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REGULAMENTO GERAL 
 
 

I - Preâmbulo 

 
A realização em Lisboa da 1ª edição dos Estados Gerais da Gestão nos Países de Expressão Latina (EGGPEL), 
em Março de 2012, é um projecto que surgiu no âmbito da candidatura do “MSHD Project” ao 7º Programa-
Quadro da UE para a Ciência e a Inovação, a qual foi apresentada por 8 parceiros de diferentes países latinos nos 
finais de Janeiro de 20111. 
   
O objectivo central de cada edição dos EGGPEL é fazer o balanço dos progressos  alcançados pelas ideias e 
práticas de gestão, não apenas em Portugal e países lusófonos mas nos países e regiões de expressão latina da 
Europa, da África e das Américas. Pretende-se que participem nesta actividade científica e técnica não apenas as 
instituições de ensino e os centros de investigação mas, também, os dirigentes e quadros das empresas, 
associações, ONGDs e instituições públicas. Pretende-se, nomeadamente, oferecer um palco de exposição e 
debate para as experiências inovadoras em matéria de gestão que vão emergindo nos países de expressão latina 
e que expressam, de algum modo, as raízes culturais latinas que lhes são comuns. 
 
Todos os contributos das ciências e das experiências de gestão para o desenvolvimento económico  e social 
cabem no âmbito dos EGGPEL. No entanto, há conteúdos prioritários para esta 1ª edição a realizar em Lisboa, 
designadamente:  

- os conteúdos relacionados com a influência das raízes culturais latinas nas práticas de gestão das 
organizações, a nível privado, público e associativo;  

- o problema das estratégias de luta contra a pobreza, em especial aquelas que apostam na afirmação de 
uma nova geração de empreendedores e quadros dirigentes interessados no desenvolvimento qualitativo e 
endógeno dos respectivos países;  

- por fim, as políticas de cooperação internacional ao nível do espaço latino terão também uma abordagem 
prioritária, sobretudo se pretenderem valorizar este espaço como um traço de união entre a Europa, a África e as 
Américas.   
 
Em suma, o modelo de Estados Gerais que pretendemos seguir já tem vindo a ser testado em França, com bons 
resultados, pela FNEGE (Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises). Tanto a 
FNEGE como a IFSAM (International Federation of Scholarly Associations of Management) constituem os nossos 
parceiros de referência a nível international.  
     
 

II - Estrutura organizativa  
 

Artigo 1º 
O movimento dos Estados Gerais 

 
1. O movimento dos EGGPEL de Lisboa é organizado em torno da Associação Promotora da Rede Dinâmica 

XXI (APREDIN), estrutura associativa que subscreveu a candidatura do “MSHD Project” ao 7º Programa-Quadro 

                                                           
1
 As instituições participantes no MSHD Project são as seguintes: - pela França, a FNEGE (Fondation Nationale pour l’Enseignement de la 

Gestion des Entreprises); - por Portugal, a APREDIN (Associação Promotora da Rede Dinâmica XXI), que agregou a si docentes e 

investigadores do ISEC, da UAL, da Universidade Lusófona, do Instituto Politécnico de Santarém e do IEESF; - pela Espanha, as Fundações 

KIM e FUNDETEC de Barcelona; - por Angola, a Universidade Agostinho Neto; - pelo Brasil, as Universidades Federais da Bahia e de 

Alagoas; - pelo Perú, a Rede Investigación, Desarrollo y Innovación; - pelo Panamá, a Fundación Iberoamerica Europa.  
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da UE para a Ciência e a Inovação, em Janeiro de 2011, tendo servido de suporte institucional para a reunião dos 
parceiros portugueses da área do ensino superior que participaram nessa candidatura. 

 
2. A APREDIN e a sua associada Universitas estabeleceram um protocolo de cooperação específico no 

sentido de a gestão do movimento dos Estados Gerais de Lisboa ser assegurada em parceria por estas duas 
entidades, sendo a intervenção da associada Universitas particularmente centrada sobre os aspectos 
administrativo e financeiro.   

 
 

Artigo 2º 
A orgânica dos EGGPEL de Lisboa 

 
1. A estrutura orgânica dos EGGPEL de Lisboa é constituída pelos seguintes órgãos:  

 
a) Comité Coordenador; 
b) Comissão Científica; 
c) Fórum de Parceiros Institucionais.  

 
2. Os órgãos indicados no § anterior são órgãos específicos dos EGGPEL de Lisboa e que exercem a sua 

actividade no quadro do presente Regulamento Geral, o qual lhes garante uma ampla autonomia face à 
organização da  APREDIN.  
 

 
Artigo 3º 

Comité Coordenador 
 

1. O Comité Coordenador (CCo) é constituído por 5-7 membros indicados pelos parceiros portugueses 
referidos no artigo 1º deste regulamento, sendo escolhidos com base na sua capacidade, como equipa, para 
assegurar a coordenação e gestão global do processo dos EGGPEL de Lisboa.    
 

2. São competências do CCo designadamente as seguintes:  
 
a) coordenar todas as actividades de preparação, realização e capitalização dos resultados dos EGGPEL 

de Lisboa, mesmo para além de  Março de 2012;  
b) construir o “site” dos Estados Gerais e assegurar a sua manutenção “on line”, pelo menos, até 6 meses 

após a realização do congresso;   
c) desenvolver um forte movimento de debate de ideias em torno da temática dos EGGPEL, não apenas 

em Portugal mas também, na medida do possível, nos outros países de expressão latina;  
d) estabelecer uma boa articulação com os diversos parceiros nacionais e estrangeiros que são 

chamados a participar no movimento dos Estados Gerais de Lisboa; 
e) representar o movimento dos Estados Gerais junto das entidades oficiais e, de uma maneira geral, 

perante terceiros;  
f) apoiar os outros órgãos do movimento dos Estados Gerais na realização das suas tarefas; 
g) elaborar o relatório de gestão e contas de todo o processo dos Estados Gerais e dar-lhe a divulgação 

adequada. 
 

3. O CCo reunirá sempre que for convocado para o efeito pelo seu presidente. 
 
 

Artigo 4º 
Comissão Científica 

 
1. A Comissão Científica é composta por duas equipas com funções diferenciadas mas que deverão 

trabalhar em estreita colaboração, a saber: 
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a) a Comissão Científica Internacional (CCI), composta por um certo número de personalidades com 
prestígio científico nos diversos países do espaço latino; 

b) a Comissão Científica Local (CCL), integrada por especialistas portugueses do meio académico e do 
mundo das empresas e das organizações em geral.   

 
2. São competências principais da CCI as seguintes:   

 
a) analisar os resumos ou “abstracts” que forem enviados à organização dos Estados Gerais, com vista a 

seleccionar aqueles cujos autores serão convidados a completar os respectivos textos e a apresentá-
los a debate no congresso de Março 2012; 

b) realizar uma selecção final dos textos completos das comunicações e projectos que forem submetidos 
aos Estados Gerais de Lisboa;  

c) distribuir as comunicações e projectos admitidos ao congresso pelas suas diversas secções, bem como 
organizar e animar as respectivas mesas de discussão ; 

d) apresentar ao plenário final do congresso os relatórios dos debates efectuados em cada secção; 
e) propor ao Comité Coordenador a lista de conferencistas convidados que irão intervir nas reuniões 

plenárias do congresso.  
   
3. Compete à CCL coadjuvar a CCI na boa execução das tarefas referidas no § anterior. 

 
4.  A CCI reunirá, ordinariamente, logo após as datas-limite para a entrega dos resumos ou “abstracts”  e dos 
textos definitivos. A CCL reunirá sempre que as suas tarefas de apoio à CCI o exigirem.  
 
5. Cada um dos membros da Comissão Científica não poderá subscrever mais do que uma comunicação ao 
congresso; não podendo, além disso, participar na avaliação dessa comunicação.  

 
 

Artigo 5º 
Fórum de Parceiros Institucionais 

 
1. O Fórum de Parceiros Institucionais (FPI) é composto por representantes qualificados de todas as 

entidades que se disponham a apoiar institucional e/ou financeiramente o movimento dos Estados Gerais de 
Lisboa. 

 
2. As principais atribuições do FPI são designadamente as seguintes: 

 
a)  emitir pareceres e recomendações sobre os assuntos que lhe forem submetidos, a título consultivo, 
     pelo Comité Coordenador; 
b)  promover o alargamento do Fórum a todas as entidades portuguesas e estrangeiras que possam vir a 
     dar um contributo positivo para o desenvolvimento do processo dos Estados Gerais de Lisboa; 
c)  avaliar a qualidade das acções que vão sendo implementadas em preparação dos EGGPEL; 
d)  em geral, velar para que todo o movimento dos Estados Gerais de Lisboa se possa desenvolver  
     em condições de adequado equilíbrio institucional e financeiro. 
 

3. O FPI reunirá, ordinariamente, uma vez em cada trimestre e, extraordinariamente, a pedido do CCo ou de 
um terço dos seus membros. Os avisos convocatórios serão assinados pelo seu presidente ou, no impedimento 
deste, pelo presidente do CCo.  

      
 

III - Programa de actividades  
 

Artigo 6º 
Actividades preparatórias 

 
1. O programa de preparação dos EGGPEL de Lisboa compreende, entre outras, as seguintes actividades: 
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a) divulgação do projecto dos Estados Gerais junto das comunidades académica, empresarial e 

associativa do nosso País e, também, com o apoio dos parceiros estrangeiros, nos outros países de 
expressão latina; 

b)  difundir a “Call for Papers” o mais alargadamente possível, suscitando o aparecimento de um grande  
    número de comunicações e projectos, além das inscrições de participantes nos Estados Gerais;  
c) promoção de um ciclo de colóquios e seminários sobre a  luta contra a pobreza e outros temas dos 

  EGGPEL, a realizar em diversas cidades do espaço latino e com a colaboração dos parceiros dessas 
cidades; 

d) assegurar a presença de conferencistas de prestígio na animação das sessões plenárias do congresso.  
 

2. Todos os órgãos do movimento dos EGGPEL de Lisboa serão chamados a intervir, sob a coordenação do 
CCo, na organização das actividades preparatórias referidas no § anterior. 
 

 
Artigo 7º 

Actividades do congresso  
 

1.  No momento da sua acreditação junto da organização, todos os participantes receberão uma pasta de 
documentos que incluirá, para além do programa do evento e outras indicações práticas, um CD-rom com todas 
as comunicações e projectos admitidos ao congresso.   
 

2. Os actos de inauguração e encerramento dos EGGPEL de Lisboa serão  valorizados com a presença de 
dirigentes dos poderes públicos, das instituições de ensino e das associações e fundações portuguesas, que 
serão convidados para o efeito. 

 
3. As sessões temáticas serão dedicadas à discussão das comunicações e projectos apresentados ao 

congresso. Os membros da CCI e da CCL presentes nas respectivas mesas farão relato dessas discussões e das 
respectivas conclusões perante as sessões plenárias. 

 
4. As sessões plenárias, além de ouvirem as intervenções dos conferencistas convidados, apreciarão os 

relatos das secções temáticas e farão o apuramento das conclusões do congresso, sob a orientação da CCI. 
 

5. Com a colaboração dos nossos parceiros institucionais, será organizado um programa social para os 
participantes no congresso e seus acompanhantes, o qual compreenderá um jantar e espectáculo de honra e uma 
visita turística na região de Lisboa, além da possibilidade de assistir às sessões plenárias do congresso e de 
beneficiar dos preços especiais dos hoteis para o grupo dos EGGPEL. 

 
6. O CCo assegurará a adequada cobertura noticiosa do congresso por parte dos órgãos de comunicação 

social nacionais e estrangeiros; isto, para além das refeições e pausas-café internas ao evento e de toda a 
logística de funcionamento do mesmo, através da contratação de empresas especializadas para o efeito.    

 
 

Artigo 8º 
Actividades pós-congresso  

 
1. As conclusões dos EGGPEL de Lisboa, bem como as principais comunicações seleccionadas pela CCI e 

as conferências, serão publicadas em livro. 
 
2. O CD-rom referido no § 1 do artigo 7º, bem como o livro e os registos fotográficos do evento,  serão 

divulgados através do “site” dos EGGPEL de Lisboa até 6 meses após a data do congresso.   
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III - Bases financeiras 

 
 Artigo 9º 

Receitas dos EGGPEL 
 

1.  As receitas dos EGGPEL de Lisboa podem revestir, entre outras, as seguintes modalidades: 
 
a) tarifas de participação; 
b) patrocínios publicitários; 
c) prémios patrocinados; 
d) apoios financeiros diversos. 
 

2.  Os termos concretos de cada uma destas modalidades são fixados no Anexo ao presente Regulamento 
Geral.   

 
3. Os apoios aos EGGPEL poderão ainda revestir a modalidade de “patrocínios institucionais ou em espécie”, 

a qual não se traduz necessariamente pela existência de movimentos financeiros entre o patrocinador e a 
organização dos EGGPEL. 

 
 

Artigo 10º 
Despesas dos EGGPEL 

 
1.  As depesas dos EGGPEL de Lisboa podem revestir, entre outras, as seguintes modalidades: 

 
a) despesas de deslocação e estadia dos membros da organização; 
b) despesas relativas à participação no congresso dos “keynote speakers”; 
c) despesas de aluguer de espaços; 
d) despesas ao abrigo de contratos de prestação de serviços; 
e) despesas de promoção, comunicação e publicidade; 
f) despesas gerais de administração; 
g) despesas diversas. 
 

2.  A contratação ou realização das despesas referidas no § anterior deve ser previamente autorizada pelo 
presidente e pelo tesoureiro do Comité Coordenador, devendo satisfazer todos os requisitos legais aplicáveis.    

 
 

Artigo 11º 
Movimento financeiro 

 
1.  Todo o movimento financeiro relativo aos EGGPEL de Lisboa deverá ser efectuado através de uma conta 

bancária especial que será designada por “Universitas-Estados Gerais de Lisboa-APREDIN”. 
  
2.  A conta bancária especial referida no § anterior deverá ser movimentada na modalidade de conta 

conjunta, requerendo para o efeito as assinaturas de um representante da Direcção da Universitas e de Júlio 
Gonçalves Dias, presidente da Direcção da  APREDIN e do Comité Coordenador dos EGGPEL de Lisboa. 

 
 

Projecto aprovado pelo Comité Coordenador em 31.10.2011 
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ANEXO  

 
TARIFAS E PATROCÍNIOS FINANCEIROS 

 
1. Tarifas de participação 

 
1.1. A tarifa de participação tem o valor base de 300,00 € (trezentos euros), a qual confere a cada participante o direito a:  

 
- receber a pasta de documentos do congresso (e outros documentos emitidos durante o evento); 
- participar em todas as sessões temáticas e plenárias do congresso; 
- ter acesso às refeições e pausas-café internas ao evento, sem custos adicionais; 
- dispôr de um ou dois lugares de participante no programa social do congresso, mediante um custo  
  adicional a definir oportunamente.    
  

1.2. As tarifas de participação pagas até 31 de Dezembro de 2010 terão direito a um desconto de anticipação de 
pagamento de 20% sobre o preço indicado em 1.1. 

 
1.3. Os estudantes terão direito a um desconto de 25% sobre a tarifa de participação referida no § 1.1, mediante a 

apresentação de um documento comprovativo da sua condição escolar. 
 

1.4. Os participantes que apresentarem comunicações e projectos previamente admitidos ao congresso pela CCI terão 
direito a um desconto de 25% no valor da tarifa de participação. No caso das comunicações e projectos de autoria colectiva, o 
presente desconto abrange apenas os três primeiros autores que participarem nos Estados Gerais. 

 
1.5.  As inscrições em grupo (mínimo de 5 pessoas), promovidas por instituições para os seus colaboradores, terão direito 

a um desconto de quantidade de 15%, que incidirá sobre o valor líquido de outros descontos.   
 

1.6. Os descontos definidos nos §§ 1.3 e 1.4 não são acumuláveis entre si.  
 
1.7. Tarifa para acompanhantes: 150,00 € (cento cinquenta euros). Veja-se artigo 7º, § 5, sobre o programa social.  
 
2. Patrocínios publicitários 

 
2.1. Os contratos de patrocínio publicitário entre os parceiros institucionais e a organização dos EGGPEL deverão 

obedecer às seguintes condições: 
 
a)  patrocínio publicitário normal: dá direito à publicação do “logo” do patrocinador na 1ª página do “site” dos EGGPEL 

(acompanhada de uma nota promocional no interior do “site”), na pasta de documentos e nos paineis do “hall” do 
congresso ; a publicidade do “logo” através do “site” inicia-se logo após o pagamento do valor do patrocínio e só 
termina com o encerramento do “site” no semestre posterior à realização do congresso; preço do patrocínio: 
1.500,00 euros; 

    
b)  patrocínio publicitário com exclusividade: poderá haver patrocínios publicitários com exclusivo para o respectivo 

sector de actividade (banca, seguros, empresas de construção e obras públicas, etc.); neste caso, além do referido 
em a), a promoção a realizar através do nosso “site” poderá incluir artigos, entrevistas e outras peças 
promocionais, além do estabelecimento de “links” com outros “sites” dos nossos parceiros africanos e latino-
americanos; o valor mínimo deste patrocínio é de 15.000,00 euros;  

 
c)  prémios patrocinados: está previsto atribuir prémios às melhores  comunicações ou projectos de aplicação que 

forem apresentados nas secções temáticas do congresso; nesse caso, os prémios terão o nome das entidades 
patrocinadoras e serão anunciados na sessão de encerramento.  

 
3. Apoios financeiros diversos 
 
Por fim, o CCo está disponível para analisar outras propostas de apoio financeiro por parte dos nossos parceiros 

institucionais.  


