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 ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO 

PATRIMÓNIO  - Arts. 167º a 184º CC 
 
 - Podem ser dotada de 
património social 
autónomo. 
- São constituídas e 
governadas por um 
agrupamento de 
pessoas (os 
associados), que 
subscrevem 
originariamente os 
estatutos e outorgam 
no acto constitutivo ou 
aderem posteriormente 
à organização.  
 - Os associados 
dominam, através dos 
órgãos da corporação, 
podendo mesmo alterar 
os estatutos. 
 - Visam um fim próprio 
dos associados, 
podendo ser altruístico, 
e são governadas pela 
vontade dos 
associados. - São 
regidas por uma 
vontade imanente, por 
uma vontade própria, 
que vem de dentro e, 
por isso, pode dizer-se 
que têm órgãos 
dominantes. 
 - Elemento Pessoal é 
relevante, só ele sendo 
um componente 
necessário do substrato 
da Pessoa Colectiva. 
 - Pode existir a 
corporação, sem que 
lhe pertença 
património. 

 - Arts. 185º seg. CC 
 - O Elemento 
Patrimonial é 
fundamental. 
- A actividade pessoal 
dos administradores é 
subordinada à 
afectação patrimonial 
feita pelo fundador e 
estando ao serviço 
dela. 
- Os beneficiários e os 
fundadores estão, 
respectivamente, além 
e aquém da Fundação 
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ESCOPO  - Quanto às 
Associações que não 
tenham por fim o lucro 
económico dos 
associados não há 
preceito expresso, 
formulando a sua 
exigência 
 - Esta deriva da razão 
de ser do instituto da 
personalidade colectiva.  

 

 - Quanto às Fundações 
a exigência deste 
requisito não oferece 
dúvidas estando 
excluída a 
admissibilidade de uma 
Fundação dirigida a um 
fim privado do 
fundador ou da sua 
família. 
 - Com efeito, dos arts. 
157º e 188º/1 CC, 
resulta a necessidade 
de o escopo fundacional 
de ser de interesse 
social. 

 

ÓRGÃOS  - A cada órgão são atribuídos poderes 
específicos segundo uma certa organização 
interna, que envolve a determinação das pessoas 
que os vão exercer. 

NACIONALIDADE 
 

 - As Pessoas Colectivas podem ser nacionais e 
estrangeiras.  
 - No Código Civil, não há nenhum preceito, que 
dê resposta à questão, no entanto podemos 
deduzir através do art. 33º e 159º CC. 
 - Será Pessoa Colectiva Nacional para a Lei 
Portuguesa, aquela que tenha em termos 
efectivos no território nacional a sua sede, sendo 
esta determinada pelo local onde funciona a sua 
administração principal e efectiva 
 - Basta mudar o local da sede ou Administração 
principal para o estrangeiro, para à luz da lei 
portuguesa, deixar de ser portuguesa. 
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