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Resolução da Comissão Coordenadora nº 1 

 
Designação 

 
 
 
 
 
 
Considerando a nova política de imagem e a implementação de uma maior coordenação 
entre as redes nacionais do UN Global Compact, a nível europeu, 
 
Considerando a necessidade de ajustar a nossa imagem e designação, conforme as 
directrizes recebidas na reunião das redes europeias em Bruxelas, no dia 29 de Outubro 
de 2010,  
 
A Comissão Coordenadora altera a designação da rede para GCNP - GLOBAL COMPACT 
NETWORK PORTUGAL, cessando a designação “Rede Portuguesa do Global Compact”. 
 
Anexa-se o Regulamento modificado segundo esta resolução. 
 
 
 
 
 
 
Esta resolução é distribuída por e.mail a todos os aderentes da GCNP, e considera-se aprovada se não for 
manifestada oposição por algum aderente. As sugestões de alteração recebidas serão apreciadas e 
eventualmente integradas, nesse caso dando origem a nova versão que será recirculada pelo mesmo 
método. 
 
 

Lisboa, 2 de Novembro de 2010 
 
 
 
 
Pela Comissão Coordenadora 
Mário Parra da Silva, Focal Point do UNGC para Portugal 
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REGULAMENTO  

 

 
Artigo nº 1  

 

A GCNP é uma Rede informal suportada pela APEE - Associação Portuguesa de Ética 

Empresarial. 

 

Artigo nº 2  

 

Podem integrar a GCNP: 

 

1 -  As entidades que constem no site do UNGC, sob a rubrica “Portugal”, desde 

que manifestem essa vontade. 

2 -  As entidades que, encontrando-se registadas no site UNGC noutros Países e 

operando em Portugal, manifestem essa vontade.  

3 -  As entidades Portuguesas que solicitem a sua admissão e declarem à GCNP a 

sua adesão aos dez princípios. 

 

 

Artigo nº 3  

De acordo com as orientações contidas no documento guia sobre a constituição de 

Redes Global Compact, poderão ainda integrar a GCNP partes interessadas não 

empresariais, como sindicatos, ONG´s, associações das áreas do consumo e 

direitos humanos, centros de pesquisa e universidades, que manifestem essa 

vontade, declarem a sua adesão aos dez Princípios e sejam aceites pela Comissão 

Coordenadora da GCNP. 

 

Artigo nº 4  

Poderão ainda integrar a GCNP, na qualidade de observadores, entidades 

dependentes da Administração Pública que estejam em fase de consideração da 

possibilidade de aderir aos dez Princípios. Este estatuto, a pedido da respectiva 

entidade, será apreciado e concedido pelo Conselho Geral. 

 

 

Artigo nº 5  

 

O Conselho Geral poderá deliberar a transformação da GCNP em instituição com 

personalidade jurídica própria, nos termos que vier a definir.  

 

 

Artigo nº 6  

 

1 -  O orgão máximo da GCNP é o Conselho Geral 
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2 -  O Conselho Geral (CG) é constituído por todas as organizações que integrem 

a GCNP, independentemente de serem ou não associados da APEE. 

3 -  Compete ao Conselho Geral  

a) Eleger os Vogais da Comissão Coordenadora (CC) 

b) Eleger a Comissão de Verificação de Contas (CVC) 

c) Aprovar a estratégia geral e o plano de actividades para cada ano, bem 

como qualquer outra orientação de interesse para o desenvolvimento 

dos Dez  Princípios e da GCNP. 

d) Constituir Comissões permanentes e Grupos de Trabalho e definir o seu 

mandato. 

4 -  O Conselho Geral realiza uma reunião ordinária em Janeiro de cada ano.   

a) As decisões do Conselho Geral são tomadas por consenso. Considera-se 

consensual a proposta que não enfrente oposição sustentada, seja pelo 

número de opositores (negação democrática) seja pela invocação por 

um Membro de razão própria impeditiva (direito de veto). 

b) Os observadores tomam parte nos trabalhos do Conselho Geral mas não 

possuem direito de voto. 

 

 

Artigo nº 7  
 

1 -  A Comissão Coordenadora (CC) é composta por três membros, sendo o 

Presidente indicado pela Direcção da APEE e dois vogais eleitos pelo CG. 

 
2 -  A Comissão Coordenadora é responsavel por: 

a) Deliberar sobre todos os assuntos de gestão da GCNP. 

b) Elaborar um plano anual de actividades e respectivo orçamento para 

aprovação pelo CG. 

c) Elaborar e propor ao CG actividades e projectos extraordinários. 

d) Celebrar protocolos de cooperação com outras entidades 

e) Apreciar e deliberar sobre a admissão de novos membros da GCNP. 

f) Constituir Comissões permanentes e Grupos de Trabalho e definir o seu 

mandato 

 
3 -  Ao Presidente compete: 

a) convocar e conduzir os trabalhos da Comissão Coordenadora e do 

Conselho Geral.  

b) gerir o funcionamento quotidiano da GCNP 

c) representar a GCNP 

 
Artigo nº 8  

Comissão de Verificação de Contas 

 
1 -  É composta por três vogais eleitos pelo CG, que entre si escolhem o seu 

Presidente. 
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2 -  Compete-lhe acompanhar a actividade financeira da GCNP e apreciar os 

respectivos relatórios da CC, dando o seu parecer ao CG.   

 
 

Artigo nº 9  

 

Meios financeiros  

 
1 -   As receitas da GCNP são constituídas por donativos anuais e por donativos 

específicos. 

a) Os  donativos anuais destinam-se a suportar os encargos de estrutura. 

b) Os donativos específicos destinam-se a financiar projectos concretos. 

c) O saldo negativo ou positivo dos donativos específicos transita para a 

conta de encargos de estrutura. 

2 -  As despesas de estrutura são as previstas no orçamento anual aprovado pelo 

CG.   

3 -  A movimentação de fundos e a sua contabilização são da responsabilidade da 

Direcção da APEE. 

a) Para o efeito a Direcção da APEE criará e manterá um centro 

contabilístico autonomo e exclusivo da GCNP. 

b) Toda a informação relevante estará sempre disponível para os membros 

da CC e da CVC. 

 
Artigo nº 10  

Sitio na Internet e e.mail 

 

1 -  O “website” será “www.globalcompact.pt” e será distinto do sítio da APEE.  


