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(Resultado das decisões tomadas em casa de J.Sruinsma no dia
2 de Marpo de 1972)..

PR0JECTO P.ARÁ ;'r CRI,^iCrTO DE UM.A IUN}I,CíO P;'\R1\ RIFUGI',\DOS
PORTUGUESES

++++++++++++++++.1,+++++++++++++++++++++++++++'i-+++++++{'++++++'+++

0--0 Ide ia s Pre I im ina rs§ I

Na base deste pr'riecto estão as seguintes ideias;
Criar uma tr';;d;pá; ár. trate (se rlestine ), I assistância de

todos L1s re rugiaois pirtugue s€s ' Nos orgãol da Fundagão a re-
;;;;;ntãçaÁ-e-certo õontrã1e das institú-i9íes e nrganizapões
hlolandesas co*fundadorâse serâÍ inevitíve1'
- para a aOmisiã"-à; frÀó;.s administrativas rla tr'undagã?,.pnde
fazer-se uma ;;i;.;à--i;dividual pela comíssão para n efeitr
indicada pelos estatutos..
- Existem planos para f,;rmar uma org:rnizaçã-o d.--?ssistância
muito mais ampla puro todas âs nacionaLidades. visto que para

o efeito são à* gianOe parte as mesmas instâncias que financic-
ram o proSectol ;;;;'Utif de sde ia')_ cnntar c')m a prssiblidqde
de um:r inóorp.rqÇã,) fiulll? nrg.lniztção mai.s.'TP1'' .(m.g, Este pãra'giar" nân apãrecera' nls Estatut':s ' )

1 .0 §lgs-SlggAf :
.t Fundn"cão chhma-s€.
Lugarr Esta'situada efi i\mste rdam

2,0 f inalida de I

zeLar pelos interesses dos refugiados portuSu€ses no senti*
do mais amplo,
- /-c lima lizaçÃrt
- .Acrlhhmento e
pe la FundqÇâo,
gada a H.rlandc
- .t=sistâncÍr
adaptação.
- ;\prendÍzrgem
- /rSSlStenClA

2 ,1 Meios I

0ue c''mPreenda P'lrticulqrmente ;

num cdiiício(ru ediffci'rs)dirÍgo'i

"urto 
período de temPo, aPo"s a che-

à H'rlanda,
hbrspedagem

durante um

nô trabalho, vÍsandr a

dn 1íngua e njuda na
SocÍaI.

aquisicã'1 fln m€§mo e sua

sociedade holandesa.

Nos Estatutcs serátr
e cs Me ios,pelns quais
acomoããpEã a assistânc

l'0 lrgãl§j
À Funda gã'o te m uma d i

DiarÍa (D.D. ).
0s orgãi:s Podem nom€a

nas qua is tamn-em Podem
de um orgã'o da Tunci acâo

da Fundacão
r obtida. (.*.sub-divídidrs a _t'1na Llca0e

esta Tinakúdade
ia social).

reccão geral(siglaD.G.) e uma DÍrecçã'o

r comiss6es pe rfianente s:u eventuaist

:rtricipar 
pãssnas que nãr fazen parte
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1..1 ii Dire cÉE:- Gel:F|

1 .1 :1 ?u nÇíe sj
-.A admini-qtratão do Capital da 3'undação'
- Âquisição de Iundos

ReIaÇÂes Pub'licas
- Iub,liciciade
- liprovação do nTcamento anual da I'D'

nr'^*^^^i*,ri.eiruáD de 7 repr€sententes na D.D. e S€u-c substítuüôs'
- euu)'ií;çã,.r 'r'Áua1'da p'rsigãr" fi-nance Íra da rundacão'

3;1 ,2 CorP:S:rEg
Os memb,ros da I.G. poclem =ár pessôa.q jurídicas r)u naturais" Sío;
1- Repre sentante s de organ ízzç6es e institui,cÔes que se fcupam

da asêistâncÍa aoS refuÀiados em geral e a{ls portugu€ses em

prrticular;
2- nÍrec.cã'o Geral. , ,.,, . i r
i_ Feqsogs que nã"n re.presentqm nenhuma or§nnLz2cào sa'1 njmea0ss/-
com uma mairtria de 213,

71.7
)o I o)

3;1 ;4

Aurnento e diminuicão dos mqmbrqs da dire.qÇa0!l

Com .? mei" ria clc Z/3, â l.G. pnde "nômear e alarg?r a suâ cons*
tituição com, ,nn,Làçat, de um ou mais memb,ros dãq. organizapães
;-i;=iituiçÉ.i ,lnda'nâo rcprcse ntadas na direc,cão'
Da mesma máneira a D;G; pode demÍtir os memb'ros c.omo represen-
tantcs de ssas orge nnzapõês ou institui,côês que não ajam de acor
do com .,, fim da Iundcc{o.

Murlan-ça -de- DirSccão -e S-ub'st ituipã! Jntering 3

1: Ylu da n ca
,i.ffiite.seapisumperi'oc1nrle2anoS.UmanoVaD.G.e,€n*
tão formaria com,r s€g'ue: . ;

;; ";à;nirrgá.-. . iistÍtuigães que na demis'Íonária d j-re caão
tinhaõ reprêsentantes; i-nrlicam os seus novos representantes,
compr€enOàndo-.se qu. ô= demissicn'rnrio-. possam de novo s€r eleÍ*'
tns;
0s portugueses que atrave's da nrXi ttàhham Iug.1r na D.9:i c?n*
tinuam o s€u ,rndrto atet que, por intermídio do €sp€cificedo no

pÀrÀÉrrr o 3.2'.';:4" (ru"À"iÃpãá ã. portugu€ses f ugitivos) te nha

s ida fe ita outra escolha i {
/is p€s.qcas indicadas sob o part'graf o 3.1 ,2e aL.3, podem ser no*'
meadas pela D.G. com â mai,:ria ãe 2/3, Drya um novo período"

ffr SubqtituÍç& JnLerinF" =--:--'----=.1i substlturpaô iITãii.ããlos me mbros da n.G, s€rA'c?m? segue;
à. cDmf"o inoicado no paragrafal'1 '?, al'1' AS seguinte s pessfesi
cCm a nomeacão de um,=úbstitutQ, erlentUal ou pe rmanefote da orga-'
áiZ;,AA;-;;"in=tii;iãoã õr. e sse substituido repre sentar na D"G.
b'." címf.o indicado no paia'grafo 3'1''2, aL'2r âs 'Qeguintes pessDas

atrave'sdancmengãodgunrçÃL]5'titutoeV€ntualoup€rmanehte€S-
colhido pela;;;ã"iagão Oà nef. Portugueses indióada no parag-c;^"

É-t

:: 1;';3;X;r" indÍcedas no para graro 3.1 .2, ar. 1, não po'Je m se'r
suL,stituidas r



7'1t6

3,2

1.2.1

3ú t5 IFfeér3çáoj
/\ D.G. .Pode delegar-uma
DrDr e/ou âs comisso€s
pâra tanto €xige-se uma

1

ou mais das suas delegagões(funcões) na

por elas mesmo nomeadasl
maioria de Z/Zi

1 ano.
maneira; ,
Os demÍssionírios Podem

,DeÉlE§e s t

A D.G. decide por maioria de votos, a exc€q,"ã? 9:t,:3:ot di-
ferentemente rài*u determinados. Para uma decisão torna-se nee

;;;;;'";;"; 
";";;;;;, de pelo menos metade dos membros da crÔre;

eão. li decisã;";;ã; Já"'iãÀrá, por cscrlto. A D.G. pode ainda
"lãX;."]t)rr'!=;rã"_po=*iurid;á;:..'uru decisão qu€ não tenha sido
tomada nas.oÀãiçi5us acima requerúdas, pode ser anulada em reu-
nião ulterior àÀ'quu esteja piesente o áumcro cxigido, det'tro
do prazo de 1 ne s€s.

.,4 Direccão Diíria;

Tu-Fç§e s :'

Propo-<ição do orÇame nto-a D'9: 
-..^^: ^^-

Â D.D. tem os seus regulamentos pí'ecjsos' como;

â. Regulamento da Casa'
b: à';T;"çãn para a admissão -dos p?"!uqY: =u= a câsâ r

c. Nomeacao do €ncarrregado da casa assim como do resto r'l o rrÉ's-

soal necâssa"rio Para a dita '
pub,ticidade.

"61q-çó*es 
publicas - - r.- r^ ^,,^^*a rnn nç...€ ' '

€xecução 'de uma maneira geral de tudo quanto for nec€ssarlo

parâ a realização dos fins'áã 3.'ndacão' o' das tarefas delega-

dn-o pcla D.G.

Comoosicão;

A Drn, e'comPosta Por ! memb'ros;

t màmbros inãicados q91u n'G'
4 portugueses que serao*."ãáir.,ioou pela /issoc. dos Ref . Port.,
chamada '. assocía.cáo essa que serl f undada ao mesmo te m-'

po do que , f i,nããããor.t' qqt t.," , 1".'r '' trÍr'-f 1s .tÀriÉgaa 17sç"''"tt:,-'c7Ç

e1o-iõôÊs i:erais e indicacao a D'G' dos memL'ros da Comissão de

§e le ccão ta mb'dm Poe 1a çr ia da '
/:\ D.D. faz parte da D'G'

3.2.3 Mudanca da Direccão e §g!s-t t-tuiçã,,l,in tSJi

1.?.2

1 --Mud'rnJ:a de- DigecçãDj
1i D.n. demitu:ãÉ=ãiãã-u* perfodo de

Ürã'nàr, I.D' e'formada da seguÍnte
à, i\ D.G' nome ia 1 membros de novo '
ser escÔlhidos de novo'
b,. .,t Assoü r pr"ã"e""i ' 

-n*r'giados escolhe 4 membros '

í. #B.=--t#ffi*#ffi;ru" devem s€r substituídos os membrc-q

escolhidos para fazeren parte da I'I'
b.0s 4 portugueses são quutiiiúioos de acordo com o estabeleci

do no parag J:;".>-.4 ãéstinaão ã i''rssDC. pãra Ref ' Portugue sesr '



3 .2 ,4 , . De l-gga qg o_l

3.2,r, Decisoesi

.As decis6e s da D.D, são tomadas por ma ioria de voto-e, com a

condição cle os intere ssados poderem apelar para a decisão de

qual não estirzeram de accrdo, caso não tenham estado presen-
ies pe Io menos 3 portugue ses e 2 holande se s. Tat rlecisão pD-
de sãr anulada numa reunlao ulterior ern que esteja pr€Sente
o nümero exigido, dentro do prazo de 3 nes€s'

4.), Da Çqqpq!ância e-cla§-!e§-p-9nsab'1I ida!e§ :

A D.D.representa a D.G. ;urídica e soci-almente.
.A D.D. e. respDnsíve I pelós cumprimissos assumidos em nome

.-* da Funda.gão,. tft longe €s-qes cumprimissos nã-o ultrapassem or ''b,udget"a'preÁentado pãta D.D. pâra esse âho.
Com-a aprovapão previa da I.G., podem ser tbmados outros cum-
primissôsr. qL.- nÃo r)§'i:rimeirameáte específicadDS.
j! D.G. nãó te ra'de clar a seu acordo para dete rmÍnado cumpri.-
misso ou cumprimissos, caso e-qtes não excedam determinad'o
orçamento..t dispensa de taI acordo depende tam'0eft, ng €&tan*
to das possiblidedes momentânêas da adúi.nistracã'o da D.G"

luleios Econo'micos
Áa "uv,

do fim a que se de-q-

Á;D,I. pode delegar úma
soes ou pessoas para o

Da tÍquiriacão Jt!. Fundacão

No caso de decisão acorrlada para o

teraoa D'D. rle apresentar um plano
g,ão da D,G,

ou mais das suas tarefas a comis-
efe itc inoicarlas.

Ê^
)oUt

5.1 .

F,D
) l,L.

ÃZ

rÛ rU r

0s neios econoáicrs da Fundacão constam
â. 0 Capital da lundagão
b,. Subsídios apurarJos para a realízaçao
tina a tr'undacâo.
c.. DinheirD r€colhiclo por serviÇos prestados'
ri., Com rlinheÍro de-stinaCo a interess€s afins'
e.. Doagdês,,

Ânua'rio-
1.. t nnuaíio cia Funriaçã'o, r€g€-se pelo cale ndírio anu1l.
2. 0 çrimeiro re EÍgto sera' efectuado no di3 d'.TY?!19:o co-
m€Car as SuaS fuàcíesr.,......, € l€rminara'no último dia do

anD.

Ba l3.ns o

ri oirecção §eral pode.mudar os Estatutos c3m o acordo cla

D*D. e a mainric ã. Z/3. Caso a D,D. nã,t e-"teia de acordo
com a decisão tomada tera-o diferendo de s€r resolvido por
deci."á'o jurlicial,

acabamento cla Iunrlacão,
de liquidagáo a aProva-



Ãv

b.0..

7,.0,. continÉaçâ':

No caso rle um saldo f inal positivo, e !epois -da resp€ctiva
deducã-b de "uuiô" á tár "o* a liquiclagãon onde !ulio quanto p{rs-

--Isfvel sceraD preservados os interásses clos ref ugiados portugLrese s 
'

-oera, o dÍnbe iro restante, r.=f ítuiOo ãs e ntidaclés e organizacõe s

qu€ !inham rePrese ntação na D'G'
§o caso de rieàacorrlo ãntre a.D.D--. e a D'G. a .este re-speito', s€--

;;' ;;".i uir.'iuã ceptoÍra' pot áLt'íno..

Ca sos I,:§?JSvisJ qS

Sm torjos os casos não previstos nDs estatutos rlecidira'a D'G'
u

q?sà g.o-Lrocesr'?ra-,se quir, parg-a-IInclaçã9 (f ora rios Estatu/tos )

1.. Fundação r:la lissociação.para ot Hef " Portugue sest conforme o

indicarlo n r p;";ã:" i:i:à:4f ii' iõaã ã1 .rrr9:8??^:1",::'l
à. Fun,iacíoràa 3[v1aacão PrÀpriaménte r-]Íta, (Erei,cão da Direccaaj

ô+^ \E tru. . . / P

,1r r'tprese ntapão r''los Estatutos ria /issociacão'
4,', Te itura '11 Âcta 

"-mÁirr:-ai, i' t""ã-* !o,"?:?1.1^F1 
nclacâo s€ to::-

na pess'12 JUr1'.1l?A. )'


