Sociedade de Geografia de Lisboa
COMISSÃO DE PROTECÇÃO DA NATUREZA
Regulamento Privativo
Artigo 1.º
(Competência)
A Comissão de Protecção da Natureza, aqui designada CPN, elabora o seu regulamento privativo,
para efeitos do § 10.º do artigo 33.º do Estatuto Geral, que é submetido à sanção da Direcção da Sociedade
de Geografia de Lisboa (SGL).

Artigo 2.º
(Finalidades)
A CPN tem por finalidade contribuir para a evolução do conjunto das actividades de Protecção da
Natureza, nos domínios científicos, técnicos, económicos, jurídicos, históricos, sociais e culturais no âmbito
dos fins sociais da SGL.

Artigo 3.º
(Atribuições)
São atribuições da CPN:
1.º - O estudo e a divulgação das questões ligadas à conservação da natureza, contribuindo para o
conhecimento, a defesa e a valorização do património natural e paisagístico de Portugal
Continental, Insular e Oceânico, para a manutenção da biodiversidade e da continuidade dos
ecossistemas terrestres e marinhos, num contexto de desenvolvimento sustentável;
2.º - O estudo e divulgação das medidas mitigadoras das alterações climáticas relativamente à
biodiversidade e aos ecossistemas;
3.º - A cooperação com as diferentes Comissões e Secções, de modo a garantir o carácter transversal
e multidisciplinar da Conservação da Natureza;
4.º - A Promoção ou o desenvolvimento das relações e permutas científicas nos meios internacionais,
dando especial atenção aos Países de Língua Oficial Portuguesa e às Comunidades onde se
faz sentir a nossa herança cultural;

Artigo 4.º
(Realização dos objectivos)
A CPN realiza os seus objectivos:
1.º - Aprovando e executando o programa anual de actividades.
2º - Promovendo a realização de colóquios, palestras, conferências, mesas redondas ou outras
actividades de natureza científica, técnica ou profissional que se enquadrem no âmbito da CPN.
3.º - Constituindo núcleos temporários, de participação aberta, para estudo e preparação de temas e
organização de actividades, que o justifiquem pela sua natureza e complexidade.
3.1 - A constituição, organização e funcionamento dos núcleos temporários será estabelecida de
acordo com os casos específicos que vierem a ocorrer.
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Artigo 5.º
(Plano de actividades)
1.º A Mesa elabora a proposta do plano anual de actividades e submete-a à apreciação e aprovação
da CPN até 1 de Outubro.
2.º A Mesa mantém o plano anual de actividades actualizado, submetendo qualquer proposta de
alteração à aprovação da CPN.
3.º - A Mesa elabora a proposta do relatório anual referido até 31 de Dezembro e submete-a à
apreciação e aprovação da CPN.

Artigo 6.º
(Funcionamento da CPN)
1.º - A CPN compõe-se de vogais, até ao número de cem, eleitos de entre os sócios ordinários da
SGL.
2.º - A Mesa mantém um registo actualizado dos vogais e da sua participação nas sessões e no
desenvolvimento das suas actividades.
3º - A CPN reúne em sessões sociais, ordinárias e especiais, que têm por fim a realização das
atribuições constantes deste Regulamento e do Estatuto Geral.
4º - A convocação, a periodicidade e o funcionamento das diversas sessões rege-se pelo Estatuto
Geral e por este Regulamento Interno, sendo convocadas pelo Presidente, de acordo com a Mesa ou sob
proposta de um número mínimo de cinco vogais.
5º - A convocação das sessões é feita com a antecedência mínima de quinze dias, com indicação
sumária da ordem do dia ou do objecto da sessão.
6º - Na ausência de quórum à hora marcada para início da Sessão (metade e mais um do número de
vogais da CPN), a mesma poderá realizar-se, em segunda convocatória, trinta minutos mais tarde, com
carácter deliberativo, com qualquer número de vogais presentes ou representados.

Artigo 7.º
(Mesa)
A Comissão é presidida, gerida e representada por uma Mesa.
1º - A Mesa compõe-se de um presidente, três vice-presidentes, dois secretários e dois vicesecretários.
2º - A periodicidade das Reuniões da Mesa será estabelecida pelos seus membros, de acordo com as
necessidades do Plano Anual de Actividades.

Artigo 8.º
(Competências do Presidente)
Compete especialmente ao Presidente:
1.º Zelar pelo cumprimento do Estatuto Geral e deste Regulamento e, bem assim, das deliberações
da CPN.
2.º Convocar e dirigir as diversas sessões da CPN.
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3.º Propor à CPN a aplicação de fundos que a SGL lhe tenha atribuído, ou outros que eventualmente
resultem do desenvolvimento das suas actividades.
4.º Coordenar a acção dos membros da Mesa, incluindo a distribuição de competências na
organização dos trabalhos e na preparação de propostas a submeter à CPN.
5.º Representar a CPN, designadamente na Comissão Redactorial do Boletim.

Artigo 9.º
(Competências dos Vice-Presidentes)
Compete especialmente aos Vice-Presidentes:
1.º Substituir o Presidente, por delegação deste, ou na sua ausência, impedimento ou falta.
2.º Manter o Plano Anual de Actividades actualizado, preparando qualquer proposta de alteração para
aprovação da CPN.
3.º Elaborar a proposta do Relatório Anual de Actividades, referido a 31 de Dezembro para ser
submetida pela Mesa à apreciação e aprovação da Comissão até 15 de Janeiro do ano seguinte.

Artigo 10.º
(Competências dos Secretários)
Compete especialmente aos Secretários:
1.º - Promover a divulgação da CPN e da sua actividade por intermédio dos meios de comunicação da
SGL e de outros, exteriores, que venham a ser disponibilizados.
2º - Redigir as respectivas propostas de acta a apresentar pela Mesa e colaborar no registo das
sessões da CPN.

Artigo 11.º
(Competências dos Vice-Secretários)
Compete especialmente aos Vice-Secretários:
1.º Substituir o Secretários, na sua ausência, impedimento ou falta.
2.º Preparar e dirigir o expediente relativo à convocação das sessões da CPN.
3 º Manter em ordem o arquivo da CPN, de modo a facilitar a sua consulta.
4 º Manter um registo actual dos vogais, com indicação dos meios de contacto postal, electrónico e
telefónico, e da sua assiduidade às sessões.

Artigo 12.º
(Eleição da Mesa)
A CPN elege a Mesa, de entre os respectivos vogais elegíveis, na sessão ordinária do mês de
Dezembro.
1.º - A eleição será através de escrutínio secreto, por cada vogal eleitor presente ou representado,
nos termos do Estatuto, com indicação separada do voto para os diferentes cargos da Mesa.
2.º - Terminada a votação o apuramento do escrutínio será feito, acto contínuo, perante a CPN pela
Mesa.
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3.º -Terminado o apuramento, o resultado será comunicado pelo Presidente da Mesa à CPN, e
procede à sua investidura.
4.º – Os resultados da votação para os diferentes cargos e a composição da Mesa da CPN para o
Exercício do Ano seguinte, serão comunicados ao Presidente da SGL, enviando um Extracto da Acta da
Reunião, aprovada pelos vogais presentes na Reunião.

Artigo 13.º
(Disposições transitórias)
1.º - Este Regulamento entra em vigor após ser sancionado pela Direcção da SGL.
2.º - O Regulamento vigente é enviado a todos os vogais por via postal ou correio electrónico,
solicitando-lhes que acusem a sua recepção.

(redacção provisória)
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