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Preâmbulo 
 

A Direcção da Associação Portuguesa de Economia Política (EcPol), eleita a 4 de Outubro de 
2017, definiu como uma das suas principais linhas programáticas estimular a constituição e 
dinamização dos Núcleos Regionais, previstos no Art. 28.o dos Estatutos da Associação. 
 
Os Núcleos Regionais deverão assumir um papel destacado à escala regional/local na 
promoção do debate público, de acordo com os princípios da Associação, contribuindo assim 
para o papel socialmente útil que a Associação pretende desempenhar na sociedade 
portuguesa. Os Núcleos Regionais poderão desempenhar também um papel relevante na 
promoção do ensino e da investigação em Economia Política junto das instituições relevantes 
localizadas nas regiões respectivas, bem como na aproximação a novos públicos. 
 
O funcionamento de cada Núcleo Regional rege-se pelo presente regulamento, a aprovar pela 
Assembleia Geral, que obedece aos princípios de unidade processual e de autonomia 
funcional.  

 
Artigo 1.o 
Definição 

 
Um Núcleo Regional é uma unidade funcional, sem estatuto de órgão social da EcPol, que 
visa promover a Economia Política, de acordo com os princípios da Associação, no âmbito 
territorial pelo qual se define e identifica, em articulação com os órgãos sociais da EcPol, 
nomeadamente com a sua Direcção. 

 
 

Artigo 2.o 
Constituição 

 
1. Os Núcleos Regionais serão criados sob proposta de um mínimo de dez membros da 

EcPol, que residem ou exercem actividade profissional na área geográfica pela qual o 
Núcleo se define.  
 

2. A criação de um Núcleo Regional carece de deliberação da Assembleia Geral da EcPol, 
votada por maioria simples do Plenário, e em cuja convocatória seja expressamente 
mencionada a deliberação como Ponto autónomo na respectiva Ordem de Trabalhos.  

 
 



Artigo 3.o 
Organização dos Núcleos Regionais 

 
Os Núcleos Regionais organizam-se de modo próprio, sendo exigíveis os seguintes requisitos:  

 
a)  A coordenação de cada Núcleo é assegurada por dois membros, que assumem o cargo de 
coordenadores por dois anos. 
 
b) O cargo de coordenador de um Núcleo Regional não é acumulável com outros cargos de 
coordenação de unidades equivalentes ou o desempenho de cargos em órgãos sociais da 
EcPol.  
 
c)  Os coordenadores são reconhecidos pela EcPol como os únicos interlocutores legítimos do 
Núcleo para os efeitos devidos.  

 
 

Artigo 4.o 
Atribuições da Direcção da EcPol 

 
1. São atribuições da Direcção da EcPol:  
 
a)  Dinamizar o agendamento das propostas para a criação ou reformulação da denominação 
dos Núcleos Regionais, para efeitos da deliberação da Assembleia Geral, garantindo a 
cumprimento dos requisitos necessários.  
 
b)  Disponibilizar aos Núcleos Regionais espaço no website da EcPol para desenvolverem as 
suas actividades científicas, culturais e profissionais em permanência e com autonomia.  
 
c)  Apoiar as iniciativas que lhe forem comunicadas, nomeadamente através da sua 
divulgação, do aconselhamento técnico no sentido da sua realização, sempre que tal for 
solicitado, entre outras modalidade de cooperação, de acordo com as capacidades existentes.  
 
d)  Apreciar o Plano Anual de Actividades e o Relatório Anual de Actividades de cada 
Núcleo Regional, ao abrigo do princípio da cooperação estratégica com os órgãos sociais da 
EcPol.  
 
e)  Disponibilizar aos demais órgãos sociais da EcPol, nomeadamente à Assembleia Geral e 
ao Conselho Fiscal toda a informação que estes solicitarem para um melhor conhecimento das 
actividades dos Núcleos Regionais, ou sempre que entender útil que esses órgãos se 
pronunciem sobre essas mesmas actividades.  
 
 

Artigo 5.o 
Atribuições dos Núcleos Regionais 

 
1. São atribuições dos Núcleos Regionais:  
 



a) Garantir a informação actualizada junto da Direcção da EcPol acerca da eleição dos 
coordenadores e da organização das iniciativas, através da apresentação de Relatórios e 
Planos anuais de actividades, até́ final do 1o trimestre de cada ano civil.  
 
b) Obter financiamento para as suas actividades sob a supervisão dos órgãos sociais da EcPol.  
 
c) Promover o debate público às escalas regional e local, de acordo com os princípios da 
EcPol. 
 
d) Promover o ensino e a investigação em Economia Política junto de instituições localizadas 
nas regiões respectivas, em articulação com a Direcção da EcPol. 
 
e) Divulgar informação no website e demais canais de disseminação de informação e de 
comunicação da EcPol.  
 
f) Contribuir para a aproximação da EcPol a novos públicos e à captação de novos membros 
associados.  
 
g) Organizar a eleição dos Coordenadores de Núcleo findo o seu mandato. 

 
 

Artigo 6.o 
Eleição dos Coordenadores dos Núcleos Regionais 

 
1. A eleição dos Coordenadores é efectuada através de acto eleitoral democrático, nele 
participando todos os membros da EcPol inscritos nos respectivos Núcleos Regionais. 
 
2. O acto eleitoral para a eleição dos Coordenadores deverá ocorrer, preferencialmente, 
aquando da realização do Encontro da EcPol, sendo o seu mandato de dois anos renovável 
uma única vez. 

 
 

Artigo 8.o 
Extinção dos Núcleos Regionais 

 
Serão extintos os Núcleos Regionais que permaneçam dois anos consecutivos sem qualquer 
actividade, excepto por motivos de força maior a fundamentar junto dos órgãos sociais da 
EcPol.  
 

Artigo 9o 
Disposições Finais 

 
1. As alterações ao Regulamento terão de ser feitas em Assembleia Geral da EcPol.  

 
2. O presente Regulamento entra imediatamente em vigor.  
 
 


