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REGULAMENTO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

INVESTIGADORES CIENTÍFICOS E 

TECNOLOGICOS 

 

Artigo 1º 

Âmbito 

A Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia (ANICT) rege-se 

pelos seus estatutos e por um regulamento interno que especifica e concretiza alguns 

dos pontos constantes dos estatutos. 

 

 

Artigo 2º 

Associados  

Podem ser associados da ANICT todos os investigadores científicos doutorados, 

portugueses ou estrangeiros, com actividade científica associada a qualquer instituição 

científica Portuguesa, independentemente do seu local de residência e categoria 

profissional.  

 

 

Artigo 3º 

Direitos dos Associados 

1. São direitos dos associados: 

a) Eleger e ser eleito para os órgãos da ANICT; 

b) Ser informado das actividades da ANICT e participar nas mesmas; 

c) Ter acesso ao sítio da internet da ANICT e ao fórum da ANICT; 

d) Participar nas Assembleias Gerais e apresentar propostas, moções e requerimentos; 

e) Requerer a convocação de Assembleias Gerais nos termos do artigo 5º dos Estatutos 

da ANICT; 

f) Apresentar à Direcção propostas, críticas ou sugestões que julgarem convenientes; 

g) Recorrer para a Assembleia Geral de decisões tomadas pela Direcção; 

h) Participar em grupos de trabalho ou comissões criadas pela Direcção; 

i) Solicitar isenção de futura quota anual, desde que tenha a quota em dia, durante 

situação de Desemprego; 

 

2. Dos direitos acima mencionados, o direito a ser eleito como Presidente, Vice-

Presidentes ou Tesoureiro da direcção está restrito a associados a residir em Portugal. 

 

Artigo 4º 

Deveres dos Associados 

1. São deveres dos associados: 

a) Cumprir as disposições dos Estatutos e Regulamentos da ANICT; 

b) Respeitar os princípios constantes na Carta de Ética da ANICT; 
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c) Exercer com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que forem eleitos; 

d) Pagar pontualmente a quota correspondente; 

e) Participar nas Assembleias Gerais; 

f) Colaborar com todas as iniciativas que concorram para o prestígio e desenvolvimento 

da ANICT; 

 

 

Artigo 5º 

Exclusão de associados 

1. Perde a qualidade de associado: 

a) Quem deixar de pagar a respectiva quota por período superior a 2 anos. O mesmo só 

poderá ser readmitido mediante pagamento das quotas e depois de aprovação da 

direcção; b) Quem usar a imagem da associação de forma indevida, ou contribuir para o 

desprestígio da ANICT, a ser avaliado em reunião da direcção, e aprovado por maioria 

de 2/3. O mesmo poderá pedir recurso, a ser avaliado em Assembleia Geral. 

c) Quem declarar, por escrito, à Direcção, a sua desistência; 

 

 

Artigo 6º 

Direito à privacidade dos associados 

Os dados biográficos dos associados constituem dados confidenciais da ANICT e não 

poderão ser divulgados nem utilizados para outros fins que não o normal funcionamento 

da ANICT e a normal comunicação entre os associados e os órgãos da ANICT, salvo 

com autorização expressa dos associados. 

 

Artigo 7º 

Reunião e convocação da Assembleia Geral 

1. A Assembleia Geral reúne ordinariamente, pelo menos uma vez por ano, para 

aprovação do relatório de actividades e contas, devendo realizar-se esta reunião no 

prazo de até 3 meses após o fim do periodo a que se refere o relatório. 

2. Reúne extraordinariamente por iniciativa da Mesa da Assembleia Geral, por 

requerimento da Direcção ou do Conselho Fiscal, ou por requerimento de pelo menos 

vinte por cento dos associados. 

3. A Assembleia Geral será convocada pela Mesa da Assembleia Geral, com pelo 

menos um mês de antecedência, por meio de correio de electrónico e afixação no sítio 

da internet da ANICT. 

 

Artigo 8º 

Funcionamento da Assembleia Geral 

1. A Assembleia Geral funcionará de acordo com os estatutos da ANICT. 

2. Salvo o disposto no número seguinte as deliberações da Assembleia Geral são 

tomadas por maioria simples dos votos. 

3. As deliberações relativas à alteração dos estatutos e regulamentos, só serão válidas se 

aprovadas por dois terços dos associados presentes na reunião. 

 

 

 

Artigo 9º 

Funcionamento interno da Direcção 

1. É da competência de cada Direcção regulamentar a sua estrutura orgânica interna. 



2. A Direcção poderá criar comissões ou grupos de trabalho para o desempenho de 

funções específicas com carácter temporário ou permanente, sendo estes grupos ou 

comissões responsáveis perante a Direcção, que a qualquer momento poderá fazer 

cessar as suas actividades total ou parcialmente; 

3. Cada grupo de trabalho ou comissão deverá ter como interlocutor um dos membros 

da Direcção, mas poderá contar com a participação de associados não integrantes da 

Direcção. 

 

Artigo 10º 

Presidente da Direcção 

1. O presidente da Direcção da ANICT não poderá desempenhar este cargo mais do que 

dois mandatos. 

2. Sem prejuízo do ponto anterior, poderá participar noutras funções da direcção, por 

período indeterminado. 

 

 

Artigo 11º 

Da revisão do regulamento interno 

1. A revisão dos estatutos compete à Assembleia Geral, que será expressamente 

convocada para o efeito; 

2. As propostas de alteração dos presentes estatutos terão que ser aprovadas por dois 

terços dos associados presentes. 

 

Artigo 12º 

Interpretações e casos omissos 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação dos presentes estatutos serão 

resolvidos em primeira instância pela direcção da ANICT. Em tudo o mais não previsto 

nem regulado nos presentes estatutos, nem nos regulamentos aprovados pela 

Assembleia Geral, aplicar-se-ão as normas da lei civil em vigor. 

 

Artigo 13.º 

Entrada em vigor do Regulamento Interno 

O presente Regulamento entrou em vigor após aprovação em Assembleia Geral de 25 

de Julho de 2014. 

 


