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REGULAMENTO  

 
 

Artigo nº 1  
 

1. A GCNP – Global Compact Network Portugal, é a rede local do United 
Nations Global Compact, e funciona de acordo com as regras 
definidas pelo Global Compact Central Office, adiante referido como 
CO. 

2. Nos termos do Memorandum of Understanding – MoU celebrado entre 
o CO e o Presidente da Direção da APEE - Associação Portuguesa de 
Ética Empresarial, este assume o encargo de Network Representative 
enquanto os serviços da APEE asseguram os aspetos contratuais e 
contabilísticos da GCNP.  

3. Todos os Documentos e orientações vinculativas emanados do CO e 
distribuídas a todos os membros por qualquer via escrita são parte 
integrante deste Regulamento. 

 
 

Artigo nº 2  
 
Podem integrar a GCNP: 
 

1 -  As entidades que constem no site do UNGC, registadas em Portugal. 
2 -  As entidades que, encontrando-se registadas no site UNGC noutros 

Países e operando em Portugal, manifestem essa vontade.  
 
 

Artigo nº 3  
 
Poderão ainda integrar a GCNP como partes interessadas não empresariais 
(Non Business), como Sindicatos, ONG´s, associações das áreas do 
consumo e direitos humanos, centros de pesquisa e universidades, entre 
outros, que 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 
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consideração da possibilidade de aderir aos Dez Princípios e sejam aceites 
pela Comissão Coordenadora da GCNP. 
 
 

Artigo nº 5  
 
Se o UNGC Central Office recomendar essa opção, o Conselho Geral poderá 
decidir pela transformação da GCNP em instituição com personalidade 
jurídica própria, nos termos que vierem a ser aprovados pelo UNGC CO.  
 

 
Artigo nº 6  

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

integrem a GCNP, nos termos do Artº 2º e 3º. 
3 -  Compete ao Conselho Geral  

a) Eleger os Vogais da Comissão Coordenadora (CC), que pode 
também ser designada Steering Committee. 

b) Eleger a Comissão de Verificação de Contas (CVC) 
c) Aprovar a COE - Communication On Engagement  (estratégia 

geral e o plano de atividades para cada ano) bem como qualquer 
outra orientação de interesse para o desenvolvimento dos Dez  
Princípios e da GCNP. 

d) Deliberar o montante da quota para cada ano civil, tendo em 
conta os valores propostos pelo GCO para o contributo à 
Fundação Global Compact. 

e) 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. 
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Artigo nº 7  

 
1 -  A Comissão Coordenadora (CC), ou Steering Committee, é composta 

por cinco membros, sendo o Presidente indicado pela APEE e quatro 
vogais eleitos pelo CG. 

2 -  A “Contact Person” com o UNGC é designada pela Comissão 
Coordenadora e participa dos trabalhos desta, assumindo funções de 
secretariado geral. 

3 -  A Comissão Coordenadora é responsável por: 
a) Deliberar sobre todos os assuntos de gestão da GCNP. 
b) Elaborar um plano anual de atividades e respectivo orçamento 

(COE) para aprovação pelo CG e envio ao CO 
c) Elaborar e aprovar as atividades e projetos extraordinários, bem 

como os respetivos orçamentos específicos. 
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 
 

4 -  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 (Network Representative) 

 
 

Artigo nº 8  
 

Comissão de Verificação de Contas 
 

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

2 -  Compete-lhe acompanhar a atividade financeira da GCNP e apreciar 
os respectivos relatórios da CC, dando o seu parecer ao CG.   

3 -  Esta função poderá ser atribuída ao Conselho Fiscal da APEE.  
 

 
Artigo nº 9  
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Meios financeiros  
 

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

a) As quotas anuais destinam-se a suportar os encargos de 
estrutura e as atividades correntes. 

b) Os donativos específicos destinam-se a financiar projetos 
extraordinários.. 

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

3 -  A movimentação bancária de fundos e a sua contabilização legal são 
da responsabilidade da  Direção da APEE. 

a) Para o efeito a Direção da APEE criará e manterá um centro 
contabilístico autónomo 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 
 

1 -  O “website” será “www.globalcompact.pt”.  


