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REGULAMENTO DA SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES DA SOCIEDADE DE 
GEOGRAFIA DE LISBOA 

 
 
 
 
 

Artigo 1º 
Designação  

 
1. A Secção de Ciências Militares, adiante designada por SCM, é uma 

Secção da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) em harmonia com o 
respectivo Estatuto Geral e fica regulada por este Regulamento.  

2. É patrono da Secção o Santo Condestável de Portugal, D. Nuno de Santa 
Maria.   

 
Artigo 2º 

Finalidade 
 
1. A Secção aprofunda o conhecimento militar na procura de descodificar a 

relação entre o dinamismo próprio do movimento geográfico e a 
evolução das vertentes genética, estrutural e operacional da Estratégia. 
Para isso: 
a) Estuda os diversos saberes que integram o conhecimento militar; 
b) Analisa as condições geográficas na perspectiva do potencial militar; 
c) Escrutina os actuais paradigmas do emprego da força militar; 
d) Reflecte sobre os valores que alicerçam a eficiência da Instituição 

Militar em face do paradigma da sociedade post-moderna. 
 

ORGANIZAÇÃO DA SECÇÃO  
Artigo 3º 

Sócios vogais da Secção 
 
1. Os membros da Secção tomam a designação de Vogais.  
2. É condição prévia para admissão na SCM ser Sócio da SGL.  
3. A proposta de admissão deve ser subscrita por dois vogais e incluir uma 

nota curricular do candidato.  
4. São admitidos os candidatos que obtenham voto favorável da maioria 

dos Vogais presentes na Sessão em que a votação tenha lugar. 
5. A cessação do exercício como Vogal poderá acontecer, após deliberação 

da Mesa da Secção, sempre que ocorram incompatibilidades entre a vida 
pessoal ou profissional do Vogal e a sua participação nos trabalhos da 
Secção. 

6. Por consenso unânime obtido em Reunião Plenária poderá ser admitida 
a situação de Vogal Emérito. 
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Artigo 4º 
Composição da Mesa da Secção 

 
1. A Mesa é composta pelos seguintes elementos:  

e) 1 (um) Presidente;  
f) 2 (dois) Vice-Presidentes;  
g) 2 (dois) Directores; 
h) 1 (um) Secretário.  

2. A Mesa pode agregar, sempre que as tarefas específicas o exijam, outros 
membros.  

3. A Mesa é eleita por um período de 1 (um) ano, renovável por igual 
período, no todo ou em parte dos seus elementos.  

 
Artigo 5º 

Atribuições da Mesa da Secção 
 
1. A Mesa incentiva e dinamiza o trabalho da Secção, enquadrando-o na 

finalidade que a motiva. 
2. Em estreita ligação com os Directores dos Projectos, compete, em 

especial, à Mesa:  
a) Acompanhar e apoiar as iniciativas aprovadas;  
b) Coordenar o planeamento dos trabalhos anuais programados; 
c) Controlar a execução das actividades em curso; 
d) Orientar a divulgação da Secção, designadamente, através do 

desenvolvimento da sua página da internet no sítio da SGL; 
e) Organizar e dinamiza as Reuniões Plenárias, nomeadamente, através 

da estruturação de metodologias de trabalho que as rendibilizem; 
f) Estudar e propõe a actualização do Programa de Trabalho Plurianual; 
g) Promover e desenvolve, através da Direcção da SGL, a conjugação 

de saberes com o exterior da Secção.     
 

Artigo 6º 
Vogal Presidente 

 
1. Ao Presidente cabe promover a execução das decisões aprovadas pela 

Secção, bem como dar cumprimento às orientações emanadas da 
Direcção da SGL.  

2. Compete, em especial ao Presidente:  
a) Representar a Secção junto da Direcção da SGL em tudo quanto 

respeite ao seu funcionamento, nomeadamente no que concerne aos 
contactos com o exterior, e em todos os actos e instituições para que 
seja solicitado naquela qualidade; 

b) Tomar parte na mesa em Sessões públicas em que a Secção 
intervenha;  

c) Agendar e convocar todas as reuniões; 
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d) Presidir às Reuniões Plenárias e de Mesa da Secção, abrindo-as, 
encerrando-as e subscrevendo a Síntese Conclusiva dos trabalhos;  

e) Promover o planeamento dos trabalhos anuais da Secção, sendo 
garante da sua execução conforme a programação aprovada; 

f)  Fazer corresponder os trabalhos da Secção às orientações explícitas 
do Programa de Trabalho Plurianual aprovado; 

g) Sancionar, nos termos do exercício das suas responsabilidades, os 
conteúdos da Página da Internet no sítio da SGL;   

h) Elaborar o Relatório Anual das Actividades a submeter à Direcção da 
SGL;  

i) Moderar o processo anual para a eleição da Mesa da Secção;  
j) Decidir, ouvidos os Vogais, sobre as omissões e interpretações do 

presente Regulamento; 
k) Exercer, na tomada de decisões, o voto de qualidade, sempre que a 

paridade de votos o exigir.  
 3. O Presidente pode delegar, se adequado por escrito, parte das suas 

competências, preferencialmente, nos Vice-Presidentes.  
 

Artigo 7º 
Vogais Vice-Presidentes 

 
1. Aos Vice-Presidentes cabe colaborar com o Presidente nas suas 

atribuições e substitui-lo em caso de impedimento.  
2. Cabe, em especial, aos Vice-Presidentes:  

a) Supervisar as actividades da Secção que transcendam as Direcções 
de Projecto;  

b) Presidir à Comissão de Gestão da Página da Internet da Secção;  
c) Prestar conselho em matérias com impacto na eficácia e qualidade 

dos trabalhos da Secção, designadamente sobre textos a submeter a 
plenário para difusão pública; 

d) Apoiar o Presidente nos contactos com o exterior sancionados;   
e) Exercer as competências que lhe forem delegadas pelo Presidente. 
        

Artigo 8º 
Vogais Directores 

 
      

1. Aos Directores compete-lhes, em geral, coadjuvar os Vice-Presidentes, 
conforme decisão tomada pela Mesa. 

2. Em particular, são suas atribuições: 
a) Fazer o acompanhamento do trabalho do Secretário da Secção; 
b) Assegurar a implementação, sob a orientação do Presidente da 

Comissão de Gestão da Página da Internet da Secção e em contacto 
com o Secretariado da Direcção da SGL, das intervenções 
necessárias à dinamização e actualização da página;  
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c) Prestar apoio directo aos Directores de Projectos.  
   

Artigo 9º 
Vogal Secretário 

 
1. Ao Secretário cabem as seguintes atribuições:  

a) Tomar parte em todas as Reuniões Plenárias e de Mesa que 
secretaria;  

b) Segundo a estrutura da Síntese, recolher os necessários dados e 
outros elementos de informação e, com oportunidade, submeter o 
apanhado resultante ao Presidente da Mesa;   

c)  Manter actualizada a relação dos Vogais que integram a Secção, 
incluindo os seus contactos e dados curriculares; 

d) Em contacto com o Secretariado da SGL, providenciar a inclusão no 
processo da Secção de todos os elementos, em cópia dura, que nele 
devem constar, bem como a reserva das salas para reuniões; 

e) Apoiar os Directores de Projectos na programação das sessões, 
designadamente no assegurar das reservas dos espaços necessários;  

f) Exercer as competências que lhe forem delegadas pelo Presidente.  
 

Artigo 10º 
Vogais Directores de Projecto 

 
1. No âmbito deste Regulamento, toma a designação de “Projecto” toda e 

qualquer iniciativa de estudo, investigação, debate de ideias ou sessões 
de exposição ou divulgação pública que seja aprovada pela Secção como 
parte integrante da sua programação anual, em correspondência com os 
“Centros de Interesse” e “Objectivos” explícitos no “Programa de 
Trabalho Plurianual”. A cada iniciativa corresponde um “Director de 
Projecto”.  

2. Ao Director de Projecto compete: 
a) Apresentar em reunião plenária a ideia base que preside à iniciativa, 

os temas a tratar, a modalidade de trabalho, os intervenientes e 
oportunidade do seu lançamento; 

b) Uma vez aprovada a ideia, em contacto com a Mesa, planear e 
programar a execução para ser submetida à aprovação em plenário;   

c) Promover, através da Mesa, os convites a endereçar, seja no âmbito 
da SGL, seja a Entidades exteriores; 

d) Em coordenação com o Secretário da Secção, assegurar a marcação 
dos espaços nas datas previstas e o envio da correspondência, 
eventualmente necessária;  

e) Recolher dos intervenientes, os currículos e outros elementos 
necessários e incentivar a disponibilização de textos e demais 
elementos de apoio; 
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f) Acompanhar a execução, fazendo parte da mesa como apresentador e 
moderador; 

g)  Com base nos contributos conseguidos e nas conclusões recolhidas, 
elaborar o Relatório Final do Projecto e apresentá-lo em Sessão 
Plenária para eventual aprovação como documento de trabalho da 
Secção a incluir na página da internet da SCM; 

h) Reunir e fazer entrega ao competente Vogal-Director, de todos os 
documentos aprovados para inclusão na página da internet da 
Secção. 

 
Artigo 11º 

Página da Internet no Sítio da SGL e Comissão de Gestão da Página 
 
1. A SCM tem uma página de internet no sítio da SGL.  
2. A introdução de documentos na página é uma competência da secretaria 

da SGL. 
3. A verificação prévia dos documentos a introduzir na página da Secção é 

uma atribuição do competente Vogal-Director que, para o efeito, se 
apoia na Comissão de Gestão da Página da Internet.  

4. Compete à Comissão de Gestão da Página definir as regras para a 
formatação dos documentos a introduzir na página e verificar se os 
documentos estão conforme com essa formatação.  

5. A Comissão de Gestão da Página é constituída por 2 vogais eleitos 
anualmente. 

 
FUNCIONAMENTO DA SECÇÃO  

Artigo 12º 
Reuniões 

 
1. A SCM reúne em sessões Plenárias, da Mesa e de trabalho no âmbito de 

Projectos. 
2. As reuniões Plenárias são, em princípio, bimensais. 
3. As reuniões da Mesa sempre que necessário e oportuno, nomeadamente 

para preparação das Reuniões em Plenário. 
4. As reuniões no âmbito de Projectos, quando convocadas pelos 

respectivos Directores.   
5. A realização das reuniões Plenárias e da Mesa tem lugar na sede da 

SGL.  
6. As convocatórias para as Reuniões Plenárias e da Mesa são feitas, em 

nome do Presidente, pelo Vogal-Secretário através da Secretaria da 
SGL, por correio normal, ou por correio electrónico, a todos os 
membros da SCM, devendo as convocatórias incluir o local, a hora e, 
para as Reuniões em Plenário, também, a Agenda que lhe corresponda e 
a Síntese da Reunião em Plenário anterior. 
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Artigo 13º 
Reuniões em Sessão Plenária 

 
1. As Reuniões em Plenário são efectuadas de acordo com o calendário 

aprovado e têm duração variável, assim repartida:  
a) Uma parte inicial destinada à aprovação da Síntese da Reunião 

anterior, informação geral, admissão de novos membros, ocorrências 
relevantes para a SCM e/ou para SGL;  

b) Dentro do período referido no número anterior, podem os Vogais 
presentes, sem prejuízo do cumprimento da Agenda, tratar outros 
assuntos ou apresentar propostas consoante entenderem;  

c) Os pontos da Agenda serão, sob a orientação do Vogal Presidente da 
Secção, trabalhados em conjunto, segundo a metodologia mais 
adequada à sua natureza e propósito.  

2. As decisões são tomadas, por consenso, “inter paris”. 
3. A cada Reunião em Plenário corresponderá uma Síntese, que deve estar 

disponível para leitura e aprovação na Reunião Plenária seguinte.  
4.  Na falta do Secretário, o Presidente indica quem procede à recolha de 

dados para a Síntese.  
5. Para a assistência às Reuniões, quando a natureza do tema o justifique, 

com a aceitação do Presidente da Mesa da Direcção, podem, 
excepcionalmente, ser feitos convites a não membros da SCM.  

 
Artigo 14º 

Reuniões em Sessão da Mesa 
 
1. As Reuniões da Mesa são efectuadas, sempre que convocadas pelo 

Presidente, podendo, também, sê-lo por qualquer vogal, obtida a 
concordância da Mesa. 

2. Destinam-se a dar cumprimento às atribuições que lhe estão cometidas, 
com ênfase para o acompanhamento e controlo das actividades e para o 
tratamento das questões administrativas da Secção, designadamente os 
respeitantes à eleição da Mesa da Secção. 

3. O seu funcionamento rege-se pela comunicação aberta, com iniciativa 
funcional descentralizada, numa actuação muito flexível e em estreita e 
coordenada cooperação. 

4. Do produto do seu trabalho é dado conhecimento e, sempre que 
oportuno, submetido ao escrutínio dos Vogais nas Reuniões em 
Plenário.   
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Artigo 15º 
Reuniões em Sessão no Âmbito de Projectos 

 
1. A realização destas Reuniões de Projectos destina-se ao estudo, à 

preparação, à programação, à apresentação, debate, recolha de 
elementos e elaboração de Relatório Final de cada Projecto, sob a 
orientação do respectivo Director. 

2. Têm lugar em espaços na Sede da SGL, em ambientes privado ou 
público, com intervenção de Vogais da Secção, de outras Comissões ou 
Secções da SGL ou, ainda, de outras entidades de Instituições ou 
Organismos Públicos ou Privados.  

2. Em Sessões públicas, para além dos Sócios da SGL, a assistência é 
aberta a todos quantos forem convidados a nelas participarem. 

3. Os convites para o exterior serão, após submissão à Direcção da SGL, 
endereçados em nome do Presidente da SGL e do Presidente da SCM e 
enviados pela secretaria da SGL. 

4. Para cada Projecto, o desenvolvimento destas Reuniões será, quando for 
aplicável, progressivamente apresentado nas Reuniões em Plenário e, 
sempre, através do respectivo Relatório Final.   

 
ELEIÇÕES E PROCESSO ELEITORAL 

Artigo 16º 
Eleitores 

 
1. A Mesa da Secção é uma emanação natural e consentida da Secção, 

expressa pelo voto. 
2. A metodologia de preenchimento da Mesa decorre de um processo de 

responsabilização conduzido por consenso.   
3. São eleitores e elegíveis os Vogais da Secção.  
 

Artigo 17º 
Validade da Eleição 

 
1. O Presidente da Mesa da Secção deve ser Vogal há mais de um ano. 
2. Qualquer elemento da Mesa da Secção cessante poderá ser reeleito para 

novo mandato, sem limite do número de mandatos. 
 

Artigo 18º 
Processo Eleitoral  

 
1. Na última reunião em sessão Plenária do ano civil em curso, o 

Presidente e restantes vogais da Mesa da Secção porão o seu lugar à 
disposição. 

2. Cabe aos vogais da Secção tomarem a iniciativa, propondo a 
composição da Mesa da Secção para um novo mandato.  
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3. A Mesa da Secção é eleita para um mandato de um ano a começar em 1 
de Janeiro de cada ano. 

4. Em casos de força maior, o processo de recompletamento da Mesa da 
Secção segue a tramitação expressa no Artigo 16º.   

 
Artigo 19º 

Disposições Finais 
 
1. O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato àquele em que 

for sancionado pela Direcção da SGL, por um período de três anos, 
findo o qual será reavaliado, tendo em vista a sua validação, no âmbito 
da Secção, para vigorar por períodos de cinco anos.   

2. Sempre que a Secção aprove uma nova versão deverá submetê-la à 
Direcção da SGL. 

 
 
 
SCM/ Sociedade de Geografia de Lisboa, 13 de Março de 2012 
 
 
 

João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes 
Presidente da Secção 

 
“Aprovado em reunião da Direcção da SGL 

em 
5 de Junho de 2012” 

 
 
 


