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es Introdutórias
CAPÍTULO I – Disposiçõe
AR
RTIGO 1.º ‐ Objecto
nte regulameento tem porr objeto fixa r os princípios de atuaçã
ão do Conseelho de Administração daa
O presen
FCiênciass.ID – Associaçção para a Investigação e Desenvolvimeento de Ciências, bem com
mo as regras básicas
b
da suaa
organizaçção e funcionaamento e as normas
n
de connduta dos seu
us membros.

CAPÍTULO III – Valores e Princípios
P
Gerrais
ARTIGO
A
2.º ‐ CCritérios e Prin
ncípios de Atu
uação
1.

O Conselho de
d Administra
ação (doravannte referido como
c
CA) devve atuar com
m o intuito de
e assegurar a
vviabilidade operacional
o
e sustentabiliddade finance
eira da FCiên
ncias.ID, pondderando devvidamente oss
iinteresses e as
a legítimas exxpectativas d e todas as paartes interna e externamennte envolvidass, de entre oss
q
quais se destacam os seu
us investigaddores, trabalh
hadores, clien
ntes, financiaddores, credorres e demaiss
ccontrapartes relevantes.
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2.

Para efeitos do
d previsto no número annterior, o Con
nselho de Adm
ministração paautar‐se‐á po
or critérios dee
ttransparênciaa e gestão criteriosa,
c
addotando as melhores
m
prá
áticas conheccidas nas su
uas vertentess
eeconómica, social
s
e ambiental, no esttrito respeito pela Lei, pe
elo princípio dda boa‐fé e por elevadoss
princípios éticcos de integrid
dade, lealdad e, honestidad
de e responsab
bilidade.
ARTIGO 33.º ‐ Deveres Fundamentais
F
s

1.

O
Os membros do Conselho
o de Administtração devem
m observar de
everes de dispponibilidade, competênciaa
ttécnica, confidencialidade e conhecimennto da atividade da FCiência
as.ID adequaddos às suas fu
unções.

2.

No exercício das
d suas funçõ
ões, é dever dde cada um do
os membros do
d Conselho d e Administraçção:
a.
b.
c.
d.

De fo
orma atempad
da e diligentee, praticar os atos
a e exercer as tarefas inddicadas pelo CA.
C
Partiicipar nas reuniões do CA e das comissõe
es internas qu
ue venha a inttegrar;
Cumprir e fazer cu
umprir todas aas normas internamente in
nstituídas, nom
meadamente, os Estatutos,,
ulamentos e Protocolos
P
legaalmente instittuídos ou assu
umidos pela FFCiências.ID;
Regu
Manter a confidencialidade daas deliberaçõe
es do Conselh
ho de Adminiistração, não revelando ass
e tenha tido aacesso no exe
ercício do seu cargo, salvo as que, de bo
oa fé, tenham
m
inforrmações a que
de seer reveladas por
p força da leei ou por ordem de autorida
ade judicial coompetente.

CAPÍTULO IIII – Conselho de
d Administra
ação
ARTTIGO 4.º ‐ Com
mposição
1.

O Conselho de
d Administração é compoosto por um mínimo
m
de trê
ês e um máxiimo de sete membros,
m
em
m
número ímpaar, eleitos em
m Assembleia Geral, sendo um dos seuss membros o Presidente e os restantess
membros voggais.

2.

A Assembleiaa Geral que elege
e
os mem
mbros do Con
nselho de Administração, designa de entre
e
os seuss
membros o reespectivo Pressidente.

3.

Em caso de reenúncia ou de
estituição de um vogal do Conselho de Administraçãão, deve proceder‐se à suaa
ssubstituição, por cooptação, que deveráá ser ratificada na primeira Assembleia G
Geral que tenha lugar apóss
a mesma, noss termos previstos no artigoo 14º dos Estaatutos.
ARTIGO 5.º ‐ Mandatos e Remuneraçõ
ões

1.

O
Os membros do Conselho de Administraação são eleittos por quatro
o anos, sendoo permitida a sua reeleição
o
ndefinido de vezes.
v
por número in

2.

A
As funções exxercidas pelos membros doo Conselho de Administração não são rem
muneradas.
ARTTIGO 6.º ‐ Pre
esidente

1.

O Conselho de Administraçção é presidid o e representtado pelo resp
pectivo Presiddente.

2.

SSem prejuízo das demais competências
c
legalmente estabelecidas,
e
, compete esppecialmente ao
a Presidentee
d
do Conselho de
d Administra
ação (doravannte referido co
omo PCA):
a) Coorrdenar a ativid
dade do Conseelho de Administração;
b) Convvocar o Conse
elho de Adminnistração, fixarr a Agenda da
as reuniões, diirigir os debattes e conduzirr
todas as questõess que respeite m ao seu funccionamento;
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c)
d)
e)
f)
3.

Exerccer voto de qu
ualidade na toomada de deliberações pelo Conselho dee Administraçção;
Zelarr pela correta execução dass deliberaçõess do Conselho
o de Administrração;
Prom
mover a comunicação entree a FCiências.ID e todos os seus
s
interlocuutores externo
os;
Diriggir, acompanhar e consultarr a Comissão Executiva
E
no desempenho
d
das suas competências.

Nas ausênciaas e impedim
mentos tempporários do PCA, as sua
as funções ssão desempe
enhadas pelo
o
aadministrador vogal a quem
m o Presidentte tenha deleggado a represe
entação ou, nnão sendo esse o caso, pelo
o
aadministrador vogal que ve
enha a ser dessignado pela maioria
m
dos re
estantes mem
mbros do CA.
ARTIIGO 7.º ‐ Com
mpetência

1.

O Conselho de Administraçção é o órgãoo responsável pela gestão da
d FCiências.ID
D, nos termoss previstos naa
Lei e nos seuss Estatutos.

2.

No âmbito do
os seus poderes de delibeeração sobre qualquer assunto de adm
ministração da FCiências.ID,,
ccompete ao Conselho
C
de Administração,
A
, designadamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Apro
ovar o seu Reggulamento;
Pedir a convocaçã
ão das Assembbleias Gerais;
nir as suas esttratégias, polítticas gerais e objectivos;
Defin
Defin
nir a sua estru
utura organizaacional, laboraal e hierárquicca;
Desiggnar o Secretário‐Geral p elo período coincidente
c
com
c
o seu prróprio manda
ato, podendo
o
atrib
buir‐lhe as com
mpetências prrevistas na lei;;
f) Reprresentar a FCiências.ID em juízo e fora dele,
d
ativa e pa
assivamente, podendo dessistir, transigirr
e con
nfessar em qu
uaisquer pleitoos e, bem assim, celebrar convenções dee arbitragem;
g) Consstituir mandattários com os poderes que julgar conven
nientes;
h) Proceder à coopta
ação de Adminnistradores paara o eventual preenchimeento de vagas;
ovar os relató
órios e contaas anuais, asssim como os relatórios dee gestão trim
mestrais e/ou
u
i) Apro
semeestrais;
j) Adm
ministrar os bens da FCiênciaas.ID e adquirrir, alienar e onerar direitoss ou bens imóveis;
k) Defin
nir a atribuição de bolsas e prémios, noss termos de re
egulamentos eespecíficos;
l) Decid
dir a filiação da
d FCiências.ID
D em organism
mos nacionaiss ou estrangeiiros.
m) Exerccer as demaiss competênciaas que lhe sejaam atribuídas por lei ou pe la Assembleia
a Geral.
AR
RTIGO 8.º ‐ Re
euniões
1.

A
As reuniões do
d Conselho de
d Administraação têm lugaar nas instalaçções da FCiên cias.ID, se ou
utro lugar não
o
ffor escolhido por conveniê
ência do CA, ssendo admitid
da a participa
ação por recuurso a videoco
onferência ou
u
cconferência teelefónica.

2.

O Conselho de
d Administração fixa a pperiodicidade
e das suas re
euniões ordinnárias, sendo, no entanto,,
o
obrigatória a realização de uma reunião trimestral.

3.

A
As reuniões ordinárias
o
são
o convocadas pelo Presiden
nte através de
e comunicaçãão escrita (carrta ou correio
o
eelectrónico) dirigida
d
aos re
estantes mem
mbros com a antecedência
a
mínima de duuas semanas em relação à
d
data marcadaa, salvo em caso de urgêência justificaada, circunstâ
ância em quee, excepciona
almente, estaa
aantecedência poderá ser menor.
m

4.

A convocatórria inclui sem
mpre a Agendda da reunião
o e, bem asssim, os docu mentos que o Presidentee
eentenda convveniente reme
eter previameente aos restantes membros do Conselhoo.

5.

Nas reuniões do CA particip
pa, em princíppio, o Secretário‐Geral, a menos
m
que o PPCA decida em
m contrário.
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6.

Podem ser ch
hamados a in
ntervir nas reeuniões outros quadros da FCiências.ID ou de qualq
quer dos seuss
A
Associados, bem
b
como membros
m
doss órgãos sociais dos Asso
ociados, sem
mpre que tal seja julgado
o
cconveniente para
p
o bom an
ndamento doss trabalhos.

7.

SSempre que se
s mostre neccessário, podeerá o Conselho de Administração reunir extraordinariamente, sem
m
ccumprimento
o dos requisito
os prévios preevistos nos nú
úmeros anterio
ores, por iniciiativa da Asse
embleia Geral,,
d
do PCA, ou daa Comissão Exxecutiva.

8.

A
As reuniões extraordinárias podem reealizar‐se atraavés de e‐ma
ail, não exigi ndo reuniõess presenciais,,
d conteúdo ddas declarações bem como dos respectivvos intervenie
entes.
procedendo‐sse ao registo do

9.

A ata de quaalquer reunião do Conselhho de Administração é da
a responsabiliidade do Secretário‐Geral,,
aaprovada preeliminarmente pelo Presi dente e dep
positada num
ma plataformaa electrónica
a na semanaa
sseguinte à reu
união, para re
ecolha de conntributos, deve
endo a versão
o final ser aprrovada na reunião seguintee
d
do Conselho de
d Administra
ação.
ARTIGO 9 .º ‐ Quórum e Deliberações

1.

O Conselho de Administraçção não podeerá deliberar sem
s
que estejja presente ouu representad
da na reunião
o
a maioria doss seus membro
os.

2.

Q
Qualquer adm
ministrador pode
p
fazer‐se representar numa reuniã
ão por outroo administrador, mediantee
ssimples carta, ou qualquerr outro meio de comunicaçção escrita, dirigida ao PCA
A, mas cada administrador
a
r
aapenas poderrá representarr um outro meembro do Con
nselho de Adm
ministração.

3.

O Presidente organizará o debate procuurando promo
over a particip
pação dos mem
mbros nas deliberações do
o
ó
órgão.

4.

C
Com exceção
o dos casos em
m que a lei oou os Estatuto
os exijam maiorias qualificcadas, as deliberações são
o
ttomadas porr maioria sim
mples dos vottos dos adm
ministradores presentes ouu representad
dos, tendo o
Presidente vo
oto de qualida
ade.
ARTIGO 110.º ‐ Conflito de Interessess

1.

O
Os administraadores não podem
p
particiipar nem vottar em delibe
erações do CA
A sobre assuntos em que
ttenham, por conta
c
própria ou de terceirros, um intere
esse em conflito com o(s) innteresse(s) da FCiências.ID.
Em caso de co
onflito, o adm
ministrador em
m causa deve informar o PCA.

2.

No caso de seer o PCA a fazer‐se repressentar na reun
nião por outro administraddor, ou no ca
aso de ter um
m
iinteresse em conflito com o da FCiênciias.ID, a comu
unicação deve
erá ser dirigidda aos vogais da Comissão
o
Executiva.
ARTIGO 11.ºº ‐ Constituiçã
ão de Comissõ
ões

1.

O Conselho de
d Administra
ação pode enccarregar espe
ecialmente alg
gum ou algunns dos administradores dee
matérias espeecíficas de ad
dministração, designadame
ente através da
d constituiçã o de Comissõ
ões, fixando a
ssua composição, nomean
ndo o respecctivo coorden
nador‐responsável e esta belecendo os termos dee
missão.
referência para o funcionamento da Com
ARTIGO 112.º ‐ Definiçã
ão de Poderess

1.

os de pagamennto, a FCiência
as.ID obriga‐se:
No que diz respeito a meio
a.

o PCA e de um
m vogal, ou
pela assinatura do
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b.
2.

pela assinatura de
e um dos mem
mbros do Consselho de Administração e ddo Secretário‐G
Geral.

Nas demais matérias
m
não cobertas pelo n.º 1, a FCiências.ID obriga‐se pela assinnatura:
a.
b.
c.

do Presidente do Conselho
C
de A
Administração
o, ou
ogal ou vogaiss do Conselhoo de Administrração em quem tenham siddo delegados poderes, ou
de vo
de mandatário
m
constituído e coom poderes paara certa ou certas espéciess de atos.
ARTIGO 13.º ‐ Delegação de
d Competências

1.

O Conselho de
d Administra
ação pode de legar alguns dos seus pod
deres numa CComissão Execcutiva, para a
ggestão corren
nte da FCiência
as.ID.

2.

O Conselho de Administraçção não pode delegar as seguintes matérrias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A coo
optação de ad
dministradorees;
O peedido de convo
ocação de Asssembleias Gerrais;
A aprovação do re
elatório e conttas anuais a submeter à Assembleia Geraal;
A preestação de cauções e garanntias pessoais ou reais pela FCiências.ID;
A mu
udança da sed
de social;
A aprovação de prrojetos de fussão, cisão e traansformação da FCiências.IID;

O IV – Comisssão Executiva
CAPÍTULO
ARTI GO 14.º ‐ Com
mposição
1.

O Conselho de Administrração delega a gestão co
orrente da FCiências.ID
F
nnuma Comisssão Executivaa
((doravante reeferida como CE)
C constituídda por três do
os seus membros, sendo um
m deles o Presidente da CEE
((ou PCE).

2.

C
Compete ao Conselho de Administraçãão nomear o PCE, caso o PCA não sejja já um dos membros, e
eestabelecer a sua composiçção.
ARTIG
GO 15.º ‐ Com
mpetências

1.

O Conselho de Administrração fixa as competênciaas da Comisssão Executivaa, delegando neste órgão
eexecutivo tod
das as compettências do Connselho de Adm
ministração prrevistas nos EEstatutos, com
m exceção das
matérias prevvistas no nº 2 do artigo 13º deste Regulamento.

2.

SSem prejuízo do dever de informação a prestar ao Co
onselho de Administração, nnão carecem de
d ratificação
mplo, a:
por este órgão decisões da Comissão Exeecutiva relativvas, por exem
a)
b)
c)
d)
e)

3.

ulamentos ope
eracionais;
Regu
Gestão de contas bancárias;
estão corrente
e;
Decissões de naturreza operacionnal e/ou de ge
Conttratação de tra
abalhadores e bolseiros;
Delegação de co
ompetências operacionais no Secretário‐Geral e/ouu nos Coordenadores de
Núcleo.

O Conselho de
d Administração exclui ou fixa limites à delegação de competênccias na Comisssão Executiva
relativamentee às seguintess matérias:
a)

Alterração do presente Regulam
mento;
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b) Decissões que devvam ser conssideradas partticularmente estratégicas devido ao se
eu montante,
risco
o ou caracteríssticas especiaiis, em que se incluem as se
eguintes:
i. Aquisiçõe
es de particippações ou ativvos físicos fora do contextoo da atividade
e principal da
FCiênciass.ID;
ii. Alienação
o de participaações ou ativos físicos cujo
o valor por ooperação supe
ere um limiar
fixado pa
ara o efeito peelo Conselho de
d Administração;
i
iii.
Realizaçã
ão de investtimentos de desenvolvim
mento não pprevistos em
m orçamento
previame
ente aprovadoo pelo Consellho de Administração, cujoo valor supere
e limiares porr
investime
ento e acumuulado anual fixxados para o efeito
e
por estee órgão;
i
iv.
Realizaçã
ão de operaçõões financeiraas não conforrmes com a ppolítica financceira definida
pelo Conselho de Adm
ministração.
c)

Todaas as matérias da competêência exclusivva do Conselh
ho de Adminiistração, com
mo sejam, porr
exem
mplo, a indigittação dos meembros da Comissão Execu
utiva e do seuu Presidente, a designação
do Seecretário‐Geral, ou a particcipação de enttidades extern
nas no capitall social da FCiê
ências.ID.
d) Relaçções protocolares entre a FFCiências.ID e qualquer doss seus Associaados;
4.

SSempre que seja
s
necessáriio à defesa doo interesse daa FCiências.ID
D deliberar sobbre qualquer das matérias
q
que porventu
ura não tenh
ha competênncia delegadaa pelo Conselho de Adm inistração, mas
m não haja
possibilidade de convocarr o Conselho de Administtração em te
empo útil, a Comissão Exe
ecutiva pode
d
deliberar sob
bre a matéria em questãão desde qu
ue tenha, atrravés do Preesidente do Conselho de
A
Administração
o, previamentte submetido o assunto a todos
t
os mem
mbros do Consselho e recolhido o parecerr
ffavorável da maioria
m
destes.

5.

A delegação de competências previssta neste arrtigo não exclui a comppetência do Conselho de
A
Administração
o para tomar resoluções soobre os mesmos assuntos.
ARTIGO 166.º ‐ Reuniõess e Organizaçã
ão

1.

A Comissão Executiva reún
ne semanalmeente, desde que com a presença de doiss membros, se
endo que um
d
deles será o Presidente,
P
a quem
q
compette convocar e dirigir as reun
niões.

2.

À
Às reuniões da
d Comissão Executiva
E
assisste o Secretárrio‐Geral e ne
elas é admitidda a participaçção de outros
q
quadros da FCiências.ID
F
se
s julgado coonveniente pe
elo Presidente, presencialm
mente ou co
om recurso a
vvideoconferência ou conferência telefónnica.

3.

A
As decisões da
d Comissão Executiva
E
consstam de um registo
r
de deccisões, mantiddo pelo Secre
etário‐Geral e
vvalidado pelo Presidente.

4.

À Comissão Executiva incumbe o exercíccio colegial daas funções que
e lhe são deleegadas, mas a cada um dos
sseus membros pode serr especialmennte acometid
da a responssabilidade peelo acompanhamento de
d
determinadass áreas funcionais.

5.

C
Compete espeecialmente ao
o Presidente dda Comissão Executiva:
E
a) Reprresentar a Com
missão Executtiva;
b) Coorrdenar a ativid
dade da Comiissão Executivva, distribuind
do entre os seeus membros a preparação
ou acompanhame
ento dos assuuntos que devvam ser objecto de apreciiação ou decisão por este
órgão;
o Executiva;
c) Zelarr pela correta execução dass deliberaçõess da Comissão
d) Assegurar o cump
primento dos limites da de
elegação de competências
c
s da Comissão
o Executiva e
d
de co
olaboração pe rante o Conse
elho de Admin
nistração.
dos deveres
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ARTIGO 177.º ‐ Quórum e Deliberaçõe
es
1.

A Comissão Executiva
E
não
o poderá delibberar sem qu
ue esteja pressente a maiorria dos seus membros.
m
Os
membros da Comissão
C
Executiva não poodem fazer‐se
e representar nas reuniões ddeste órgão.

2.

A
As deliberaçõ
ões da Comissã
ão Executiva ssão tomadas por
p maioria simples dos preesentes e o se
eu Presidente
ttem voto de qualidade.
q
ARTIGO 18.º ‐ Articulaação com o Co
onselho de Ad
dministração

1.

O PCE assegura que seja prrestada toda a informação aos demais membros
m
do CConselho de Administração
A
relativamentee à atividade e às deliberaç ões da Comissão Executiva;

2.

O registo das decisões to
omadas nas reuniões da Comissão Exxecutiva é diisponibilizado
o no sítio da
FFCiências.ID na
n internet aos restantes m
membros do Co
onselho de Ad
dministração;

3.

Nas reuniões do Conselho de Administrração, a Comissão Executivva apresenta um sumário dos aspectos
cconsiderados relevantes da
a atividade deesenvolvida de
esde a última reunião.

4.

A Comissão Executiva faculta aos m embros do Conselho de Administraçãão os esclarrecimentos e
iinformações adicionais
a
ou complementaares que forem
m solicitados.

CAPÍTU LO V – Dispossições Finais
AR
RTIGO 19.º ‐ PPublicação, Viigência e Alterações
1.

O presente reegulamento en
ncontra‐se puublicado no síttio da FCiência
as.ID na internnet.

2.

O presente reegulamento foi aprovado nna reunião do
o Conselho de
e Administraçção realizada no dia 21 dee
aabril de 2017,, entrando imediatamente em vigor.

3.

só poderá seer alterado mediante
O presente regulamento
r
m
solicitação de doois ou mais membros do
o
C
Conselho de Administração, os quais ddeverão fundaamentar o pedido de alterração junto do Presidente,,
ffazendo‐o aco
ompanhar de uma propostaa de alteração
o.

4.

A aprovação de alteraçõess ao presente regulamento
o, quer por modificação ouu supressão de alguma dass
ssuas cláusulass, quer por introdução de uuma nova cláusula, requerr uma maioriaa qualificada de
d dois terçoss
d
dos membross do Conselho de Administrração, e pode ser realizada a qualquer m
momento.
ARTIGO 200.º ‐ Vinculaçã
ão Automáticca

1.

Q
Qualquer mem
mbro do Consselho de Adm inistração que
e venha a ser eleito ou desiignado obriga
a‐se a cumprirr
na íntegra o presente
p
Regu
ulamento, a quue fica autom
maticamente vinculado duraante todo o se
eu mandato.

Regulamentto de Funcionam
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