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ESTATUTOS
CAPÍTULO I
(Denominação, Duração, Área, Sede e Objecto)

Artigo 1º
(Denominação e Duração)
A Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial, é uma associação
de carácter cultural sem fins lucrativos e de duração ilimitada, constituída de
harmonia e em conformidade com o estabelecido pelo regime jurídico das
associações e rege-se pelos presentes estatutos e eventuais regulamentos.

Artigo 2º
(Área e Sede)
1. A Associação tem sede no Porto e exerce a sua acção no plano interno em
todo o território nacional.
2. A Associação poderá transferir a sua sede e estabelecer grupos ou
delegações, ou outras formas de representação regional.

Artigo 3º
(Delegações)
A solicitação de membros da associação que residam em região afastada da
sede, o Conselho Director poderá constituir delegações regionais.
As delegações são dirigidas por um director em conformidade com as
directrizes emanadas do Conselho Director.

Artigo 4º
(Objecto)
A Associação tem por objectivos:
1. Promover a divulgação de novas tecnologias e métodos de gestão e
engenharia industrial e incentivar a formação de dirigentes e quadros
técnicos, com o objectivo de aumentar a eficácia dos processos produtivos,
através da troca de experiências entre empresas, grupos universitários e
outras instituições de investigação.
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2. Prestar colaboração técnica e dar pareceres por iniciativa própria ou
quando solicitada, dentro do âmbito da sua especialidade.

CAPÍTULO II
Membros. Admissão, Direitos, Deveres e Exclusão

Artigo 5º
(Categoria e Admissão)
1. Podem ser membros da Associação as pessoas singulares ou colectivas,
nacionais ou estrangeiras, residentes ou não no país, e entidades públicas
ou equiparadas, interessadas na gestão e engenharia industrial que
reconheçam a utilidade da Associação e a ela queiram aderir.
2. Os membros da Associação agrupar-se-ão nas seguintes categorias:
a) Efectivos: as pessoas singulares;
b) Subscritores: as pessoas colectivas e as entidades públicas ou
equiparadas;
c) Honorários: as pessoas singulares ou membros efectivos que tenham
tido uma acção de reconhecido destaque em prol do desenvolvimento
da gestão e engenharia industrial;
d) Fundadores: os membros efectivos e subscritores admitidos até ao
nonagésimo dia subsequente à data de publicação dos estatutos no
jornal oficial.
3. A admissão dos membros efectivos e subscritores far-se-à por solicitação
escrita dos candidatos e será da competência do Conselho Director.
4. A nomeação dos membros honorários far-se-à por deliberação da
Assembleia Geral, sob proposta do Conselho Director.
5. Da deliberação a que se refere o número três cabe recurso para a
Assembleia Geral, interposto pelo requerente ou por qualquer membro no
prazo de trinta dias a contar da data da notificação da decisão ou do seu
conhecimento.

Artigo 6º
(Direitos dos Membros)
1. Para além dos que lhes forem atribuídos no regulamento da Associação,
constituem direitos dos membros efectivos, subscritores e fundadores:
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a) Eleger ou ser eleito para o exercício dos cargos da Associação;
b) Intervir nas Assembleias Gerais, discutindo e votando todos os assuntos
tratados;
c) Examinar os livros e os demais documentos da Associação, nas datas que
para tal forem designadas.

Artigo 7º
(Deveres dos Membros)
São deveres dos membros efectivos, subscritores e fundadores da Associação:
a) Prestar colaboração efectiva a todas as iniciativas que concorram para o
prestígio e desenvolvimento da Associação, nomeadamente contribuindo
para o desenvolvimento do estudo da gestão e engenharia industrial,
através da troca de informação e experiência, ou da publicação de
trabalhos e realização de conferências ou de outros meios adequados;
b) Exercer gratuitamente, com assiduidade e interesse, os cargos para que
foram eleitos ou nomeados pelos órgãos competentes;
c) Cumprir as obrigações decorrentes dos presentes estatutos, regulamentos
da Associação e as que resultem das deliberações dos seus órgãos sociais.

Artigo 8º
(Demissões e Exclusões)
1. Perdem a qualidade de associados os membros que:
a) O solicitarem por escrito;
b) Forem excluídos por:
I.

Praticarem actos contrários aos objectivos da Associação ou que,
de qualquer modo, possam afectar o seu prestígio ou dos seus
membros;

II.

Terem em atraso o pagamento de quotas e não liquidarem o seu
débito nos 30 dias seguintes aos da data do registo da carta-aviso
que lhes for enviada.

2. No caso da alínea b) no número anterior, a exclusão será decidida pelo
Conselho Director após prévia audiência do interessado, cabendo recurso
de decisão para a Assembleia Geral, a interpôr no prazo de 30 dias
contados da deliberação.

4

CAPÍTULO III
Órgãos Sociais
SECÇÃO I
Princípios Gerais
Artigo 9º
(Órgãos Sociais)
1. São orgãos da Associação, a Assembleia Geral, o Conselho Director e o
Conselho Fiscal.

SECÇÃO II
Assembleia Geral

Artigo 10º
(Constituições e Funções)
1. A Assembleia Geral é constituída por todos os membros no exercício dos
seus direitos, só eles tendo direito a voto.
2. A mesa da Assembleia Geral é constituída por um presidente, um vicepresidente e dois secretários.
3. O vice- presidente substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Artigo 11º
(Competências)
1. Compete à Assembleia Geral:
a) Eleger a respectiva mesa, o Conselho Director e o Conselho Fiscal
sendo a eleição feita por maioria de votos e em escrutínio secreto;
b) Apreciar os actos do Conselho Director e o relatório e contas de cada
exercício e o orçamento do seguinte;
c) Fixar e alterar, sob proposta do Conselho Director, o quantitativo da
jóia e das quotas;
d) Aprovar, sob proposta do Conselho Director os regulamentos da
Associação e das delegações.
2. Compete ao presidente da mesa da Assembleia Geral, além das funções
inerentes ao seu cargo:
a) Convocar e dirigir os trabalhos da Assembleia Geral, sendo auxiliado
neste caso pelos secretários da mesa;
b) Dar posse aos orgãos sociais eleitos.

5

Artigo 12º
(Reuniões)
A Assembleia Geral reunirá em sessão ordinária durante o primeiro trimestre
de cada ano civil para efeitos do número 1 alínea b) do Art.11º, e de dois em
dois anos para efeitos da alínea a) do mesmo número e Artigo e,
extraordinariamente a pedido do Conselho Director, do Conselho Fiscal ou de
pelo menos 1/5 dos membros da Associação no pleno gozo dos seus direitos.

Artigo 13º
(Funcionamento e Deliberação)
1. A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, só poderá funcionar em
primeira convocação com a presença de mais de metade dos membros com
direito a voto, mas poderá funcionar meia hora depois, em segunda
convocação, com qualquer número de pessoas.
2. As Assembleias Gerais extraordinárias convocadas a requerimento de
associados só poderão funcionar desde que estejam presentes pelo menos
2/3 dos requerentes.
3. O funcionamento da Assembleia Geral processar-se-á nos termos
estipulados no respectivo regulamento.
4. Salvaguardadas as disposições legais, as deliberações da Assembleia Geral
serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes ou
representados.

SECÇÃO III
Conselho Director
Artigo 14º
(Composição)
1. A representação e a gestão da Associação são confiadas a um Conselho
Director composto:
a) Por um número de membros efectivos que pode variar entre 9 e 15
elementos todos eles eleitos pela Assembleia Geral;
b) Por um director de cada Delegação que vier a ser criada nos termos
previstos no artigo 3º.
2. Na sua primeira reunião, o Conselho Director eleito escolherá de entre os
seus membros um Presidente, três Vice-Presidentes, dos quais um VicePresidente Executivo que presidirá à Comissão Executiva quando exista.

6

3. O Conselho Director poderá delegar numa Comissão Executiva a
competência e os poderes de gestão que entenda dever atribuir.
4. Competirá ao Conselho Director regular o funcionamento da Comissão
Executiva e o modo como exercerá os poderes que lhe forem cometidos.
5. A Comissão Executiva terá a composição e integrará os elementos que o
Conselho Director, de entre os seus membros, para o efeito indicar.
6. O Presidente ou no caso de vacatura não resultante de destituição.
7. A Associação obriga-se, pela assinatura do Presidente e do VicePresidente Executivo bastanto porém, nos actos de mero expediente, a
assinatura do Vice-Presidente Executivo ou de dois Directores.

Artigo 15º
(Competência)
Compete ao Conselho Director:
a) Representar a Associação em juízo e fora dele por intermédio do
seu Presidente ou, nas suas faltas e impedimentos, pelos VicePresidentes.
b) Gerir a actividade da Associação e efectivar as operações
decorrentes do seu objecto.
c) Anualmente elaborar o Plano de Actividades e Orçamento,
controlando a sua execução e apresentar à Assembleia Geral o
Relatório e Contas acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal.
d) Constituir, modificar ou extinguir os grupos ou delegações
regionais a que se referem o Artº. 3º.
e) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis e imóveis e tomálos de arrendamento.

SECÇÃO IV
Conselho Fiscal
Artigo 16º
(Constituição)
O Conselho Fiscal é constituído por três membros: Presidente, Vogal e Relator
e ainda dois suplentes.
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Artigo 17º
(Competência)
Compete ao Conselho Fiscal:
a) Examinar a escrita da Associação;
b) Elaborar parecer sobre o relatório e contas da direcção a ser
submetido à Assembleia Geral;
c) Reunir conjuntamente com o Conselho Director, sempre que o
entenda, e dar parecer sobre qualquer assunto que lhe seja
apresentado.

CAPÍTULO IV
Disposições Gerais e Transitórias

Artigo 18º
(Ano Social)
O ano social coincide com o ano civil.

Artigo 19º
(Responsabilidade)
A responsabilidade do Conselho Director cessa três meses após a aprovação
das contas e relatório da gerência, salvo quando se comprovar que nestes
documentos houve indicações falsas ou omissões.

Artigo 20º
(Mandato, destituição e vacaturas)
1. Os orgãos sociais são eleitos pelo prazo de dois anos em reunião ordinária
da Assembleia Geral.
2. 0s membros cujo mandato termina, manter-se-ão no exercício dos seus
cargos até que os novos membros sejam eleitos e empossados.
3. É permitida a reeleição por uma ou mais vezes.
4. Os membros eleitos entrarão em exercício das suas funções imediatamente
após a posse, a qual terá lugar nos 15 dias seguintes ao acto eleitoral.
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5. Os orgãos sociais ou qualquer dos seus membros poderão ser destituídos a
todo o tempo por deliberação da Assembleia Geral.
6. A Assembleia que decidir qualquer destituição fixará a data em que voltará
a reunir extraordinariamente para proceder a novas eleições.
7. Ao decidir a destituição de qualquer orgão ou de qualquer dos seus
membros, a Assembleia Geral deverá indicar quem o substituirá até à
posse de novos eleitos, salvo o caso de destituição do Conselho Director,
em que será eleita uma Comissão Administrativa composta por três
membros, um dos quais será designado para Presidente.
8. No caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou definitivo de
qualquer membro dos órgãos sociais competirá ao Presidente da Mesa da
Assembleia Geral a designação de um substituto, que exercerá as suas
funções até à data em que cessar o fundamento que justificou a sua
nomeação ou a do termo do mandato dos demais membros.

CAPÍTULO V
Disposições Provisórias

Artigo 21º
(Instalação e Eleições)

1. A instalação da Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial
(APGEI) será da competência da “Comissão Instaladora” que tomará as
funções do Conselho Director , até às primeiras eleições.
2. A Comissão Instaladora integra os seguintes membros:
Presidente;
Vice-Presidente;
Vice-Presidente Executivo e
Vogais.
3. No período máximo de 6 (seis) meses após a publicação destes Estatutos
no Diário da República, a Comissão Instaladora deverá proceder às
eleições gerais para a constituição dos Órgãos Sociais, nos termos do
regulamento provisório por si elaborado.
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