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Âmbito 
 
O presente documento apresenta-se como o Regulamento Interno do NAGIL - Núcleo de Alunos 
de Gestão Industrial e Logística do ISCTE-IUL, procurando estabelecer regras e diretivas sobre e 
para a atividade do mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo I – Princípios Gerais 
 
Artigo 1º - Denominação, âmbito e sede 

1- O NAGIL - Núcleo de Alunos de Gestão Industrial e Logística do ISCTE-IUL, adiante 
identificado por NAGIL, constituído a 13 de Fevereiro de 2014, é, nos termos dos 
regulamento dos núcleos da Associação de Estudantes do ISCTE-IUL, adiante 
identificada por AEISCTE-IUL, um núcleo de alunos do ISCTE -IUL, com sede no 
campus do ISCTE-IUL, na Avenida das Forças Armadas, na freguesia de Alvalade, 
em Lisboa. 

Artigo 2º - Princípios 
1- O NAGIL rege-se pelos seguintes princípios: 

a) Liberdade 
b) Democraticidade 
c) Igualdade 

2- O NAGIL rege-se também pelos princípios presentes na Lei nº23/2006, que 
estabelece o Regimento Jurídico do Associativismo Jovem. 

Artigo 3º - Missão, visão e valores 
1- A missão do NAGIL é representar e contribuir para o reconhecimento da licenciatura 

em Gestão Industrial e Logística, lecionada no ISCTE-IUL. 
2- O NAGIL quer ser o principal potenciador da licenciatura em Gestão Industrial e 

Logística, lecionada no ISCTE-IUL, a nível regional e nacional, junto das organizações 
e de potenciais interessados, nos âmbitos académico e profissional. 

3- O NAGIL tem como valores o respeito, o profissionalismo, a responsabilidade, a 
determinação, o trabalho em equipa, a motivação e a consistência. 

Artigo 4º - Fins 
1- O NAGIL não tem fins lucrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Artigo 5º - Património 
1- Constitui património do NAGIL o conjunto de bens e direitos que, pelo Estado ou 

outras entidades públicas e privadas, sejam afetos à realização dos seus fins. 
2- Constituem receitas do NAGIL: 

a) A jóia inicial paga pelos sócios; 
b) O produto das quotizações fixadas pela Assembleia Geral; 
c) Os rendimentos dos bens próprios da associação e as receitas das atividades 

sociais; 
d) As liberalidades aceites pela associação; 
e) Os subsídios que lhe sejam atribuídos. 

3- O NAGIL tem orçamento próprio, aprovado pela Direção do NAGIL e pela AEISCTE-
IUL. 

Artigo 6º - Duração 
1- O NAGIL tem uma duração de tempo indeterminado. 

Artigo 7º - Enquadramento Legal 
1- O NAGIL é uma associação de estudantes e de juventude, identificada nos seus 

Estatutos publicados em Diário da República. 
2- O NAGIL rege-se pelo presente regulamento interno, pelos seus Estatutos e pelo 

regulamento dos núcleos da AEISCTE-IUL. 
Artigo 8º - Relações externas 

1- É reconhecida a legitimidade da Reitoria do ISCTE-IUL e da AEISCTE-IUL como 
entidades influenciadoras do NAGIL. 

2- As relações externas do NAGIL com outras associações representativas de 
estudantes, do ISCTE-IUL e de outras instituições de ensino, pautar-se-ão por uma 
cooperação ativa e permanente, contribuindo para a prossecução dos seus fins. 

3- As relações externas do NAGIL com outras organizações pautar-se-ão estritamente 
pela colaboração para a prossecução dos seus fins. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II – Sócios 
 
Artigo 9º - Classificação 

1- O NAGIL dispõe de duas qualidades de sócios: 
a) Sócios por inerência. 
b) Sócios honorários. 

Secção I - Sócios por inerência 
Artigo 10º - Definição 

1- São sócios por inerência todos os alunos que frequentem a licenciatura em Gestão 
Industrial e Logística, lecionada no ISCTE-IUL. 

Artigo 11º - Direitos 
1- Os sócios por inerência do NAGIL têm direito a: 

a) Contribuir para a prossecução dos fins do NAGIL. 
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais do NAGIL. 
c) Constituir listas para eleições gerais. 
d) Um voto, por cada sufrágio universal direto ou por votação em deliberação da 

Assembleia Geral. 
e) Requerer a convocação da Assembleia Geral, com justa causa, mediante um 

requerimento expresso e assinado por pelo menos um terço dos seus 
constituintes, entregando-o por escrito à Mesa da Assembleia Geral de 
Alunos. 

f) Participar em todas as atividades do NAGIL. 
g) Consultar as atas da Assembleia Geral e das reuniões de Direção. 
h) Optar por não o ser, mediante declaração expressa dessa pretensão, 

entregando-a por escrito à Direção do NAGIL, sem prejuízo de, a qualquer 
momento, voltarem a disfrutar dessa sua condição. 

Secção II - Sócios honorários 
Artigo 12º - Definição 

1- A qualidade de sócio honorário é atribuída a qualquer pessoa por deliberação da 
Assembleia Geral, mediante sugestão e votação. 

2- A qualidade de sócio honorário não pode ser atribuída a: 
a) Pessoas que frequentem a licenciatura de Gestão Industrial e Logística, 

lecionada no ISCTE-IUL. 
b) Pessoas coletivas.  



Artigo 13º - Direitos 
1- Os sócios honorários do NAGIL têm direito a: 

a) Participar em todas as atividades do NAGIL. 
b) Optar por não o ser, mediante declaração expressa dessa pretensão, 

entregando-a por escrito à Direção do NAGIL, sem prejuízo de, a qualquer 
momento, voltarem a disfrutar dessa sua condição. 

2- Os sócios honorários do NAGIL não têm direito a: 
a) Eleger ou serem eleitos para os órgãos sociais do NAGIL. 
b) Constituir listas para eleições gerais. 
c) Voto, independentemente das circunstâncias. 
d) Requerer a convocação da Assembleia Geral, independentemente da sua 

causa. 
e) Consultar as atas da Assembleia Geral e da Direção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III – Órgãos Sociais 
 
Artigo 14º - Constituição 

1- São órgãos sociais do NAGIL: 
a) A Assembleia Geral. 
b) A Mesa da Assembleia Geral. 
c) A Direção. 
d) O Conselho Fiscal. 

2- A Mesa da Assembleia Geral é um órgão não presente nos Estatutos do NAGIL. 
Artigo 15º - Independência 

1- Os órgãos sociais são todos independentes entre sei, excetuando a Assembleia Geral 
e a Mesa da Assembleia Geral que mantêm uma relação de dependência funcional 
entre si. 

Artigo 16º - Mandato 
1- O mandato dos titulares dos órgãos sociais é de 1 ano. 

Artigo 17º - Deveres 
1- São deveres dos órgãos sociais: 

a) Respeitar e atuar de acordo com o presente Regulamento Interno e Estatutos 
do NAGIL. 

b) Contribuir para o sucesso e para a prossecução dos fins e objetivos do NAGIL. 
c) Acatar as deliberações dos órgãos sociais competentes a nível regulamentar. 
d) Respeitar os direitos, os deveres, e todas as deliberações estabelecidas no 

Regulamento dos Núcleos da AEISCTE-IUL. 
Secção III – Assembleia Geral  
Artigo 18º - Generalidades 

1- A Assembleia Geral é órgão social definidor e legislador das linhas de atividade do 
NAGIL. 

Artigo 19º - Composição 
1- A Assembleia Geral é composta por todos os sócios do NAGIL, independentemente 

da sua categoria, em pleno gozo dos seus direitos. 
 
 
 
 



Artigo 20º - Competências 
1- Compete à Assembleia Geral: 

a) A eleição e aprovação dos órgãos sociais do NAGIL. 
b) A aprovação do Regulamento Interno e dos Estatutos do NAGIL. 
c) Conferir a categoria dos sócios do NAGIL em deliberação. 
d) A aprovação do Plano de Atividades e Orçamento e o Relatório de Atividades 

e Contas do NAGIL, com parecer do Conselho Fiscal. 
e) A destituição de qualquer órgão social do NAGIL, necessitando para isso de 

um quórum de mais de 50% dos sócios. 
Artigo 21º - Convocação 

1- Compete à Mesa da Assembleia Geral, na pessoa do seu presidente, a convocação 
da Assembleia Geral. 

2- As convocatórias devem ser divulgadas com, no máximo, 7 dias de antecedência. 
3- A Assembleia Geral pode ser convocada: 

a) Por requerimento dos seus sócios por inerência, de acordo com o 
estabelecido no artigo 11º do presente Regulamento Interno, ficando a Mesa 
da Assembleia Geral com a obrigação de realizar a convocatória num prazo 
máximo de 14 dias. 

b) Por pedido da Direção ou do Conselho Fiscal, ficando a Mesa da Assembleia 
Geral obrigada a realizar a convocatória num prazo máximo de 14 dias. 

c) Por pedido da AEISCTE-IUL, ficando a Mesa da Assembleia Geral obrigada 
a realizar a convocatória num prazo máximo de 14 dias. 

4- A Assembleia Geral deve ser convocada pelo menos uma vez por semestre. 
Artigo 22º - Deliberações 

1- A Assembleia Geral só pode deliberar, em primeira convocação, com um quórum 
mínimo de um terço dos sócios. 

2- Não havendo quórum mínimo, a Assembleia Geral deliberará em segunda 
convocação, 30 minutos após a primeira convocação, com qualquer número de 
sócios. 

3- A Assembleia Geral delibera sempre por maioria simples, à exceção de casos 
previstos no presente Regulamento Interno. 

4- As deliberações da Assembleia Geral, sempre que se refiram a pessoas ou for 
solicitado, serão tomadas por voto secreto. 



5- Quando constar na ordem de trabalhos um pedido de destituição de titulares dos 
órgãos sociais, este só poderá ser decidido com um quórum de mais de 50% dos 
sócios. 

Secção IV – Mesa da Assembleia Geral 
Artigo 23º - Generalidades 

1- A Mesa da Assembleia Geral é o órgão social representante e dirigente da Assembleia 
Geral do NAGIL. 

Artigo 24º - Composição 
1- A Mesa da Assembleia Geral é composta obrigatoriamente por um presidente e dois 

secretários. 
Artigo 25º - Competências 

1- Cabe à Mesa da Assembleia Geral: 
a) Apresentar anualmente à Assembleia Geral a lista de sócios e a suas 

qualidades. 
b) Decidir e dar seguimento aos requerimentos por parte dos sócios por 

inerência. 
c) Convocar, preparar e dirigir os trabalhos da Assembleia Geral. 
d) Lavrar e assinar as atas da cada Assembleia Geral. 
e) Presidir à Comissão Eleitoral com direito a voto pessoal e individual. 
f) Empossar os novos titulares dos órgãos sociais, após eleição prévia, em 

Assembleia Geral extraordinária. 
Secção V – Direção 
Artigo 26º - Generalidades 

1- A Direção é o órgão social gestor e executante da atividade do NAGIL. 
Artigo 27º - Composição 

1- A Direção é composta obrigatoriamente por um presidente, um vice-presidente, um 
tesoureiro e dois secretários. 

Artigo 28º - Competências 
1- Cabe à Direção: 

a) A gestão social, administrativa e financeira do NAGIL. 
b) A representação do NAGIL, em juízo e fora dele. 
c) A gestão dos assuntos correntes do NAGIL. 
d) Estabelecer as práticas de trabalho do NAGIL. 
e) A execução das decisões tomadas em Assembleia Geral. 



f) A elaboração e apresentação do Plano de Atividades e Orçamento no início 
do período letivo, de acordo com o regulamentado. 

g) A elaboração e apresentação do Relatório de Atividades e Contas no final do 
ano letivo, de acordo com o regulamentado. 

h) Apresentar mensalmente e anualmente balancetes ao Conselho Fiscal. 
2- A Direção obriga-se pela assinatura de um qualquer membro da Direção. 

Secção VI – Conselho Fiscal 
Artigo 29º - Generalidades 

1- O Conselho Fiscal é o órgão social fiscal da atividade do NAGIL. 
Artigo 30º - Composição 

1- O Conselho Fiscal é composto obrigatoriamente por um presidente e dois secretários. 
Artigo 31º - Competências 

1- Cabe ao Conselho Fiscal: 
a) A fiscalização de acordo com o estipulado no presente Regulamento Interno 

e nos Estatutos do NAGIL, no Regulamento para os Núcleos da AEISCTE-
IUL e no Código Civil. 

b) A fiscalização de toda a atividade administrativa e financeira do NAGIL. 
c) A aprovação do Plano de Atividades e Orçamento e do Relatório de Atividades 

e Contas do NAGIL. 
d) A fiscalização de todos os balancetes mensais e anuais apresentados pela 

Direção. 
e) A elaboração de pareceres relativos à atividade administrativa e financeira do 

NAGIL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV – Eleições 
 
Secção VII – Processo Eleitoral 
Artigo 32º - Generalidades 

1- O processo eleitoral é o código que define e regulamenta a realização de eleições 
gerais para os órgãos sociais do NAGIL. 

2- As eleições gerais guiam-se pelos valores e princípios da democracia, da 
universalidade e da igualdade. 

Artigo 33º - Capacidade Eleitoral 
1- Têm capacidade eleitoral ativa e passiva, e constituem o eleitorado, todos os sócios 

por inerência do NAGIL em pleno gozo dos seus direitos. 
Artigo 34º - Anualidade 

1- As eleições gerais do NAGIL realizam-se anualmente, entre Abril e Maio de cada ano. 
Artigo 35º - Elegibilidade 

1- São elegíveis os seguintes órgãos sociais: 
a) A Mesa da Assembleia Geral. 
b) A Direção. 
c) O Conselho Fiscal. 

2- São elegíveis aos órgãos sociais todos os sócios por inerência do NAGIL. 
3- Os candidatos não podem pertencer a mais do que uma lista em simultâneo. 

Artigo 36º - Método eleitoral 
1- Todos os órgãos sociais do NAGIL são eleitos em lista fechada, por sufrágio universal 

direto e secreto. 
2- Para cada órgão social, considera-se eleita à primeira volta a lista que obtiver mais 

50% dos votos validamente expressos. 
3- No caso de nenhuma lista ser declarada vencedora no termos do número anterior, 

realizar-se-á uma segunda volta no prazo máximo de 72 horas, à qual concorrerão 
apenas as duas listas mais votadas na primeira volta, sendo eleita a que obtiver a 
maior percentagem de votos validamente expressos. 

Artigo 37º - Impugnação 
1- Qualquer pedido de impugnação deve ser apresentado por escrito e assinado à 

Comissão Eleitoral no prazo de 48 horas após o termo do apuramento dos resultados 
eleitorais. 



2- A Comissão Eleitoral dispõe de até 7 dias para apreciar e decidir sobre os pedidos de 
impugnação. 

Secção VIII – Comissão Eleitoral 
Artigo 38º - Constituição 

1- Durante o período eleitoral, entrará em funções uma Comissão Eleitoral. 
2- A Comissão Eleitoral é constituída e presidida pela Mesa da Assembleia Geral. 

Artigo 39º - Competências 
1- Cabe à Comissão Eleitoral: 

a) Atuar, controlar e fiscalizar de acordo com o Capítulo IV do presente 
Regulamento Interno. 

b) Convocar as eleições gerais em Assembleia Geral extraordinária convocada 
para o efeito. 

c) Elaborar e divulgar publicamente o Regulamento Eleitoral da respetiva 
eleição, apresentando-o se possível na Assembleia Geral extraordinária 
referida no número anterior. 

d) Receber e decidir sobre a legalidade das listas que se apresentem a 
escrutínio. 

e) Divulgar publicamente as listas e os respetivos sócios que se apresentem a 
escrutínio. 

f) Promover a participação dos sócios no ato eleitoral. 
g) Promover e moderar sessões de esclarecimento público, debates ou outras 

atividades que visem o esclarecimento do eleitorado. 
h) Constituir a Mesa de Voto, atuar como tal e elaborar a ata dos resultados 

eleitorais. 
i) Decidir e dar seguimento sobre todos os protestos e pedidos de impugnação 

das eleições gerais que lhe sejam dirigidos. 
j) Afixar e divulgar publicamente os resultados oficiais das eleições. 
k) Assegurar a transição de poderes e responsabilidades entre os titulares 

cessantes e os futuros titulares. 
 
 
 
 
 



Secção IX – Tomada de posse 
Artigo 40º - Generalidades 

1- A tomada de posse dos novos titulares dos órgãos sociais realiza-se até 14 dias após 
as eleições em Assembleia Geral extraordinária, iniciando estes o seu mandato após 
a assinatura da respetiva ata. 

2- Cabe ao presidente da Mesa da Assembleia Geral cessante apresentar e dar a posse 
aos novos titulares dos órgãos sociais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo V – Revisão e alteração do Regulamento Interno 
 
Artigo 41º - Revisão 

1- O presente Regulamento Interno do NAGIL deve ser revisto: 
a) Anualmente, em Assembleia Geral. 
b) A qualquer momento, por requerimento de pelo menos dois terços dos seus 

sócios por inerência, ficando a cargo da Mesa da Assembleia Geral a 
convocação da Assembleia Geral para o efeito num prazo de 14 dias. 

Artigo 42º - Alteração 
1- A alteração do Regulamento Interno do NAGIL só é aprovada com um quórum de 

mais de 50% dos sócios por inerência, em Assembleia Geral, após revisão prévia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo V – Disposições Finais 
 
Artigo 43º - Entrada em vigor 

1- O presente Regulamento Interno entrará em vigor após a aprovação de mais de 50% 
dos sócios por inerência, em Assembleia Geral. 

Artigo 44º - Casos Omissos 
1- Os casos omissos emergentes da aplicação do presente Regulamento Interno serão 

regulados de acordo com a prática académica ou segundo as normas aplicáveis a 
casos análogos. 

2- As decisões assumidas nos termos do número anterior constituirão normas para o 
futuro. 

Artigo 45º - Extinção 
1- O NAGIL só pode ser extinto por decisão de mais de quatro quintos dos sócios por 

inerência em Assembleia Geral convocada para o efeito. 
 


