REGULAMENTO
DO CENTRO DE BIOLOGIA AMBIENTAL

CAPÍTULO I - NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CENTRO
Artigo 1º. O Centro de Biologia Ambiental, adiante designado por CBA, é uma unidade de investigação e
desenvolvimento com sede na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que integra o Sistema
Científico Nacional gerido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Artigo 2º. O CBA tem por objectivos:

a) Promover e realizar investigação científica nos domínios da Biodiversidade, Ecologia, Evolução,
Conservação e Ambiente;
b) Colaborar com unidades congéneres e com instituições de ensino e/ou investigação, públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras, em actividades de índole científica, pedagógica e de comunicação e
divulgação da ciência;
c) Participar em actividades de formação pré e pós-graduada;
d) Transmitir e divulgar os conhecimentos científicos acumulados;
e) Desenvolver actividades de consultadoria e prestação de serviços no âmbito das suas competências
científicas.

CAPÍTULO II - MEMBROS DO CENTRO
Artigo 3º. O CBA integra Membros Efectivos, Associados, Honorários e Colaboradores.

Artigo 4º. São Membros Efectivos todos os investigadores detentores do grau de Doutor contratualmente
vinculados a instituições de ensino e/ou investigação, nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, que
desenvolvam a sua investigação em áreas relevantes para o Centro e que cumpram os seguintes requisitos:
a) Requeiram o estatuto de Membro Efectivo. A candidatura deve incluir o Curriculum Vitæ do
candidato, uma descrição do seu enquadramento num dos Grupos de Investigação do CBA e um
plano dos trabalhos a desenvolver nos três anos subsequentes à aceitação da candidatura, e ser
acompanhada de parecer do Coordenador do respectivo Grupo de Investigação;
b) Obtenham aprovação, por escrutínio secreto e maioria de dois terços, em sede de Conselho
Científico;
c)

Cumpram os critérios mínimos de assiduidade e produtividade definidos nos programas de
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actividade plurianual da unidade. Em caso de não cumprimento passarão, temporariamente ou não,
ao estatuto de Colaboradores Internos.

Artigo 5º. São Membros Associados os investigadores licenciados, mestres ou doutorandos, com ou sem
vínculo a instituições de ensino e/ou investigação, nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, que
desenvolvam actividade de investigação no Centro sob orientação científica ou responsabilidade de um ou
mais Membros Efectivos, que se identifiquem com os planos de actividade plurianual aprovados pelo
Conselho Científico.

Artigo 6º. São Membros Honorários personalidades de reconhecido mérito que se tenham destacado
pelo seu contributo para o conhecimento científico ou para o ensino nas áreas de intervenção do CBA. A
proposta de Membro Honorário pode ser subscrita e fundamentada por qualquer conjunto de três ou mais
Membros Efectivos do CBA, devendo a mesma ser aprovada por escrutínio secreto e maioria de dois terços
em sede de Conselho Científico.

Artigo 7º. São Membros Colaboradores:
a) investigadores detentores do grau de Doutor que tenham desenvolvido a sua investigação no CBA
enquanto membros efectivos mas que, por temporariamente não cumprirem os critérios mínimos de
produtividade definidos, adquiram o estatuto de colaborador interno mantendo contudo o direito a
voto nas reuniões do Conselho Científico;
b) investigadores licenciados, mestres e doutores, com ou sem vínculo a instituições de ensino e/ou
investigação, nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, que pretendam manter actividades de
colaboração regulares com equipas do Centro e que, por não cumprirem os requisitos para
pertencerem a uma das outras categorias de membro, serão considerados colaboradores
externos. De entre estes, os detentores do grau de Doutor poderão participar nas reuniões do
Conselho Científico se assim o requererem ao Coordenador Científico, embora sem direito a voto.

CAPÍTULO III - ORGÃOS DO CENTRO
Artigo 8º. São órgãos do CBA: o Coordenador Científico, a Comissão Executiva, o Conselho Científico, o
Conselho de Coordenação e o Plenário.
Artigo 9º. O Coordenador Científico é eleito de entre os Membros Efectivos do CBA com mais de três anos
nesta condição, pelos Membros do Conselho Científico e por escrutínio secreto e maioria de dois terços,
sendo que:

a) O mandato terá a duração de dois anos, sendo desejável que se mantenha durante o respectivo
ciclo de avaliação (4 anos), podendo ser renovado por um máximo de três períodos consecutivos
(dois ciclos de avaliação);

2

b) A eleição realizar-se-á até 31 de Outubro do segundo ano do mandato em exercício, entrando em
funções no dia 1 de Janeiro do ano seguinte;
c)

Poderá ser destituído das suas funções, por escrutínio secreto e maioria de dois terços dos Membros
do Conselho Científico, em reunião convocada para o efeito por qualquer conjunto de três ou mais
Membros Efectivos;

d) Em caso de demissão ou destituição proceder-se-á a nova eleição, com efeitos imediatos após o
acto eleitoral, para conclusão do mandato em exercício.

Artigo 10º. Compete ao Coordenador Científico:

a) Representar institucionalmente o Centro;
b) Convocar as reuniões dos restantes órgãos do Centro (Comissão Executiva, Conselho Científico,
Conselho de Coordenação e Plenário) sempre que considere conveniente ou necessário, ou por
solicitação de um terço dos Membros do órgão em causa;
c) Designar a “Comissão Externa de Aconselhamento Científico” e a “Comissão Consultiva”, após
consulta ao Conselho Científico;
d) Propor ao Conselho Científico a criação de novos Grupos de Investigação no âmbito das
competências científicas do Centro, sempre que tal se justifique;
e) Assegurar a execução das deliberações da Comissão Executiva e do Conselho Científico;
f) Exercer voto de qualidade nas reuniões da Comissão Executiva e do Conselho Científico.

Artigo 11º. A Comissão Executiva é constituída pelo Coordenador Científico e por cinco a sete Membros
Efectivos por ele designados para o coadjuvarem durante o seu mandato nas áreas que este venha a
considerar necessárias ao bom funcionamento do Centro. De entre os Membros da Comissão Executiva, o
Coordenador Científico designará dois Vice- Coordenadores e os restantes vogais.

Artigo 12º. Compete à Comissão Executiva:
a) Assegurar os actos de gestão que lhe sejam determinados pelo Coordenador Científico;
b) Elaborar os planos anuais e plurianuais de actividades;
c) Propor os critérios mínimos de assiduidade e produtividade para Membro Efectivo;
d) Elaborar os relatórios de actividades;
e) Elaborar a proposta de orçamento anual;
f) Assegurar o bom funcionamento das infra-estruturas associadas ao Centro, incluindo a Estação de

3

Campo e os Laboratórios que prestam serviço em nome do CBA, designando um ou mais responsáveis
de entre os Membros Efectivos;
g) Zelar pela gestão dos meios humanos e materiais postos à disposição do Centro de forma a
assegurar que todos os Membros tenham as condições necessárias para o normal desenvolvimento da
sua investigação;
h) Proceder à liquidação das despesas e prestação de contas no âmbito da sua competência;
i) Dar seguimento às deliberações tomadas pela Conselho Científico nas esferas da sua competência;
j) Disponibilizar a informação necessária e dialogar com a Comissão Externa de Aconselhamento
Científico, bem como dar conhecimento ao Plenário dos pareceres por ela emitidos;
k) Assegurar a actualização das bases de dados e da Página ‘Web’ do Centro;
l) Zelar pelo bom-nome e imagem pública do Centro.

Artigo 13º. O Conselho Científico é constituída por todos os Membros doutorados (Efectivos e
Colaboradores Internos que o requeiram) e, ainda, por dois representantes dos Membros não doutorados
eleitos para mandatos de duração de um ano com eleição a decorrer até 30 dias após o início do ano lectivo.
Os representantes dos membros não doutorados, e respectivos suplentes em igual número, deverão ser
alunos/bolseiros de doutoramento que actuarão em representação dos seus pares e, também, de alunos de
mestrado e dos bolseiros de investigação.

Artigo 14º. Compete ao Conselho Científico:
a) Eleger e destituir, por escrutínio secreto e maioria de dois terços, o Coordenador Científico;
b) Aprovar os planos anuais e plurianuais de actividades;
c) Aprovar a proposta de orçamento anual;
d) Definir os critérios de financiamento dos Membros do Centro no âmbito do financiamento
plurianual, sob proposta do Coordenador Científico;
e) Propor à Comissão Executiva a prossecução de acções que considere vantajosas para os objectivos
do CBA;
f) Aprovar os critérios mínimos de assiduidade e produtividade exigidos aos Membros Efectivos com
base em proposta elaborada pela Comissão Executiva;
g) Aprovar, por escrutínio secreto e maioria de dois terços, a admissão de novos Membros Efectivos e
Honorários;
h) Aprovar propostas de reorganização do Centro;
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i) Aprovar, por maioria de dois terços, a criação de novos Grupos de Investigação no âmbito das
competências científicas do Centro sob proposta do Coordenador Científico;
j) Aprovar, por maioria de dois terços, as propostas de alteração ao regulamento em vigor;
k) Zelar pelo bom-nome e imagem pública do Centro.

Artigo 15º. O Conselho de Coordenação é um órgão consultivo constituído pelo Coordenador Científico,
pelos Vice-Coordenadores e pelos Investigadores Responsáveis dos Grupos de Investigação do Centro,
podendo associar-se ao mesmo outros investigadores ou personalidades que o Coordenador Científico
convide e cujo parecer considere relevante para o assunto em análise. Compete ao Conselho de
Coordenação assessorar o Coordenador Científico e a Comissão Executiva no exercício das suas funções em
matérias de foro estratégico para o Centro.

Artigo 16º. O Plenário do CBA é um órgão consultivo constituído por todos os Membros definidos no
Capítulo II. Compete ao Plenário dar parecer sobre as questões que lhe sejam colocadas pelos outros
Órgãos do Centro.

CAPÍTULO IV - ORGANIZAÇÃO DO CBA
Artigo 17º. O CBA organiza-se em Grupos de Investigação cujos Membros desenvolvem actividade na
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa ou em outras instituições associadas, podendo no último
caso constituir um Pólo de Investigação desde que o número de investigadores e as actividades
desenvolvidas justifiquem uma associação particular em termos estratégicos para o Centro.

Artigo 18º. Os Grupos de Investigação são constituídos por Membros que desenvolvem actividade na
mesma área de investigação e podem incluir um ou mais Investigadores Principais (PIs, Membros Efectivos
com produtividade significativa e com responsabilidades a nível da coordenação de projectos científicos e de
formação pós-graduada). Cada Grupo é liderado por um Investigador Principal, eleito como Responsável do
Grupo, por escrutínio secreto e maioria simples, pelos seus Membros doutorados e não doutorados. Os
membros não doutorados terão direito a voto na proporção de 1 para cada 5 membros doutorados, sendo
estes votos apurados pelos respectivos representantes que os transmitirão às respectivas mesas de voto
juntamente com a lista dos membros votantes. O mandato do Responsável de Grupo corresponderá ao
mandato do

Coordenador Científico eleito em exercício, salvo situações excepcionais devidamente

justificadas, podendo ser renovado.

Artigo 19º. Compete ao Grupo de Investigação:
a) Dar seguimento às deliberações tomadas pelo Conselho Científico ou pela Comissão Executiva nas
esferas da sua competência;
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b) Assegurar os actos de gestão que lhes sejam determinados pela Comissão Executiva;
c) Assegurar a gestão, conservação e manutenção das instalações, equipamento e outros bens que
lhe sejam afectos;
d) Zelar pelo bom-nome e imagem pública do Centro.

Artigo 20º. Compete ao Investigador Responsável do Grupo de Investigação:
a) Representar o Grupo sempre que solicitado pelo Coordenador Científico ou Comissão Executiva;
b) Promover reuniões regulares com os seus membros para discussão de matérias do foro
organizativo e coerência científica, incluindo a exequibilidade material dos planos de doutoramento,
de pós-doutoramento e de novos projectos de investigação (todos da responsabilidade dos
respectivos PIs) a serem propostos no âmbito do seu plano de actividades;
c) Propor à Comissão Executiva os planos de actividades do Grupo;
d) Decidir sobre a gestão das verbas relativas ao financiamento plurianual atribuídas ao Grupo,
considerando a produtividade dos seus membros e o respectivo plano de actividades, após consulta
do mesmo;
e) Manter actualizada a informação referente às actividades do Grupo, incluindo constituição e
financiamento, a nível do secretariado e da página da Unidade;
f) Fomentar a participação activa dos seus membros nas iniciativas do Centro;
g) Acompanhar a elaboração dos relatórios anuais e de avaliação do Centro;
h) Zelar pelo bom-nome e imagem pública do Centro.

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 21º. As actividades do CBA são acompanhadas por uma Comissão Externa de Aconselhamento
Científico que emite pareceres periódicos. A Comissão Externa de Aconselhamento Científico é constituída
por três a cinco elementos de reconhecido mérito científico nas áreas científicas de actuação do Centro,
convidados pelo Coordenador Científico após consulta ao Conselho Científico.

Artigo 22º. O Centro poderá ainda formar uma Comissão Consultiva que integrará um conjunto de
personalidades de reconhecido mérito no meio académico e empresarial, público ou privado, nacional ou
internacional, convidadas para o efeito pelo Coordenador Científico após consulta ao Conselho Científico.
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Compete a esta Comissão auxiliar na definição das opções estratégicas do Centro em matérias de ligação à
Sociedade.

Artigo 23º. Todos os Membros do Centro se obrigam a zelar pelo bom-nome e imagem pública do Centro
devendo mencionar explicitamente o CBA nas suas actividades de investigação e extensão (publicações,
conferências, relatórios, organização de congressos e simpósios, entrevistas, etc.) através de menção
expressa ou logótipo oficial da Unidade e/ou ao respectivo endereço institucional.

Artigo 24º. Todos os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos em sede do Conselho
Científico.

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
O presente regulamento entra em vigor imediatamente após a sua aprovação em Conselho Científico.

Aprovado em reunião do Conselho Científico, em 15 de Dezembro de 2010.
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