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Na sequencia de anteriores contactos e de acordo com

0

prornetido, junto enviamos

alguns documentos para discU9ao opartuna.

]\te ao rron-ento cerC'..a de 60 pessoas rnanifestaram-se activarrente interessadas

na

cria9ao/re1an9arrento de uma Associa9ao Portuguesa de Economia Agraria.
A CCIllissao designada na reuniao de D2zernbro passado, alem da propJsta de RGf'T'Jla
rrento Interno (anexa), considr:-ra conveniente a actualiza9ao do artigo 479 do Pegulan~nto In
terno da SCAF, a prop::Jr

a sua

Asserrb1eia Ceral, a curto prazo.

IBste !rOdo, aguardar-se-a a posi9ao dessa Asserrb1ej.a Cera1 para a discussao defi
nitiva do Regularrento Interno da proposta Associ9a.o Portuguesa de Economia Agraria.
caso tal reuniab nao se realize nos melhores prazos proparemos OIXlrtunam:mte ou
tro seguimento passivel.

Ate breve.

RUA DA JUNQUEIRA.
TELEF. 03371Q
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PROPOSTA DE ALTEFAC:Ao 00

RE~MEN'ID

INlEmQ DA

SOCIEI:lADE DE C:r:eocIAS AGRfWIAS DE PORrtX.;AL

CAP!TUI..O III

DAS SEcxj)ES ~SPECIALIZADAS E AFILIADAS

~ Art9 II79 - Os rrembros da Sociedade podem agrupa;r-se

em Sec90es Especializadas, oon

sagradas a sectores especifioos das ciencias agrarias.. Pooem ainda oons
tituir-se no ambito da Sociedade, Sec90es lUiliadas em danInios relacio
nados com a actividade agrioola, cujos lleI'OOros nao tern obrigatorianente
de ser sOcios da Sociedade de Ciencias Agrarias de Portugal. A organiza

9ao das Sec<;Oes Afiliadas reo podem oontrariar

0

espirito de

sociedade

cientifica em que se insere a Sociedade de Ciencias Agrarias de Portugal
e respeitara obrigatoriaxrente os artigos 489 e 499 do presente regula.tt'e!!.
to.

ASSC'CIAC'AO PORI'UGUESA IE OCCNCMIA. AGRAPIi\. (API'lEA)

PFOPffiTi\ DE

RF;GtJIl\MEN'1X)

INTEFNO

Capitulo I

Cbjectivos e orqaniza9aO da Associacao

Art9 .1Q

-

A J1ssocia<;ao PortuCTUesa de Economia Agraria

e UIPa Seccao Afiliada

da

Sociedade de Ciencias J1ararias de Portugal, nos te:rnns do Art9 479 do
Feaularrento dacruela Sociedade.
Art9 29 - A Associaqao
para

0

e urna.

sociedade cientifica oom

0

objectivo de contribuir

esclarecirnento dos problemas econOmicos e sociais do sector

a<;rrico1a {Xlrtuoues, forrentar

0

progresso dos conhecimentos no domInio

da Economia Agraria, estreitar a coopera9ao cientifica e tecmca entre
os seus nembros, bero corro prorrover

0

desenvo1vinento dos contactos

entre especia1istas nacionais e internacionais no seu dominio de actua

c.ao .
Art9 39 - A i\ssociaqao

e constituida :r;:cr tUn nGrrero nao

1irritado de nembros, nos

teI"lTOS do Art9 59 do presente Pegularrento Interno.

Art9 49 -

Os

rrerobros da i\ssociacao sao clistribuidos pe1as secmintes categorias:

a) Efectivos - individuos, nacionais ou estrangeiros, residentes no
territOrio naciona1;

.2.

b) Correspondentes - individuos, nacionais ou estrangeiros, residentes
fora do territOrio nacional i
c) Colectivos - entidades, nacionais ou estranqeiras:
d) Honorarios - individuos ou entidades, nacionais ou estrangeiros,
que se notabilizaram pela sua actividade cientifica ou tecnica no
dominio de actuacao da Associac;::ao ;
e) Benerreritos - individuos ou entidades nacionais ou estranqeiros
que tenham prestado servic;os relevantes
f)

a Associayao;

Estudantes - estudantes, nacionais ou estranaeiros interessados nas
actividades da Associacao.

Art9 59 - Sao considerados s6cios fundadores e rrernbros efectivos em plenitude
de direitos os participantes na Assembleia Cbnstituinte da
realizada a

de

Associa~ao

de 1986. A admissao de novos rrernbros deve

ser proposta por dois rnertlbros efectivos no usc dos seus direitos e
aprovada em AsseIPbleia C'-eral convocada para

0

efeito. A admissao exi

gira a aprovacao per rnaioria absoluta dos presentes e representados,
em escrutinio secrete.
J\rt9 69 - As auotizay5es anuais dos rrembros da Associacao sao fixadas em cada
ano civil pela AsseIPbleia C'-eral, de acordo can as seauintes normas:

efe~~eser

a)

e~Sda~ieda

A quota anual dos nerrbros colectivos

e dupla da dos

rre:mbros efect,!

vos;

b) ~

'ft. quota anual dos rrernbros estudantes

e 50%

da dos nerrbros efectivos i

.3.

Art9 79 - A qualidade de nerrbro da ]lssocia~ao perde-se

:r;x::>r:

a) Pedido de dem1ssao do interessado;
b) Demissao proposta pela Dire~ao e ractificada pela rnaioria absol~
ta dos nernbros presentes

a Assenbleia

C"-eral convocada para

0

efeito.

§ iinico - Salvo cases excepcionais, apreciados pela Direcyao,

0

mo

paganento da auota anual durante

0

19 trinestre de cada ano

civil irnplica a perda autoI'l'Stica da aualidade de nernbro da
Associacao.
Art9 89 - ]l A.ssocia~o

e ac'l.r'!linistrada per uma Dir:ecyao constituida }X)r:

- Presidente
- Secretario
- Tesoureiro
E' 19 - 0 presioente representa a Associa~o em juizo e fora dele,

dirige as reuniOes cientificas e tecnicas da Associa<;ao e asse
gura

0

cumprirrento
do Peaulanento Interne da Associacao •
.
~.

§ 29 - Nos sellS impedirrentos

0

~

Presidente };XXle delegar, total ou par

cialrrente, as suas funcOes no Secretario.
§ 39 - 0 Secretario tern a seu cargo a corres;::x::>ndencia, a organizacao
das sessOes cientificas e tecnicas, e a redacc;ao das actas das

reuniOes da Direcs:ao.
§ 49 - 0 Tesoureiro tan a seu cargo a adrnin1stracao financeira da Asso

-

-

cia9ao eorienta a sua escritura~o.

§ 59 - Os nembros da Direccao sao eleitos, de entre os nenbros efectivos
da Associac;ao, per periodos de 2 anos renovaveis.
~ 69 - A elei9ao dos cargos sociais deve ter lugar no

U1t.i:rro tri:rr:estre

.4.

do ano civil em <;rue se conpleta
Art9 99 - A Assembleia C-eral da Associacao

0

mandato anterior.

e conposta p:Jr todos

em plenitude de direitos, reune :pEllo n:enos

UlTIa

os seus rrerrbros

vez em cada ano civil

em sessao ordinaria convocada e dirigida r:elo Presidente da Direcyao.
6 19 - COmpete
a)

a Assembleia

Ele~r

C-eral:

a Direcgao;

b) Fixar anualrrente as quotiza<;;<3es

noS tenros

do .Art9 69 do

presente Peaularrento Interno;
c) Aprovar anualIrente
d)

Ele~

0

PlelatOrio e COntas da Direo;:ao;

os deleaados que representam a Associa<;ao em qualquer

reuniao de caracter cientifico, no Pais ou no estrangeiroi
e) Alterar

0

Fegulanento da Associa<;ae i

f) Leli.berar sobre todas as glEstOes que The forero presentes
p:Jr convoca9ao exPressai
g) Lecidir sobre os casos omissos no presente

IE~amento

Interno.
§ 29 - A Asserrbleia C:eral {Xlde reunir em sessae extraord..inaria convo

cada por iniciativa do Presidente da Di~o ou a :t'eq\Er:iJrento
de urn JI'IiniIro de 20% dos nerrbros efectivos no usc dos seus direi
tos, devendo neste caso estar presentes mais de :rretade do nGrrero
dos reouerentes para que a sessao se realize.

§ 39 - Tern direito a voto na Asserrbleia (;eral apenasos rrerrbros efecti
vos da Associaqao.

§ 49 -Sao permitidos a

representa~o e 0 voto per correspondencia.

• 5 •

Art9 109 - Oonstituem reoeitas da

~ssociacao:

a) As guotizacOes dos seus wembros;
b) As subven<;C5es e donativos erue eventualnente The sejam atribuidos
pe10 Estado ou quaisouer outras instituic6es pUb1icas ou privadas.

Art9 119

uaa1
/'

0;zsamen a
urn
,tan7
ros

, 2~

Art<> yt9

- Altera<rOes

ectiytSs da

ao presente Peoularrento Interno sO podern ser decididas em

~ssernb1eia C~ra1,

como assunto Obrigatoriarnente inscrito na respectiva

convocatoria.
6 i'inico - A Assenb1eia ('-era1 a

que

se refere 0 corpo deste artigo

de estar presentes ou representados pe10

I!e11.OS

tern

25% dos nero

bros efectivos no usa dos seus direitos, so p::xlendo as a1te

,

racOes ser aprovadas p::>r maioria abso1uta dos presentes - e

13~

Art9

~

representados.,
- A disso1u900 da Associacao sO p:xle ser aprovada em Assernb1eia Gera1
l

eSp2cialInente convocada para 0 efeito, devendo estar presentes ou re
oresentados 50% dos rrernbros efectivos no uso dos seus direitos, care
cendo a

resolu~?o

de dissolucao a aprovayao par maioria de dois ter90s

dos presentes e representados.
S finico - Em caso de dissolucao
a Assenbleia C-era! devera eleger
uma
.
.
~

Comissao

liouidataria da Associacao.

,

f

I

.6.

,

CapItulo I I

~cti vidades

da Associa<;ao

"4~
Art9

}B9 -

Para atinoir as suas finalidades a AssociaQao prop6e-se:
a) Prorrover reuniOes, conferencias, cursos, visitas de estudo e quais
cruer outras actividades de caracter cientIfico, tik:nico e cultural,
relacionadas com

0

seu sector especIfico de actividade:

b) Pronover a publicac;ao detrabalhos eSfecializados em revistas cien
tIficas nacionais ou estranaeiras, e contribuir per outras vias

pet

ra a divuloq.cao destes i
c) Atribuir au prq::x:>r prenuos a trabaL'1os cientIfioos e tecnicos e
criar fundos para apoio

a investig~o cientIfica e

concessao de

bolsas de estudo;
d) Estabelecer e estreitar relay6es com sociedades cientIficas

con~

neres nacionais, estranoeiras ou internacionais.
4s-~

Art9 f69 - A ~socia~o pede filiar-se em Associac;Cies internacionais ou estran
geiras, fazer-:-se representar ero Congressos e reuniOes cientIficas no
pais ou no estran9"eiro asseaurando as rela~sapm aa.ue1as associa~s.

t b<;
Art9

v(9 -

Nao

e fennitida,

nas reuniOes e iniciativas

c.a

Associacao a discussao

de assuntos de indole rx:>lItica ou religiosa ou desprovidos do rigor
cientIfioo que se exiqe

as

actividades da Associacao.

