar

Artigo 9.º

Objetivos e atividades 

1. Os Estados-Membros estabelecem uma presunção a favor dos objetivos e das atividades das 
organizações sem fins lucrativos, que podem ser ilididos caso constituam uma ameaça grave 
para a ordem pública, a segurança pública ou a ordem pública.

2. Os Estados-Membros asseguram que as organizações sem fins lucrativos no seu território 
sejam livres de determinar os seus objetivos, bem como as atividades necessárias para a 
prossecução desses objetivos, e eliminam quaisquer obstáculos que afetem a capacidade de 
as organizações sem fins lucrativos prosseguirem esses objetivos e realizarem tais 
atividades.

Tal não afeta a aplicação das regras nacionais que regulam o exercício das liberdades, o 
exercício de uma atividade ou o exercício de uma profissão, sob reserva dos princípios da 
necessidade e da proporcionalidade e em conformidade com o Direito constitucional e 
internacional.

3. Os Estados-Membros garantem que as organizações sem fins lucrativos no seu território 
sejam livres de determinar o âmbito das suas atividades, sejam elas locais, regionais, 
nacionais ou internacionais. 
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4. Os Estados-Membros velam por que as formalidades que regem a constituição e o 
funcionamento de uma organização sem fins lucrativos no seu território, tal como previsto 
na legislação, regulamentação ou práticas administrativas nacionais, não acarretem 
encargos financeiros e administrativos indevidos. Isto inclui, no caso de organizações que 
não se assentem num regime de adesão, a possibilidade de as estabelecer legalmente através 
de doação ou legado.

5. Os Estados-Membros asseguram que as organizações sem fins lucrativos no seu território 
possam tornar-se membros de outra organização sem fins lucrativos, federação ou 
confederação estabelecida ou registada no seu território ou no território de outro 
Estado-Membro, e velam por que essa adesão não implique qualquer desvantagem para a 
organização em causa. 

Artigo 10.º

Adesão

1. Os Estados-Membros asseguram que qualquer pessoa singular ou coletiva possa solicitar a 
adesão a uma organização sem fins lucrativos estabelecida, registada ou que opere no seu 
território, de acordo com os respetivos estatutos e regulamentos, e exercer livremente os 
seus direitos de membro, sob reserva das condições estatutárias e das restrições 
regulamentares da organização.

2. Os Estados-Membros velam por que não sejam aplicadas sanções ou medidas restritivas em 
consequência da pertença a uma organização sem fins lucrativos estabelecida, registada ou 
que opere no seu território, em conformidade com as disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas nacionais, exceto quando essas consequências resultem 
da aplicação da legislação penal.

3. Os Estados-Membros asseguram que as organizações sem fins lucrativos estabelecidas, 
registadas ou que operam no seu território sejam livres de determinar a respetiva filiação. 
Para o efeito, podem definir requisitos especiais aplicáveis aos membros, com base em 
critérios razoáveis e objetivos.

Artigo 11.º

Estatutos

1. Os Estados-Membros garantem que as organizações sem fins lucrativos estabelecidas, 
registadas ou que operam no seu território sejam livres de adotar os seus próprios estatutos, 
regulamentos e regras, mormente regras que determinem a sua estrutura de gestão interna e 
a eleição dos respetivos conselho de administração e representantes.

2. Os Estados-Membros asseguram que as disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas nacionais relativas aos estatutos das organizações sem fins lucrativos não 
exijam que as organizações sem fins lucrativos incluam nos seus estatutos outras 
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informações que não:

a) o nome da organização;

b) os objetivos e as atividades da organização;

c) as regras que regem a organização e as competências dos seus órgãos de direção;

d) o procedimento aplicável à alteração dos estatutos; e

e) os procedimentos aplicáveis à dissolução da organização ou à sua fusão com outra 
organização sem fins lucrativos.

3. Não obstante o disposto no n.º 2, as organizações sem fins lucrativos podem ser obrigadas 
a revelar e a tornar público, nos seus estatutos ou por outros meios, informações 
complementares sobre as suas operações, o respetivo funcionamento ou financiamento, 
desde que tal seja necessário para cumprir, efetivamente, um objetivo de interesse geral, 
sob reserva do princípio da proporcionalidade, em especial no que diz respeito aos objetivos 
e às atividades da organização. A divulgação das listas de membros de organizações sem 
fins lucrativos não será exigida pelas autoridades estatais, a menos que seja necessária para 
efeitos de uma investigação criminal relativa a infrações penais puníveis com uma pena 
privativa de liberdade de duração máxima não inferior a um ano.

 Artigo 12.º 

Personalidade jurídica 

1. Os Estados-Membros asseguram que uma organização sem fins lucrativos no seu território 
seja livre de decidir se adquire personalidade jurídica, sem prejuízo de os Estados-Membros 
poderem determinar que formas de organização dispõem de personalidade jurídica. 

2. Sempre que uma organização sem fins lucrativos tenha adquirido personalidade jurídica, os 
Estados-Membros velam por que a personalidade jurídica da organização possa ser 
claramente distinguida da dos seus membros, fundadores ou outras pessoas coletivas 
associadas a essa organização.

3. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para garantir que o registo, sempre 
que necessário, ou a finalização do ato de estabelecimento seja suficiente para que as 
organizações sem fins lucrativos adquiram personalidade jurídica.  

4. Os Estados-Membros asseguram que a autorização prévia nunca seja uma condição para a 
aquisição de personalidade jurídica por uma organização sem fins lucrativos e para o 
exercício da respetiva capacidade jurídica.   

5. Os Estados-Membros garantem que a cooperação entre pessoas singulares ou coletivas que 
não tenham procurado adquirir personalidade jurídica não seja considerada uma 
organização sem fins lucrativos dotada de personalidade jurídica com o único objetivo de 
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as submeter às disposições legislativas, regulamentares ou administrativas nacionais e, 
desse modo, regular ou afetar as suas operações, o financiamento e as atividades 
transfronteiriças, salvo se existirem motivos que sustentem que a organização sem fins 
lucrativos é uma organização criminosa nos termos do Direito nacional ou se tal for 
necessário para efeitos de investigação ou repressão de infrações penais puníveis por uma 
medida privativa de liberdade de duração máxima não inferior a três anos. 

Artigo 13.º

Registo 

1. Os Estados-Membros asseguram que o registo formal não seja uma condição para a 
constituição ou o funcionamento de organizações sem fins lucrativos estabelecidas ou 
que operem no seu território.

2. Os Estados-Membros garantem que os procedimentos de registo das organizações sem 
fins lucrativos no seu território sejam acessíveis, fáceis de utilizar e transparentes. 

3. Os Estados-Membros velam por que as formalidades aplicáveis ao registo de 
organizações sem fins lucrativos estabelecidas no seu território nos termos da 
legislação, regulamentação ou práticas administrativas nacionais, não acarretem 
encargos administrativos indevidos. Tal implica prever um mecanismo de aprovação 
tácita aplicável no prazo de 30 dias após o pedido de registo e abster-se de introduzir 
requisitos para um novo registo e para a renovação.

4. Os Estados-Membros asseguram que as taxas aplicáveis ao registo de organizações sem 
fins lucrativos não excedam os respetivos custos administrativos e não constituam, em 
caso algum, encargos financeiros indevidos, de acordo com o princípio da 
proporcionalidade.

5. Salvo impedimentos objetivos, os Estados-Membros tomam as medidas necessárias 
para assegurar que as organizações sem fins lucrativos estabelecidas no seu território 
possam ser registadas por via eletrónica, garantindo, simultaneamente, que o registo 
também seja possível através de meios não eletrónicos.  

6. Os Estados-Membros asseguram que a comparência pessoal perante um tribunal ou 
outra autoridade nacional competente para efeitos de registo de uma organização sem 
fins lucrativos só seja exigida quando tal for necessário para determinar a identidade do 
requerente. 

7. Os Estados-Membros velam por que os requerentes que residam ou tenham a sua sede 
social noutro Estado-Membro e que tenham de comparecer perante um tribunal ou outra 
autoridade nacional competente para efeitos de registo de uma organização sem fins 
lucrativos possam fazê-lo perante o tribunal competente ou outra autoridade competente 
do Estado-Membro de residência e que essa comparência seja considerada suficiente 
para efeitos de registo no Estado-Membro de registo.

8. Os Estados-Membros mantêm uma base de dados de associações registadas acessível 
ao público, que inclua informações estatísticas sobre o número de pedidos deferidos e 
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indeferidos, tendo devidamente em conta os princípios da proteção de dados e o direito 
à privacidade. 

Artigo 14.º

Estatuto de utilidade pública

1. Os Estados-Membros asseguram que uma organização sem fins lucrativos estabelecida ou 
registada num Estado-Membro da União possa solicitar o reconhecimento da sua utilidade 
pública e obter um estatuto correspondente, tal como previsto nas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas nacionais, exclusivamente com base nos seus objetivos,  
estrutura e atividades, declarados ou reais, relacionados com o território do Estado-Membro 
que concede o estatuto.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para assegurar que as disposições 
legislativas, regulamentares ou administrativas nacionais permitam que as organizações 
sem fins lucrativos sejam reconhecidas como tendo utilidade pública e lhes seja concedido 
um estatuto correspondente se estiverem preenchidas as seguintes condições cumulativas: 

a) a finalidade e as atividades efetivas da organização perseguem um objetivo de utilidade 
pública que serve o bem-estar da sociedade ou de parte dela e é exercido, por 
conseguinte, em prol do bem público, nomeadamente fins de beneficência ou ativismo 
político, exceto sempre que tal se destine de forma sistemática e direta a beneficiar as 
estruturas de um partido político específico. Os seguintes objetivos devem ser 
considerados de utilidade pública, embora a lista não possa ser considerada exclusiva:

(a) arte, cultura ou conservação do património;

(b) proteção ambiental e alterações climáticas;

(c) promoção e proteção dos direitos fundamentais e dos valores da União, incluindo 
a eliminação de toda e qualquer discriminação com base no género, raça, etnia, 
religião, deficiência, orientação sexual ou qualquer outro motivo;

(d) justiça social, mormente a prevenção ou a redução da pobreza;

(e) assistência e ajuda humanitária, nomeadamente a assistência em caso de catástrofe;

(f) ajuda ao desenvolvimento e cooperação para o desenvolvimento; 

(g) proteção, assistência e apoio a setores vulneráveis da população, incluindo 
crianças, idosos, pessoas com deficiência, pessoas que procuram proteção 
internacional ou dela beneficiam e pessoas em situação de sem-abrigo;

(h) proteção dos animais;

(i) ciência, investigação e inovação;
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(j) ensino e formação;

(k) promoção e proteção da saúde e do bem-estar, incluindo a prestação de cuidados 
médicos;

(l) defesa do consumidor; 

(m)desporto amador.

b) o excedente de qualquer atividade económica ou assalariada gerado pela organização 
sem fins lucrativos é utilizado exclusivamente para promover os objetivos de utilidade 
pública da organização;

c) em caso de dissolução das organizações sem fins lucrativos, as salvaguardas legais 
garantem que todos os ativos continuarão a servir objetivos de utilidade pública; 

d) os membros das estruturas de direção da organização que não sejam assalariados não 
podem auferir qualquer remuneração, exceção feita a um subsídio adequado para a 
cobertura de despesas.

3. Os Estados-Membros asseguram que uma organização sem fins lucrativos reconhecida 
como sendo utilidade pública e à qual tenha sido concedido o estatuto correspondente nos 
termos das disposições legislativas, regulamentares ou administrativas nacionais só possa 
ver o estatuto revogado se a entidade reguladora competente tiver apresentado provas 
suficientes de que a organização sem fins lucrativos deixou de preencher as condições 
referidas no n.º 2. 

Artigo 16.º

Cessação, proibição e dissolução

1. Os Estados-Membros asseguram que a existência de uma organização sem fins lucrativos 
só possa ser denunciada por decisão dos seus membros ou por decisão de um órgão 
jurisdicional.

2. Os Estados-Membros garantem que a cessação, a proibição ou a dissolução involuntárias 
de uma organização sem fins lucrativos só possam resultar de infrações ao Direito nacional 
que não possam ser retificadas ou remediadas. 

3. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para assegurar que a cessação, a 
proibição e a dissolução involuntárias de uma organização sem fins lucrativos só possam 
decorrer de insolvência, inatividade prolongada ou falta grave contrária à ordem pública ou 
à segurança pública, tal como reconhecido pelo Direito da União, tendo em conta a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia.

4. Os Estados-Membros asseguram que as irregularidades individuais cometidas por 
fundadores, diretores, membros do pessoal ou membros de uma organização sem fins 
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lucrativos, se não atuarem em nome da organização, não resultem, por via de regra, na 
cessação, proibição e dissolução involuntárias da organização.

5. A proteção prevista no presente artigo aplica-se igualmente à suspensão das atividades de 
uma organização sem fins lucrativos, sempre que tal suspensão possa resultar num 
congelamento das operações da organização equivalente à sua dissolução.

Capítulo IV

Igualdade de tratamento e mobilidade 

Artigo 17.º

Igualdade de tratamento 

1. Os Estados-Membros asseguram que as organizações sem fins lucrativos que operam na 
sua jurisdição e que tenham sido estabelecidas ou registadas noutro Estado-Membro sejam 
tratadas em pé de igualdade com as organizações sem fins lucrativos estabelecidas ou 
registadas na sua jurisdição, nomeadamente no que diz respeito ao acesso a serviços, tais 
como serviços bancários, à concessão de autorizações e, sempre que pertinente, ao 
tratamento financeiro e fiscal, sob reserva das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas nacionais aplicáveis, bem como ao acesso ao financiamento para atividades 
realizadas na jurisdição do Estado-Membro ou em prol do interesse público do 
Estado-Membro. 

2. Para efeitos do n.º 1, os Estados-Membros não podem exigir às organizações sem fins 
lucrativos que operam na sua jurisdição outra prova para além da prova do estabelecimento 
ou registo como organização sem fins lucrativos noutro Estado-Membro.

Artigo 18.º

Princípio do tratamento não arbitrário 

Os Estados-Membros velam por que as regras nacionais que regem as organizações sem fins 
lucrativos estabelecidas, registadas ou que operam no seu território não resultem numa 
discriminação injustificada baseada exclusivamente na conveniência política do objetivo, no 
domínio de atividades ou nas fontes de financiamento da organização.

Artigo 19.º

Mobilidade e continuidade transfronteiras 

1. Os Estados-Membros eliminam todo e qualquer obstáculo que impeça o exercício do direito 
à liberdade de estabelecimento, à livre circulação de serviços e à livre circulação de capitais 
no seu território por parte das organizações sem fins lucrativos estabelecidas ou registadas 
noutro Estado-Membro.
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2. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para garantir que uma organização 
sem fins lucrativos estabelecida ou registada noutro Estado-Membro tenha o direito e a 
possibilidade de: 

a) transferir a sua sede para o seu território sem necessidade de fundar ou incorporar uma 
nova pessoa coletiva; 

b) ter acesso a um procedimento de registo simplificado que inclua o reconhecimento das 
informações e da documentação já facultadas pela organização sem fins lucrativos ao 
Estado-Membro no qual foi anteriormente registada. 

Artigo 20.º

Transformações e fusões transfronteiriças 

1. Os Estados-Membros asseguram que uma organização sem fins lucrativos estabelecida ou 
registada na sua jurisdição possa transformar-se noutra organização ou fundir-se com outra 
organização sem fins lucrativos estabelecida ou registada noutro Estado-Membro, sem que 
tal fusão ou transformação resulte na cessação, proibição ou dissolução involuntárias, ou na 
suspensão das atividades da organização. 

2. Os Estados-Membros velam por que, em caso de uma transformação ou fusão a que se 
refere o n.º 1, a organização sem fins lucrativos que procede à transformação ou fusão seja 
livre de estabelecer escritórios ou operações no Estado-Membro de destino. 

3. Os Estados-Membros definem a forma jurídica da organização que foi objeto de 
transformação ou que resultou da fusão com base no princípio da equivalência. 

4. Os Estados-Membros asseguram que, caso a organização sem fins lucrativos resultante de 
uma transformação ou fusão a que se refere o n.º 1 não cumpra as condições e os requisitos 
estabelecidos nas disposições legislativas, regulamentares ou administrativas nacionais do 
Estado-Membro de acolhimento, essa organização sem fins lucrativos disponha de um 
prazo razoável para tomar as medidas necessárias para regularizar a sua situação. 

Capítulo V

Financiamento

Artigo 21.º

Angariação de fundos e utilização livre de ativos

1. Os Estados-Membros eliminam quaisquer obstáculos que impeçam as organizações sem 



PR\1239204PT.docx 51/55 PE697.560v01-00

PT

fins lucrativos estabelecidas, registadas ou que operam no seu território de solicitar, obter, 
dispor ou doar quaisquer recursos, mormente financeiros, em espécie e materiais, ou de 
solicitar ou obter recursos humanos, de ou para entidades nacionais, estrangeiras ou 
internacionais, quer se trate de organismos públicos ou particulares, quer de organismos 
privados.

2. Os Estados-Membros garantem que as disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas nacionais não conduzam a uma diferença de tratamento das organizações 
sem fins lucrativos em função das suas fontes ou do destino do respetivo financiamento. 

3. Os Estados-Membros asseguram que as organizações sem fins lucrativos tenham o direito 
de deter e dispor livremente de bens e ativos sujeitos à legislação nacional aplicável a 
entidades análogas sob a sua jurisdição. 

Artigo 22.º

Financiamento público

1. Os Estados-Membros velam por que o financiamento público seja disponibilizado e 
atribuído a organizações sem fins lucrativos através de procedimentos claros, transparentes 
e não discriminatórios.

2. O n.º 1 aplica-se igualmente ao financiamento da União desembolsado pelos 
Estados-Membros ao abrigo do regime de gestão partilhada, sob reserva do disposto no 
Regulamento (UE) n.º 2021/106014. 

Artigo 23.º

Financiamento transfronteiriço

1. Em consonância com as regras da União em matéria de livre circulação de capitais, os 
Estados-Membros asseguram que as organizações sem fins lucrativos estabelecidas, 
registadas ou que operem no seu território não sejam prejudicadas, direta ou 
indiretamente, por terem solicitado ou recebido financiamento de pessoas singulares ou 
coletivas fora do seu território. 

2. Em conformidade com as regras da União em matéria de livre circulação de capitais, os 

14 Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 
2021, que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu Mais, ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo para uma Transição Justa e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das 
Pescas e da Aquicultura e regras financeiras aplicáveis a esses fundos e ao Fundo para o 
Asilo, a Migração e a Integração, ao Fundo para a Segurança Interna e ao Instrumento 
de Apoio Financeiro à Gestão das Fronteiras e à Política de Vistos (JO L 231 de 
30.6.2021, p. 159).
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Estados-Membros asseguram que as pessoas singulares ou coletivas não sejam 
prejudicadas, direta ou indiretamente, pela concessão de financiamento a organizações 
sem fins lucrativos estabelecidas, registadas ou que operem fora do seu território.

Artigo 24.º

Atividades económicas

Os Estados-Membros asseguram que as organizações sem fins lucrativos estabelecidas, 
registadas ou que operam no seu território sejam livres de exercer quaisquer atividades 
económicas, empresariais ou comerciais lícitas, desde que essas atividades apoiem os seus 
objetivos sem fins lucrativos, sob reserva dos requisitos de licenciamento ou 
regulamentares geralmente aplicáveis às atividades em causa, em conformidade com as 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas nacionais. 

Artigo 25.º

Comunicação de informações e transparência em matéria de financiamento

1. Os Estados-Membros asseguram que as obrigações em matéria de comunicação de 
informações e de transparência aplicáveis às organizações sem fins lucrativos nos termos 
das disposições legislativas, regulamentares e administrativas nacionais não sejam 
desnecessariamente onerosas e sejam proporcionais à dimensão da organização e ao 
âmbito das suas atividades, tendo em conta o valor dos seus ativos e rendimentos.

2. Para efeitos do n.º 1, os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para garantir 
que as obrigações de comunicação de informações e de transparência aplicáveis às 
organizações sem fins lucrativos nos termos das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas nacionais em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e o 
financiamento do terrorismo, designadamente as que executam obrigações da União e 
internacionais, assentem numa avaliação de risco específica e atualizada do setor e das 
organizações em causa e não resultem em requisitos desproporcionados ou na limitação 
indevida do acesso das organizações sem fins lucrativos aos serviços financeiros. 

3. Os Estados-Membros asseguram que as obrigações de comunicação de informações e de 
transparência aplicáveis às organizações sem fins lucrativos nos termos das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas nacionais não conduzam a uma diferença de 
tratamento em função das fontes de financiamento, dos objetivos ou das atividades da 
organização.

Capítulo VI

Confidencialidade
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Artigo 27.º

Confidencialidade da filiação

1. Sempre que uma organização sem fins lucrativos tiver por base a filiação, os 
Estados-Membros tomam as medidas necessárias para garantir que as informações 
relativas aos membros possam permanecer confidenciais. 

2. Os Estados-Membros velam por que as informações relativas à filiação numa organização 
sem fins lucrativos só possam ser consultadas por uma autoridade competente se tais 
informações forem necessárias para efeitos de investigação de infrações puníveis com uma 
pena privativa de liberdade de duração máxima não inferior a três anos.

Artigo 28.º

Informações confidenciais e sensíveis

1. Os Estados-Membros asseguram que as disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas nacionais não tenham por efeito exigir que as organizações sem fins 
lucrativos estabelecidas, registadas ou que operam no seu território divulguem 
publicamente as suas informações confidenciais e sensíveis. Tal pode incluir dados pessoais 
relativos ao pessoal da organização, a voluntários, a membros, fundadores ou outras 
entidades privadas com ela relacionadas, inclusive membros das suas estruturas diretivas 
ou doadores.

2. Os Estados-Membros asseguram que as organizações sem fins lucrativos estabelecidas, 
registadas ou que operam no seu território tenham acesso a vias de recurso eficazes para 
impedir, ou obter reparação pela obtenção, utilização ou divulgação ilegais de informações 
confidenciais ou sensíveis na sua posse. 

3. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para garantir que a proteção contra a 
aquisição, utilização ou divulgação ilegais de informações confidenciais ou sensíveis de 
organizações sem fins lucrativos nos termos do presente artigo seja aplicável às inspeções, 
auditorias e quaisquer outras atividades de supervisão realizadas pelas autoridades 
competentes.

Artigo 29.º

Vigilância

Os Estados-Membros não sujeitam as organizações sem fins lucrativos a uma vigilância 
injustificada e desproporcionada, nomeadamente das suas operações ou comunicações, ou das 
dos fundadores, membros das estruturas dirigentes, outros membros, pessoal, voluntários, 
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doadores ou outras entidades privadas com elas relacionadas, a menos que tal se justifique por 
razões de segurança pública.

Capítulo VII

Disposições finais

Artigo 30.º

Tratamento mais favorável e cláusula de não regressão

1. Os Estados-Membros podem introduzir ou manter disposições que garantam às 
organizações sem fins lucrativos estabelecidas, registadas ou que operam no seu território 
um tratamento mais favorável do que o previsto na presente diretiva.

2. A aplicação da presente diretiva não constitui, em caso algum, motivo para diminuir o nível 
de proteção já concedido nos termos do Direito nacional, da União ou internacional, 
designadamente em matéria de direitos fundamentais, nos domínios abrangidos pela 
presente diretiva.

Artigo 31.º

Transposição 

1. Os Estados-Membros porão em vigor as disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para darem cumprimento à presente diretiva, o mais tardar um 
ano após a sua entrada em vigor.

2. Os Estados-Membros consultam as organizações sem fins lucrativos já estabelecidas, 
registadas ou que operam no seu território de forma atempada, transparente e significativa 
sobre a transposição e a aplicação das disposições da presente diretiva.

Artigo 32.º

Apresentação de relatórios, avaliação e revisão

1. Os Estados-Membros transmitem à Comissão todas as informações relevantes relativas à 
transposição e aplicação da presente diretiva. Com base nas informações fornecidas, a 
Comissão apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais tardar três anos após a 
data de transposição, um relatório sobre a execução e a aplicação da presente diretiva.
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2. No prazo de três anos a contar da data de transposição, e tendo em conta o seu relatório 
apresentado nos termos do n.º 1, a Comissão apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório de avaliação do impacto da legislação nacional que transpõe a 
presente diretiva. No relatório deve apreciar-se o modo de funcionamento da diretiva e 
ponderar-se a necessidade de medidas suplementares, incluindo, se for caso disso, 
alterações destinadas a prosseguir a harmonização da legislação nacional aplicável às 
organizações sem fins lucrativos.

3. A Comissão tornará públicos e facilmente acessíveis os relatórios referidos nos n.os 1 e 2.

Artigo 33.º

Entrada em vigor

A presente diretiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.


