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Capítulo I 

 

Artigo 1.º 

(Âmbito) 

O presente regulamento aplica-se à Associação Portuguesa de Professores de Física e de Química (APPFQ) 

e pretende definir o funcionamento dos seus Órgãos Sociais e estruturas associativas, especificando e 

concretizando os termos mais genéricos dos seus Estatutos. 

 

Artigo 2.º 

(Direção) 

1. A Direção reunirá ordinariamente trimestralmente, sendo lavrada a respetiva ata. 

2. Sem prejuízo do ponto anterior, a Direção reunirá extraordinariamente, por iniciativa do seu presidente ou 

sob proposta de pelo menos dois elementos da Direção. 

3. As reuniões referidas nos pontos 1 e 2 são precedidas do envio de convocatória, por correio eletrónico, a 

todos os membros da Direção, com a ordem de trabalhos, com o prazo mínimo de 48 horas, podendo a mesma 

decorrer em qualquer modalidade. 

4. Sem prejuízo dos três pontos anteriores, qualquer encontro com qualquer número de elementos da Direção 

pode ter lugar, sem necessidade de ser lavrada ata, para assuntos de expediente geral. 

5. Os encontros referidos no ponto 4 terão sempre que ser anunciados a todos os membros da Direção, pelo 

meio que acordarem como o mais conveniente. 

6. São competências da Direção: 

a) Cumprir e fazer cumprir os Estatutos, o Regulamento Interno e as deliberações da Assembleia Geral; 

b) Representar legalmente a Associação; 

c) Elaborar a proposta de orçamento anual; 

d) Elaborar o plano anual de atividades; 

e) Elaborar o relatório de contas anual; 

f) Cumprir e fazer cumprir o plano de atividades; 

g) Elaborar o relatório anual de atividades; 

h) Admitir os associados nos termos dos estatutos e do presente regulamento; 

i) Aplicar as sanções aos associados, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º; 

j) Readmitir os associados que perderam a sua qualidade, nos termos dos estatutos e do presente 

regulamento; 

k) Implementar o programa do processo eleitoral; 

l) Definir o valor anual da quota devida pelos associados. 
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Artigo 3.º 

(Conselho Fiscal) 

1. O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente uma vez por ano. 

2. Sem prejuízo do ponto anterior, o Conselho Fiscal poderá reunir-se sempre que entender necessário.  
 
3. De cada reunião do Conselho Fiscal será lavrada ata. 

4. As reuniões do Conselho Fiscal podem decorrer em qualquer modalidade. 

5. São competências do Conselho Fiscal: 

a) Fiscalizar, sempre que o entenda conveniente, a escrita da Associação; 

b) Fiscalizar e dar parecer sobre o relatório de atividades e contas proposto pela Direção; 

c) Dar parecer sobre o projeto de orçamento anual da Direção; 

d) Requerer, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a convocatória da Assembleia Geral, sempre 

que entenda conveniente. 

 

Artigo 4.º 

(Assembleia Geral) 

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os associados e reúne de acordo com os Estatutos, 

competindo-lhe deliberar sobre todos os assuntos submetidos à sua apreciação e não compreendidos nas 

atribuições legais ou estatutárias dos outros órgãos, nomeadamente: 

a) Eleger a respetiva Mesa, a Direção e o Conselho Fiscal; 

b) Aprovar o Plano Anual de Atividades e Orçamento, apresentados pela Direção; 

c) Aprovar o Relatório de Atividades e Contas, apresentados pela Direção; 

d) Destituir, em qualquer instante, os titulares dos Órgãos Sociais; 

e) Deliberar sobre a alteração dos Estatutos; 

f) Aprovar a criação ou extinção do Centro de Formação, Delegações Regionais ou outras estruturas 

orgânicas; 

g) Aprovar o Regulamento Interno; 

h) Deliberar sobre a extinção e liquidação da Associação, nos termos da Lei. 

2. A Assembleia Geral pode ser convocada extraordinariamente, de acordo com os Estatutos, com uma 

antecedência mínima de oito dias, podendo a mesma decorrer em qualquer modalidade. 

a) O requerimento de convocação deve ser endereçado ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

Deste devem constar os motivos da convocação, a ordem de trabalhos sugerida para apreciação do 

Presidente da Mesa e a identificação dos requerentes.  

b) No caso de os requerentes serem um conjunto de associados, esta identificação é feita por meio da 

indicação do número de cartão de cidadão, validade e assinatura. 
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Artigo 5.º 

(Renúncia ao mandato) 

1. Os membros da Direção gozam do direito de renúncia ao respetivo mandato. 

2. No caso da renúncia dos membros da Direção, pode o Presidente nomear os seus substitutos, de entre os 

associados na posse dos seus direitos sociais. 

3. No caso de o Presidente da Direção renunciar ao mandato, assume as suas funções um dos vice-

presidentes. 

4. Caso a Direção seja composta por um único Vice-Presidente, nos termos do número anterior, cabe-lhe 

nomear de entre os restantes elementos da Direção um novo Vice-Presidente. 

5. Os membros da Mesa da Assembleia Geral gozam do direito de renúncia ao respetivo mandato. 

6. Se o vice-presidente ou o secretário da Mesa da Assembleia renunciarem ao mandato, o Presidente da 

Assembleia Geral nomeará os seus substitutos, de entre os associados na posse dos seus direitos sociais. 

7. No caso de renúncia conjunta dos elementos da Mesa da Assembleia Geral, serão convocadas eleições 

para o Órgão, de acordo com o previsto no Capítulo III. 

8. Os membros do Conselho Fiscal gozam do direito de renúncia ao respetivo mandato. 

9. Se qualquer um dos membros do Conselho Fiscal renunciar ou perder o mandato, pode o Presidente do 

Conselho Fiscal nomear os seus substitutos, de entre os associados. 

10. Se o Presidente do Conselho Fiscal perder ou renunciar ao mandato, o Primeiro Vogal assumirá o cargo 

de Presidente, enquanto o Segundo Vogal desempenhará o cargo de Primeiro. 

11. No caso da demissão conjunta dos elementos do Conselho Fiscal, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral convoca eleições para o órgão. 

 

Artigo 6.º 

(Perda do mandato) 

1. A perda de mandato é deliberada pela Assembleia Geral, por maioria de dois terços. 

2. Perdem o mandato os elementos da Direção que não desempenhem as suas funções, descritas nos 

Estatutos e no presente Regulamento. 

3. A Direção perde o mandato quando: 

a) não veja aprovado o Plano Anual de Atividades e Orçamento, nos termos do artigo 2.º; 
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b) tenham perdido ou renunciado ao mandato dois terços dos elementos eleitos; 

c) no caso de renúncia simultânea do Presidente e do(s) Vice-Presidente(s). 

3. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral perde o mandato no caso de não desempenhar as suas 

competências, descritas nos Estatutos e no presente Regulamento, sendo substituído pelo Vice-Presidente. 

4. Perdem o mandato os membros da Mesa da Assembleia Geral que não desempenhem as suas funções, 

descritas nos Estatutos e no presente Regulamento. 

5. No caso da perda de mandato de todos os elementos da Mesa da Assembleia Geral, serão convocadas 

eleições para o Órgão, de acordo com o previsto no Capítulo III. 

6. Perdem o mandato os membros do Conselho Fiscal que não desempenhem as suas funções, descritas nos 

Estatutos e no presente Regulamento. 

7. No caso da perda de mandato de todos os elementos do Conselho Fiscal, serão convocadas eleições para 

o Órgão. 

 

Capítulo II 

(Associados) 

 

Artigo 7.º 

(Admissão) 

1. O pedido de admissão à qualidade de associado é formalizado pelo preenchimento de uma ficha de inscrição 

eletrónica, segundo modelo definido pela Direção e sujeito a uma taxa de inscrição de valor igual ao definido 

para a quota anual. 

2. Os associados efetivos comprovam a sua elegibilidade para esta categoria através de, pelo menos, um dos 
seguintes meios: 

a) envio de uma declaração da entidade patronal; 
b) envio de um recibo de vencimento do ano civil em curso; 
c) envio de cópia do cartão de aposentado da Caixa Geral de Aposentações. 

 
3. No caso das propostas a associados estudantes, envio do comprovativo de matrícula do ano em curso. 
 
4. Os associados extraordinários comprovam a sua qualidade através de, pelo menos, um dos seguintes meios: 

a) declaração da abertura de Atividade ou declaração fiscal como formador/explicador e certificado de 

habilitações profissionais para o grupo de recrutamento 510; 

b) envio da cópia em PDF dos seus dados constantes do Sistema Interativo de Gestão dos Recursos 

Humanos da Educação (SIGRHE); 

c) Curriculum vitae com comprovada experiência significativa relacionada com os objetivos da APPFQ. 
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5. Compete à Direção decidir pela admissão do candidato a associado, no prazo de 30 dias a contar da data 

de receção do pedido, e informá-lo da decisão no prazo de 10 dias a partir da tomada de decisão. Na ausência 

desta informação, considera-se tacitamente aceite a admissão do candidato. 

6. A admissão dos associados honorários, tal como consta nos Estatutos, depende de proposta nesse sentido, 

apresentada pela Direção ou por um mínimo de trinta associados efetivos à Assembleia Geral, e da sua 

aprovação por esta, por maioria de dois terços dos associados presentes. 

7. Os dados biográficos dos associados constituem dados confidenciais da APPFQ, não podendo ser 

divulgados nem utilizados para outros fins diferentes dos previstos no âmbito da comunicação e participação 

entre os associados e os órgãos centrais (ou regionais) da APPFQ, nem mesmo para campanha eleitoral. 

8. Compete à Direção propor à Assembleia Geral os critérios de readmissão dos associados que perderam 

esta qualidade. 

Artigo 8.º 

(Demissão e Readmissão) 

1. O pedido de exclusão de associado e/ou o pedido de demissão de qualquer cargo, responsabilidade ou 

incumbência, deve ser feito por escrito, à Direção, excetuando-se o respeitante a Órgãos Sociais, que deve 

ser entregue ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

2. Qualquer demissão de associado, independente da sua qualidade, está sempre dependente da apreciação 

pontual por parte da Direção, podendo da mesma caber recurso, a expor, no prazo de trinta dias a contar da 

data da notificação da sua aplicação, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, se o associado assim o 

desejar, fundamentando clara e objetivamente a razão pela qual o faz. 

3. A falta de pagamento das quotas, por um período superior a um ano, sem motivo justificado e atendido pela 

Direção, pode traduzir-se na eliminação da qualidade de associado, mediante deliberação da Direção. 

4. A readmissão do ex-associado será ponderada e decidida pela Direção e estará sujeita a uma taxa de 

readmissão de valor igual ao triplo do valor definido para a quota anual. 

5. Os associados expulsos não poderão ser readmitidos, salvo reabilitação comprovada ou revisão do 

processo, fundamentando-se este em factos novos ou outros que não tenham podido ser anteriormente 

apreciados. 

 

Artigo 9.º 

(Sanções) 

1. As sanções existentes são: 

a) advertência verbal - é aplicada pela Direção, tem efeitos pedagógicos e não processuais; 

b) advertência por escrito - é aplicada pela Direção e tem efeitos processuais; 

c) suspensão por tempo indeterminado - é aplicada pela Direção na sequência do levantamento de um 

inquérito; 
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d) suspensão por tempo determinado - é aplicada pela Direção como consequência de acontecimentos 

graves e tem efeitos processuais; 

e) exclusão - é aplicada pela Direção, é referente a uma dada atividade e tem efeitos processuais; 

f) expulsão - é aplicada pela Direção, é referente à Associação e tem efeitos processuais. 

2. Da advertência por escrito cabe recurso para a Direção, a interpor no prazo de trinta dias a contar da data 

da notificação da sua aplicação. 

3. A aplicação das sanções referidas nas alíneas d), e) e f) requer um inquérito prévio. 

4. O inquérito, conduzido por um instrutor nomeado pela Direção, associado ou não, é constituído por uma ou 

mais audiências do(s) interveniente(s), na tentativa de se apurar a existência ou não de matéria que justifique 

a instauração de um processo disciplinar. Após a sua conclusão, é passível de recurso, por parte do(s) 

interessado(s), a expor ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, no prazo máximo de cinco dias a contar 

da data da notificação. Durante o inquérito, os visados serão alvo de suspensão por tempo indeterminado. 

5. O processo disciplinar é conduzido pelo Conselho de Instrução, constituído pelo Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral e dois Vogais, por ele nomeados, associados ou não, e é constituído por uma ou mais 

audiências do(s) interveniente(s), na tentativa de se apurarem responsabilidades. Após a sua conclusão, é 

passível de recurso, por parte do(s) interessado(s), a expor ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, no 

prazo máximo de quinze dias a contar da data da notificação. A decisão final é vinculativa. Durante o processo, 

os visados serão alvo de suspensão por tempo indeterminado. 

6. A não observância dos deveres gerais de associado, expressas no Artigo 6.º dos Estatutos, será alvo de 

uma advertência por escrito. 

7. A execução por parte do associado de comportamentos socialmente condenáveis, não éticos, perturbadores 

do bom funcionamento da Associação, ou seguimento de condutas que determinem condenação judicial 

considerada grave pela Direção ou, ainda, a reincidência nos comportamentos citados no ponto seis deste 

artigo, será alvo de um inquérito. 

 

 

 

Capítulo III 

(Regulamento Eleitoral - processo eleitoral para os Órgãos Sociais) 

 

Artigo 10.º 

(Da qualidade de eleitor) 

É eleitor qualquer associado efetivo da APPFQ que se encontre no legal cumprimento dos seus deveres de 

associado. 
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Artigo 11.º 

(Da qualidade de associado elegível) 

É elegível para os órgãos sociais da APPFQ qualquer associado efetivo que se encontre no legal cumprimento 

dos seus deveres de associado. 

Artigo 12.º 

(Organização do processo eleitoral) 

1. Cada lista deverá apresentar os candidatos a todos os Órgãos Sociais. Para a Direção, deverá apresentar 

um mínimo de cinco candidatos e sempre em número ímpar, identificando o cargo a que são propostos. No 

mínimo, deve ser indicado um Presidente, dois Vice-Presidentes e dois Vogais, que assumirão as funções de 

Tesoureiro e de Secretário da Direção, devendo ser identificado que vogal ocupará cada uma destas funções. 

2. O processo eleitoral compreenderá um programa onde conste os períodos de apresentação de listas, de 

notificação de aceitação/exclusão das mesmas, da apresentação de reclamações, bem como a data da votação 

em Assembleia Geral. 

3. Compete à Direção definir o programa referido no ponto anterior, de forma a que todo o processo eleitoral 

esteja concluído até 31 de março do ano em que terminam os mandatos. 

4. Sem prejuízo do Artigo 17.º dos Estatutos, o programa do processo eleitoral deverá ser divulgado pela 

Direção a todos os associados, com a antecedência mínima de 60 dias. 

5. A Direção divulgará, na sua página eletrónica oficial junto dos associados, por via eletrónica, as candidaturas, 

a identificação dos seus candidatos e os respetivos programas. 

6. No caso de não se verificar a apresentação de listas de candidatos aos Órgãos Sociais, estes serão 

designados em Assembleia Geral. 

7. Os resultados das eleições serão divulgados a todos os associados, pelo menos, na página eletrónica oficial. 

 

Artigo 13.º 

(Dos critérios de apresentação das listas) 

1. Cada lista deverá discriminar inequivocamente a identificação de cada candidato, com o número de 

associado e o respetivo cargo que se propõe desempenhar. 

2. Cada lista deverá incluir as assinaturas dos respetivos candidatos. 

3. Os documentos constantes da apresentação de cada lista deverão ser remetidos pelo correio, em suportes 

originais de papel, ou entregues em mão nos prazos definidos, à Direção. 

4. O não cumprimento dos pressupostos referidos nos números anteriores invalida a aceitação da lista 

apresentada. 



 

 
------------ 
Regulamento Interno | APPFQ                                                                                                                                                          Página 9 

   

5. A Direção submete as listas apresentadas à mesa da Assembleia Geral, a quem cabe a aceitação de cada 

lista, a qual fica condicionada ao cumprimento dos critérios estabelecidos nos artigos 10.º, 11.º e 12.º. 

Artigo 14.º 

(Modalidades de votação) 

1. A cada associado efetivo corresponde o direito a um voto. 

2. A Direção deverá organizar um processo eleitoral que permita o voto por correspondência a qualquer 

associado que o solicite. 

3. O voto por correspondência formalizar-se-á através do envio do respetivo boletim de voto em envelope 

fechado, garantindo-se simultaneamente a confidencialidade do voto e a identificação inequívoca do eleitor. 

4. A admissão do voto por correspondência ao sufrágio só se efetivará verificadas as condições do artigo 10.º 

do presente capítulo. 

5. A votação poderá ocorrer através de voto eletrónico, desde que precavida a confidencialidade. 

 

 

CAPÍTULO IV 

(Comissões, Grupos de Trabalho e Representação) 

Artigo 15.º 

1. Cabe à Direção aprovar a constituição de Comissões e Grupos de Trabalho, constituídos para efeitos 

específicos entre os seus associados. 

2. O funcionamento das estruturas “Comissão” ou “Grupo de Trabalho” rege-se por regras internas definidas 

pelos seus elementos, em total autonomia. 

3. A Direção aprovará Comissões Consultivas com o objetivo de emissão de um determinado parecer, 

orientação ou análise.  

4. Cabe à Direção nomear os Representantes da APPFQ, para funções para as quais seja solicitada a sua 

representação. 

 

CAPÍTULO V 

(Regulamento interno) 
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Artigo 16.º 

(Revisão) 

1. O Regulamento Interno pode ser revisto ordinariamente de três em três anos, e aprovado por maioria simples 

dos associados presentes na Assembleia Geral. 

2. O Regulamento Interno pode ser revisto extraordinariamente a qualquer momento, devendo as alterações 

ser aprovadas com maioria de dois terços dos associados presentes na Assembleia Geral. 

3. As propostas de alteração devem ser apresentadas à Assembleia Geral pela Direção, por sua iniciativa ou 

sob proposta de 20% dos associados. 

 

Artigo 17.º 

(Casos omissos) 

As situações omissas no presente Regulamento serão decididas nos termos da Lei, pela Direção, cabendo 

recurso para a Assembleia Geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em reunião da Assembleia Geral do dia 4 de janeiro de 2023 

 

 

 

                                                               O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

 

 

 

 

                  Adriano Néry 
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