
ESTATUTOS DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE HIPERTENSÃO 
 

 
CAPÍTULO 1 

 
DEFINIÇÕES 

 
Artigo 1º 

 
A Sociedade Portuguesa de Hipertensão (S.P.H.) é uma Associação Científica, fundada em 2003 como 
evolução da Associação Portuguesa de Hipertensão (A.P.H.) da Sociedade Portuguesa de Cardiologia 
(S.P.C.), dotada de personalidade jurídica própria e com sede em Lisboa, no Campo Grande número vinte 
e oito. 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

OBJECTIVOS E ACTIVIDADES 
 

Artigo 2º 
 
§1º  Divulgar o conhecimento, investigação, tratamento e profilaxia da Hipertensão Arterial ao nível da 

classe médica, outros profissionais da Saúde e população em geral. Nesta última vertente exerce as 
funções de Liga Portuguesa de Luta contra a Hipertensão Arterial. 

 
§2º Colaborar no ensino Pré e Pós-Graduado e fomentar actividades formativas, nomeadamente 

participar na formação de pessoal técnico especializado. 
 
§3º Promover ou coadjuvar a organização de Conferências, Congressos e quaisquer outras 

actividades congéneres no campo da Hipertensão Arterial. 
 

§4º Estabelecer o intercâmbio entre as diversas Instituições e Grupos de Estudo ou Sociedades 
Nacionais (com destaque para o relacionamento institucional com a Sociedade Portuguesa de 
Cardiologia) e Sociedades Estrangeiras, nomeadamente a European Society of Hypertension, 
International Society of Hypertension e World Hypertension League, procurando fomentar a 
conjugação de esforços no que respeita ao objectivo comum da luta anti-hipertensiva, visando o 
estabelecimento de critérios que facilitem a consecução de trabalhos e políticas comuns. 
 
 

CAPÍTULO 3 
 

Dos Sócios 
 

Artigo 3º 
 

A S.P.H. terá as seguintes categorias de sócios: Efectivos, Agregados Individuais, Agregados 
Colectivos, Honorários e Correspondentes, sendo considerados Sócios Fundadores os que 
promoveram a criação da S.P.H., cujos nomes constam da respectiva Acta da Assembleia Geral 
Constitutiva. 
 
Requisitos para cada uma das categorias de sócios: 
 
A – Efectivos. 
Ter o título de Especialista da Ordem dos Médicos ou equivalente e desenvolver actividade de mérito 
reconhecido na área da Hipertensão Arterial. 
Em casos excepcionais, poderá ser admitido quem exerça actividade relevante na área da Hipertensão 
Arterial a nível da Docência ou Investigação. 
 
 
B – Agregados Individuais 

a) Sendo Médico: 

 1 



Exercer actividade no campo da Hipertensão Arterial embora não preenchendo as 
condições consideradas indispensáveis para ser sócio efectivo. 

b) Não sendo médico: 
Exercer uma actividade profissional ou científica que tenha afinidades com a 
Hipertensão Arterial. 
 

C – Agregados Colectivos 
 Pessoas Colectivas interessadas nos objectivos da S.P.H. definidos no Artigo 2º nomeadamente   

1) Sociedades Científicas com objectivos afins aos da S.P.H. 
2)    Entidades Comerciais ou Industriais, principalmente na área da Indústria Farmacêutica ou 

de Equipamentos Médicos, que tenham demonstrado interesse em promover o desenvolvimento da 
luta anti-hipertensiva ao serviço da saúde da população portuguesa de acordo com os objectivos 
definidos no artigo 2º dos Estatutos da S.P.H. 

 
 
D – Honorários 

a) Ter prestado serviços relevantes à S.P.H. 
b) Ter contribuído para o progresso no campo da luta anti-hipertensiva, qualquer que seja 

a sua nacionalidade. 
 

E – Correspondentes 
 Personalidades nacionais ou estrangeiras não residentes em Portugal, com obra científica de 
averiguado mérito, no campo da Hipertensão Arterial. 
 
 

Da Admissão de Sócios 
 

Artigo 4º 
 
A – Efectivos e Agregados Individuais 
 Os interessados apresentarão uma proposta subscrita por dois Sócios Efectivos no pleno uso dos 
seus direitos, devendo fazê-la acompanhar de uma informação curricular. 
 § Único – A Direcção providenciará para que  os Sócios Efectivos da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão sejam simultaneamente Sócios da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. 
 
B – Agregados Colectivos 
A admissão dos Sócios Colectivos será feita por proposta das respectivas direcções. 

 
C - Honorários 
 A proposta para Sócio Honorário será apresentada e justificada pela Direcção ou por um número 
de Sócios Efectivos não inferior a trinta. 
 
§ ÚNICO – Poderão ser admitidos Sócios Honorários a título póstumo. 
 
D – Correspondentes 
 A proposta para Sócio Correspondente será apresentada e justificada pela Direcção ou por um 
número de Sócios Efectivos não inferior a dez. 
 
 

Artigo 5º 
 

A admissão de Sócios será feita pela Direcção segundo o Regulamento de Admissão de Sócios. 
Da decisão da Direcção poderá haver recurso para a Assembleia Geral. 
A admissão de Sócios Colectivos e de Sócios Honorários é deliberada em Assembleia Geral da 
S.P.H. 
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Dos Direitos dos Sócios 
 

Artigo 6º 
 

Dos Sócios Efectivos e Agregados Individuais 
 

a) Participar na discussão de todos os assuntos tratados nas Sessões Científicas e nas Assembleias 
Gerais. 

b) Receber um exemplar das publicações distribuídas gratuitamente pela S.P.H. 
c) Ter acesso a todos os documentos da S.P.H.. Concorrer aos prémios, bolsas e subsídios da 

S.P.H., nos termos dos respectivos regulamentos. 
d) Intervir pelo voto nas Assembleias Gerais 
e) Ser eleito para os corpos sociais ou como Coordenadores de Grupos de Estudo. 
 
§ ÚNICO – As alíneas c), d) e e) deste artigo, só se aplicam aos Sócios efectivos. 
 
 

Artigo 7º 
 

Dos Sócios Colectivos 
 

 
a) A lista dos Sócios Agregados Colectivos será divulgada anualmente nas publicações oficiais da 

S.P.H. 
b)   Os Sócios Agregados Colectivos beneficiam dos protocolos de relacionamento entre a S.P.H. e as                      

Sociedades Científicas nos termos que sejam aprovados. 
 
 

Dos Deveres dos Sócios 
 

Artigo 8º 
 
a) Cumprir integralmente os Estatutos da S.P.H. 
b) Aceitar os cargos ou as funções específicas para que tenham sido eleitos ou nomeados. 
c) Pagar a jóia e a quota estabelecidas em Assembleia Geral. A quota anual deverá ser paga de uma 

só vez durante o primeiro trimestre do ano a que respeita. 
d) Acatar as decisões da Assembleia Geral e da Direcção. 

 
§ 1 – A jóia e a quota do Sócio Agregado Colectivo será igual a pelo menos vinte vezes o valor da do 
Sócio Efectivo. 
§ 2 – São isentos  do pagamento de jóia e de quota os Sócios Honorários, os Presidentes Honorários e  
os Sócios Correspondentes. 
§ 3 - Os Sócios Efectivos  e  Agregados retirados de toda a sua actividade profissional serão isentos 
do pagamento da quota desde que o tenham solicitado por escrito. 
§ 4 – Os Sócios que sejam membros da S.P.C. beneficiarão de uma redução da quota em 50% 
enquanto demonstrarem que mantêm essa qualidade. 
 
 

Da Suspensão e Exclusão dos Sócios 
 

Artigo 9º 
 

A – Suspensão: 
      Ao fim de nove meses de atraso no pagamento de quotas e, depois de devidamente notificado, o 
Sócio ficará inibido de exercer todos os seus direitos até que efectue o pagamento das quotas em 
atraso. 
 
B - Eliminação: 

a) Será, por deliberação da Direcção, excluído da S.P.H. qualquer Sócio que não pague as 
quotas durante dois anos consecutivos. 
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b) Será excluído da S.P.H. qualquer sócio que contribua para o seu desprestígio ou a 
prejudique material ou moralmente. Esta deliberação terá de ser tomada em Assembleia 
Geral por votação secreta e com maioria de dois terços dos votos expressos. 

 
 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

DOS ÓRGÃOS DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE HIPERTENSÃO 
 

Artigo 10º 
 

A S.P.H. terá os seguintes órgãos: 
 
A – Sociais: 
 1º - Assembleia Geral. 
 2º - Direcção. 
 3º - Conselho Fiscal. 
 
B – Especializados: 
 1º - Grupos de Estudo. 
 2º - Núcleos Profissionais não Médicos. 

3º - Comissões. 
§ ÚNICO Para  os órgãos sociais da S.P.H. só são elegíveis os Sócios Efectivos em pleno gozo dos 
seus direitos estatutários. 
 
 

Constituição da Assembleia Geral 
 

Artigo 11º 
 
A Assembleia Geral é constituída por todos os Sócios Efectivos em pleno uso dos seus direitos, 
reunidos sob a orientação de uma Mesa formada por um Presidente e dois Secretários. 
 
§ - ÚNICO – Os Sócios das outras categorias poderão assistir e participar nos trabalhos das 
Assembleias, sem terem todavia direito a voto. 
 
 

Artigo 12º 
 
A Assembleia Geral funcionará segundo as regras habituais das assembleias democráticas, 
correspondendo um (1) voto a cada Sócio Efectivo e, sendo as deliberações, salvo quando de outra 
forma esteja previsto, tomadas pela maioria dos votos. 
 
 

Artigo 13º 
 

Existirão dois tipos de Assembleias Gerais: 
 
a) Assembleias Ordinárias 

Realizar-se-ão anualmente, convocadas pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, para 
deliberar acerca do Relatório de actividades e contas do exercício do ano anterior. Na 
Assembleia Geral que coincida com o final do mandato, proceder-se-á também à eleição dos 
novos Corpos Sociais. 
 

b) Assembleias Extraordinárias: 
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Serão convocadas pelo Presidente da  Mesa da Assembleia Geral quer por sua iniciativa, quer a 
pedido da Direcção, do Conselho Fiscal, ou de um grupo de Sócios Efectivos em número não 
inferior a trinta. 
 
 

Artigo 14º 
 
A Mesa da Assembleia Geral será constituída por três Sócios Efectivos, a saber: um Presidente e dois 
Secretários. 
 
 

 
Artigo 15º 

 
Das Funções do Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 
a) Convocar as Assembleias Gerais enviando a todos os Sócios, pelo correio, com a antecedência 

de duas semanas, a informação sobre o dia, hora, local e ordem de trabalhos da Assembleia. 
b) Dirigir as Assembleias Gerais, sendo coadjuvado pelos Secretários. 
c) Organizar as eleições, de acordo com o seguinte Regulamento Eleitoral. 
d) Assegurar a elaboração das actas das Assembleias Gerais. 

 
 

Artigo 16º  
 

Das Eleições 
 

1º - As Eleições da Mesa da Assembleia Geral, da Direcção e do Conselho Fiscal deverão ser feitas 
pelos Sócios Efectivos, por maioria simples, por voto secreto, em Assembleia Geral . 
 
2º - A Mesa da Assembleia Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal serão eleitos por um período de 
dois anos. 
3º - Os elementos da Mesa da Assembleia Geral, da Direcção e do Conselho Fiscal não podem ser 
eleitos por mais de dois períodos sucessivos para o mesmo cargo, num total máximo de quatro 
mandatos sucessivos. 
4º - O Presidente da Direcção não pode ser reeleito para um segundo mandato sucessivo. 
5º - Nas eleições da Mesa da Assembleia Geral, da Direcção e do Conselho Fiscal, os Sócios poderão 
enviar o seu voto pelo correio, em envelope fechado, dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral. O voto deve dar entrada na S.P.H. até à véspera do dia em que ocorra a Assembleia Eleitoral. 
6º - A data das eleições será comunicada aos Sócios, pelo menos quarenta e cinco dias antes da sua 
realização, indicando a abertura do período de apresentação de listas. 
7º - O período de apresentação de listas encerrará um mês depois, isto é, quinze dias antes das 
eleições. 
8º -  As listas candidatas aos Órgãos Sociais serão apresentadas: 

a) Necessariamente pelo Presidente Eleito 
b) Ou por qualquer grupo com um mínimo de 30 Sócios Efectivos 

9º- As listas deverão ser integradas por Sócios Efectivos que na sua maioria sejam igualmente Sócios 
da  S.P.C., nelas se indicando a função de cada candidato ao órgão a que se candidata. 
10º - A prova da aceitação da candidatura pelo Sócio Efectivo será feita individualmente e por 
escrito, sendo essa documentação enviada simultaneamente com a lista proposta. 
11º - Cabe ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral o reconhecimento da elegibilidade e da 
aceitação do Sócio proposto. 
12º - Na semana seguinte ao encerramento do período para a apresentação de listas, deverá o 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral comunicar pelo correio, individualmente, a todos os Sócios 
Efectivos da Sociedade, as listas  admitidas. 
13º - No acto da divulgação das listas proceder-se-á ao envio dos respectivos boletins de voto.  
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Da Constituição da Direcção 
 

Artigo 17º 
 

A Direcção da Sociedade será constituída por um Presidente, um Presidente-Eleito, um Secretário-
Geral, três Secretários-Adjuntos e um Tesoureiro. Os três Secretários-Adjuntos serão 
correspondentes às Zonas Norte, Centro e Sul do País.  
 
 §1º Na sua primeira reunião a Direcção nomeará um delegado por cada uma das Regiões 
Autónomas de Açores e Madeira, os quais terão funções consultivas junto da Direcção. 

 §2º Nessa reunião a Direcção nomeará um membro da S.P.H. como vogal junto da 
Direcção da S.P.C. com o estatuto de observador, para facilitar a coordenação da acção das duas 
Sociedades em actividades afins.  

 §3º Os Coordenadores dos eventuais Grupos de Estudo poderão participar nas reuniões da 
Direcção, quando para tal forem convocados pela mesma, com direito a voto nas matérias que lhes 
digam especificamente respeito. 
     §4º    Nas reuniões da Direcção participará, com estatuto de observador, um representante 
designado pela S.P.C. para facilitar a coordenação da acção das duas Sociedades em actividades 
afins. 
 
 

Das Funções da Direcção 
 

Artigo 18º 
 
As funções da Direcção consistem na promoção e concretização de iniciativas práticas que permitam 
dar corpo aos objectivos da S.P.H. e na execução das deliberações da Assembleia Geral. 
 
§ ÚNICO – A Sociedade obriga-se com a assinatura de dois membros da Direcção, sendo uma delas 
a do Presidente ou a do Tesoureiro. 
 
 

Artigo 19º 
 

Compete ao Presidente representar oficialmente a Sociedade, coordenar as actividades da Direcção, 
convocar e presidir a Sessões Científicas. 
 
 

Artigo 20º 
 

Compete ao  Secretário-Geral e, na sua ausência ou impedimento ao Presidente-Eleito, substituir o 
Presidente na  ausência ou impedimento deste. Compete aos Secretários-Adjuntos representar a 
Direcção da S.P.H. na respectiva zona do País e coordenar todas as actividades da S.P.H. na mesma. 
 
 

Artigo 21º 
 

Compete ao Secretário-Geral orientar a organização das Sessões Científicas, assinar o expediente e 
promover, de um modo geral, a execução das decisões da Direcção. 
 
 

Artigo 22º 
 

Compete aos Secretários-Adjuntos orientar a organização das Sessões Científicas a nível regional e 
promover, de um modo geral, a execução das decisões da Direcção na sua zona. 
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Artigo 23º 
 

Compete ao Tesoureiro movimentar as receitas e despesas da Sociedade e contabilizá-las com o 
apoio dos técnicos considerados necessários pela Direcção. 
 
 

Artigo 24º 
 

Do Conselho Fiscal 
 
O Conselho Fiscal é composto por um Presidente e dois Vogais. 
§ ÚNICO – A competência do Conselho Fiscal é a fixada na Lei. 
 
 

 
 
 
 
 

B – Órgãos especializados 
 

Dos Grupos de Estudo 
 

Artigo 25º 
 

No âmbito da S.P.H. poderão ser criados Grupos de Estudo de problemas diferenciados, em áreas 
específicas no campo da Hipertensão Arterial, sempre que a sua amplitude, o número de interessados 
e trabalhos efectuados nesse campo o justifique. 
A Direcção da S. P. H. apoiará a criação desses Grupos de Estudo, sobre variados temas na área da 
Hipertensão Arterial, de modo a aglutinar os diversos interessados nesses temas em todo o País, 
facilitando a sua reunião, a elaboração de projectos comuns de trabalho, intercâmbio de rotinas e 
informações. 
 
 

Artigo 26º 
 

O pedido de criação dos Grupos de Estudo terá de ser subscrito por um número não inferior a trinta 
Sócios Efectivos da S.P.H., com reconhecida competência curricular na matéria em causa, e deverá 
ser dirigido à Direcção, que convocará uma Assembleia Geral Extraordinária, num prazo não 
superior a sessenta dias, para a sua apresentação e discussão. 

 
 

Artigo 27º 
 

Aprovada a sua criação pela Assembleia Geral, os Grupos de Estudo considerar-se-ão oficializados.  
§ ÚNICO – Os Grupos de Estudo que revelarem pouco dinamismo de actuação, poderão ser extintos 
por proposta dos seus órgãos executivos, da Direcção da S. P. H. ou dos Sócios, por decisão a 
aprovar em Assembleia Geral da S. P. H., convocada para o efeito. 

 
 

Artigo 28º 
 
Os Grupos de Estudo funcionarão em estreita relação com a Direcção da S. P. H. Esta deverá ter 

conhecimento e aprovar previamente todas as actividades dos Grupos de Estudo. 
§ 1º - A Sede dos Grupos de Estudo será a da S. P. H. 
§ 2º - O Secretariado dos Grupos de Estudo é constituído por três elementos (sendo um o 

coordenador), eleitos por dois anos, coincidindo o seu mandato com o dos Órgãos Sociais da S. P. H. Os 
membros do Secretariado dos Grupos de Estudo não podem ser eleitos por mais de dois períodos 
sucessivos. 

§ 3º - A Direcção da S. P. H. poderá apoiar administrativa e financeiramente as actividades 
programadas pelos Grupos de Estudo, após a referida aprovação. 
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§ 4º - As verbas geradas pelos Grupos de Estudo em resultado das suas actividades científicas, 
ou os subsídios, bolsas ou quaisquer outras ajudas externas, serão geridas, de acordo com a Direcção da S. 
P. H. e integradas na contabilidade geral da Sociedade. 
 
 

Dos Núcleos de Profissionais não Médicos 
 

Artigo 29º 
 
Os Núcleos de Profissionais não Médicos são constituídos por Sócios Agregados, não médicos, das 
seguintes categorias profissionais: 
            A – Enfermeiros; 
            B – Técnicos  
            C – Público particularmente sensibilizado para a luta contra a Hipertensão Arterial (vertente de 
Liga contra a Hipertensão Arterial) 
 
    
§ ÚNICO – A actividade dos Núcleos de Profissionais não Médicos será regida por regulamento próprio 
aprovado pela Direcção da S.P.H. 
 
 

Das Comissões 
 

Artigo 30º 
 
Com a finalidade de dar apoio à Direcção e dinamizar as diversas actividades para concretizar os 

objectivos específicos destes Estatutos, poderão ser criadas Comissões de carácter temporário ou 
permanente. 

 
 

Artigo 31º 
 

As Comissões Temporárias serão nomeadas pela Direcção podendo ser constituídas por qualquer 
categoria de Sócios e destinam-se a auxiliá-la na resolução de problemas práticos, a curto prazo, 
considerando-se dissolvidas logo que a Direcção entenda que cessaram os motivos que levaram à sua 
criação. 
 
 

Artigo 32º 
 

As Comissões Permanentes são constituídas por Sócios Efectivos ou Agregados Individuais, 
destinando-se a apoiar a Direcção da S.P.H., no cumprimento dos seus objectivos estatutários. 

§ ÚNICO – A criação e a extinção das Comissões Permanentes serão aprovadas em Assembleia 
Geral, sob proposta da Direcção. 

 
 

CAPÍTULO 5 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 33º 
 
Os presentes Estatutos só podem ser alterados em Assembleia Geral expressamente convocada 

para esse fim. 
§ Único – As decisões das Assembleias-Gerais serão sempre tomadas de acordo com o 

preceituado no Artigo 175º do Código Civil. 
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CAPÍTULO 6 
 

DISPOSIÇÕES  TRANSITÓRIAS 
 

Artigo 34º 
 

§ 1 – São eleitos para os Órgãos Sociais da S.P.H. em mandato que expirará em 30-04-2005 os 
seguintes Sócios: 

Direcção : Presidente – Prof. Agostinho Monteiro 
                 Presidente –Eleito – Dr. João Saavedra 
                 Secretário-Geral – Dr. José Nazaré 
                 Secretário –Adjunto  (Norte)- Dr. José Alberto Silva 
                 Secretário –Adjunto  (Centro)- Dr. Fernando Pinto 
                 Secretário -Adjunto (Sul) – Dr. A. Soares Franco 
                 Tesoureiro – Dr. Rasiklal Ranchhod 
Assembleia Geral: Presidente: Dr. A. Vital Morgado 
                               Secretários:Drª Paula Amado 
                                                 Dr. Mesquita Bastos  
Conselho Fiscal:Presidente: Prof. Luís Martins 
                           Secretários: Drª Paula Alcântara 
                                              Dr. Jorge Cotter 
§  2  -  Ficam isentos de  pagamento de jóia os membros da A.P.H.. A sua inscrição como sócios 

da S.P.H. deve ser feita no período de 3 meses após a escritura de constituição da mesma. 
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