ESTATUTOS DO FÓRUM DE INVESTOR RELATIONS – ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE RESPONSÁVEIS PELAS RELAÇÕES COM INVESTIDORES

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º
Denominação e duração
O Fórum de Investor Relations – Associação Portuguesa de Responsáveis pelas
Relações com Investidores, doravante designado por FIR, constitui-se sem fins
lucrativos para a representação dos interesses dos seus membros e a prossecução de
demais objectivos previstos no artigo 3º, regendo-se pelos presentes estatutos.

Artigo 2º
Âmbito e Sede
O FIR abrange todo o território nacional, tem sede nas instalações da NYSE Euronext
Lisbon, sitas em Lisboa, na Avenida da Liberdade, n.º 196 – 7.º, podendo esta ser
transferida para qualquer outro lugar do território nacional por simples deliberação da
Assembleia-Geral.

Artigo 3º
Objecto
O FIR tem por objecto:
a. Apoiar o trabalho dos Investor Relations, ou seja, dos profissionais que, junto das
respectivas empresas, desenvolvem funções relativas às relações daquelas com
investidores, analistas, autoridades reguladoras e de supervisão e outras partes
interessadas;
b. Contribuir para a difusão e adopção de elevados padrões de comunicação
corporativa com os diversos interlocutores do mercado de capitais;

c. Fomentar uma plataforma de partilha proactiva de experiências e conhecimento
entre profissionais de relações com investidores em Portugal;
d. Criar um fórum de debate de temas relevantes para o desempenho das funções de
Investor Relations e para as respectivas empresas representadas;
e. Facilitar o acesso e difusão de bibliografia, calendário de eventos e contribuir para o
aperfeiçoamento técnicoprofissional dos seus membros.

CAPÍTULO II
DOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO

Artigo 4º
Categorias de membros e respectivos requisitos
1. Existem três categorias de membros: associado, associado não-efectivo e
associado honorário.
2. Associado é qualquer pessoa singular que, aquando do respectivo pedido de
admissão, exerça, numa sociedade comercial com acções cotadas na NYSE Euronext
Lisbon, funções de responsável pelas relações com os investidores e/ou de
representante para as relações com as autoridades do mercado e os seus diversos
agentes, nos temos da legislação e regulamentação em vigor, nomeadamente, do nº 4
do Artigo 233º do Código dos Valores Mobiliários, bem como os respectivos superiores
hierárquicos.
3. Associado não-efectivo é a pessoa que, não podendo ser associado, está na
dependência hierárquica ou funcional do associado, sendo o respectivo pedido de
admissão por este subscrito.
4. Associado honorário é o associado que, ao perder esta qualidade por ter deixado de
cumprir os presentes requisitos de admissão, aceita o convite para continuar a ser
membro do FIR.
5. O associado não-efectivo e o associado honorário têm os seguintes direitos: podem
comparecer nas Assembleias Gerais mas não têm direito a voto; não podem ser
membros da Direcção mas podem integrar a Mesa da Assembleia Geral e o Conselho
Fiscal; e não podem ser obrigados ao pagamento de jóia, quotas ou contribuições
adicionais.

6. Por deliberação da Assembleia Geral, a condição de associado honorário pode ser
estendida a não associados que no passado exerceram funções de responsabilidade
na relação com os investidores de sociedade cotadas.
7. O pedido de admissão ao FIR deverá ser instruído com a informação que possibilite
à direcção apreciar do cumprimento dos requisitos previstos nos números anteriores.

Artigo 5º
Admissão de membros
1 -Os pedidos de admissão devem ser dirigidos, por escrito, à direcção da Associação,
que deliberará nos 90 dias seguintes à sua recepção, considerando-se o seu silêncio
após o referido prazo, como indeferimento tácito da proposta de admissão.
2 -A solicitação de quaisquer esclarecimentos ou documentos fará suspender a
contagem do prazo referido no número anterior, a qual é retomada quando prestados
os esclarecimentos ou enviada a documentação solicitada.

Artigo 6º
Jóias, quotas e contribuições adicionais
1 -Mediante proposta subscrita pela direcção ou por um número mínimo de cinco
associados, a Assembleia-geral fixará os montantes que devam ser pagos pelos
associados a título de jóia de admissão e de quota anual, bem como de eventuais
contribuições adicionais, devendo a direcção regulamentar a respectiva forma de
pagamento.
2 -A Jóia de admissão deverá ser paga até 30 dias após a respectiva notificação ao
associado e a quota anual deverá ser paga até ao final do primeiro mês do ano civil a
que respeita (após a correspondente notificação).

Artigo 7º
Direitos dos associados
Os associados têm direito:
a. A participar nas assembleias-gerais, a eleger e ser eleitos para os órgãos sociais,
cabendo a cada associado um voto;

b. A requerer a convocação da assembleia-geral, nos termos do artigo 15º;
c. A recorrer das deliberações da direcção para a assembleia-geral;
d. A exprimirem livremente as suas opiniões e a serem informados das actividades da
Associação;
e. A fruir dos serviços prestados pela Associação e dos benefícios e regalias que esta
conceda;
f. A solicitar a intervenção da Associação sobre factos e circunstâncias que afectem os
interesses profissionais dos associados.

Artigo 8.º
Deveres dos associados
Os associados têm o dever de:
a. Participar nas eleições para os órgãos sociais e exercer os cargos para que sejam
designados;
b. Agir em conformidade com a lei e os estatutos, e a dignificarem a actividade que
prosseguem pela correcção do modo como o fazem;
c. Prestar colaboração activa às acções que visem assegurar a prossecução e o
desenvolvimento dos objectivos da Associação;
d. Pagar pontualmente a jóia, as quotas e quaisquer outras contribuições fixadas pela
assembleia-geral.

Artigo 9º
Regime disciplinar
1 – Os membros dos órgãos sociais respondem disciplinarmente pela violação dos
estatutos ou regulamentos, perante a assembleia-geral e os associados perante a
direcção.
2 – As sanções disciplinares assumirão uma das seguintes formas:
a. Advertência registada em acta;
b. Exoneração de cargos sociais;
c. Suspensão temporária da qualidade de associado;
d. Exclusão.

3 – As sanções serão aplicadas em função da gravidade da infracção, após
averiguações a cargo da direcção, iniciadas no prazo máximo de 90 dias a contar da
data do conhecimento da infracção, e comunicadas por escrito, com audição
obrigatória do arguido, salvo manifesta indisponibilidade deste.
4. Das sanções disciplinares previstas no n.º 2 cabe recurso para a assembleia-geral.

Artigo 10º
Perda da qualidade de associado, associado efectivo e associado honorário
1 – A qualidade de associado, associado efectivo e associado honorário perde-se:
a. A pedido do próprio;
b. Por aplicação do regime previsto no artigo 4º, quando aplicável;
c. Por não pagamento das jóias, quotas ou quaisquer outras contribuições, no prazo
máximo de noventa dias, quando aplicável.
d. Por exclusão.
2 – O pedido de demissão de um membro do FIR deverá ser comunicado à direcção,
produzindo efeitos a partir do momento da sua recepção pela direcção.

CAPÍTULO III
ORGÂNICA E FUNCIONAMENTO

Artigo 11.º
Organização e Funcionamento

A organização e o funcionamento do FIR assentam no disposto nos presentes
estatutos e na acção desenvolvida pelos órgãos sociais.

Artigo 12.º
Órgãos sociais
1 – São órgãos sociais da Associação:

a) a assembleia-geral;
b) a direcção; e
c) o conselho fiscal.
2 -Os membros dos órgãos sociais são eleitos em assembleia-geral, por período de 1
ano, podendo ser reeleitos.
3 – A duração dos mandatos conta-se por anos civis, valendo por inteiro o primeiro,
independentemente da data de eleição.
4 – Os membros dos órgãos sociais continuam em funções até à aprovação das
contas do respectivo exercício, excepto se entretanto renunciarem às suas funções ou
forem substituídos.
5 – Cessando o mandato de qualquer membro dos órgãos sociais antes do fim do
período para que tiver sido eleito, será nomeado um substituto até à primeira
assembleia-geral seguinte, por cooptação, o qual só poderá continuar em funções se a
sua designação for ratificada nessa assembleia geral.
6 – Os membros da direcção podem ser destituídos a todo o tempo por deliberação da
assembleia-geral devendo esta definir o modo de gestão da Associação até à
realização de eleições, no caso de o órgão ficar impossibilitado de funcionar.
7 -Nenhum membro do FIR pode fazer parte de mais do que um órgão social.

Artigo 13º
Actas
Das reuniões da assembleia-geral, da direcção e do conselho fiscal serão lavradas
actas, das quais constarão as deliberações tomadas.

SECÇÃO 1
Da Assembleia-geral

Artigo 14º
Composição da Assembleia-geral
1 – A assembleia-geral é constituída por todos os associados e será dirigida por uma
mesa composta por um presidente e um secretário.

2 – Incumbe ao presidente convocar a assembleia-geral e dirigir os respectivos
trabalhos.
3 – Cabe ao secretário auxiliar o presidente e substituí-lo nos seus impedimentos.

Artigo 15º
Reuniões da Assembleia-geral
1 – A assembleia geral reunirá até 31 de Março de cada ano, para apreciação do
relatório e contas da direcção e parecer do conselho fiscal relativos à administração do
ano findo, e apreciar e deliberar sobre quaisquer outras matérias que lhe sejam
submetidas em obediência à lei e aos presentes estatutos.
2 – A assembleia-geral reunirá, também, sempre que o presidente da mesa a
convoque, por sua iniciativa ou a requerimento da direcção, do conselho fiscal ou de
um conjunto de associados não inferior a um quinto da sua totalidade ou ainda,
quando a direcção a não convoque nos casos em que o deva fazer, por qualquer
associado.

Artigo 16º
Funcionamento da assembleia-geral
1 – A assembleia-geral será convocada por carta registada com aviso de recepção ou,
em relação aos associados que comuniquem previamente o seu consentimento, por
correio electrónico com recibo de leitura, com uma antecedência mínima de oito dias,
contendo a convocatória a indicação do dia, hora e local da reunião e a respectiva
ordem de trabalhos.
2 – A assembleia-geral só poderá funcionar em primeira convocatória, desde que
esteja presente, pelo menos, o número de associados que represente metade da
totalidade dos associados.
3 – Não se verificando o quórum previsto no número anterior, poderá a assembleiageral funcionar com qualquer número de associados uma hora após a marcação
inicial.
4 – Não poderão ser tomadas deliberações sobre matéria estranha à ordem de
trabalhos, salvo se todos os associados presentes concordarem com o aditamento e
não se tratar de matéria contemplada no artigo 9º.

Artigo 17º
Deliberações
1 – A cada associado corresponde um voto. O associado não-efectivo e o associado
honorário não têm direito de voto.
2 – As deliberações da assembleia-geral são tomadas por maioria absoluta dos votos
dos associados presentes ou representados.
3 – As deliberações sobre alterações dos estatutos e dissolução da Associação
deverão ser tomadas em assembleia geral convocada expressamente para o efeito e
exigem, no primeiro caso, o voto favorável de três quartos dos presentes ou
representados, e, no segundo, o de três quartos de todos os associados.
4 – A assembleia-geral deliberará por votação secreta sempre que um terço dos
associados presentes o solicite ou o Presidente da mesa entenda aconselhável, em
função da natureza da matéria em apreciação.
5 – É permitido o voto por correspondência dirigido ao Presidente da Mesa da
Assembleia Geral.

Artigo 18º
Competência da Assembleia-geral
A assembleia-geral é competente para deliberar sobre todos os assuntos respeitantes
à Associação, nomeadamente:
a. A eleição da respectiva mesa, da direcção e do conselho fiscal, devendo as
propostas submetidas à votação constar de uma lista para os três cargos e identificar
o presidente, bem como, o vice-presidente, sempre que exista; o presidente da mesa
da Assembleia-geral deve assegurar-se de que as listas que são postas à votação
para eleição da Direcção cumprem o requisito de composição previsto no artigo 19;
b. A apreciação e votação do orçamento e do programa de actividades para o ano
seguinte submetidos pela direcção;
c. A aprovação do relatório, do balanço e das contas da direcção, com o parecer do
conselho fiscal, até ao dia 31 de Março do ano seguinte;

d. A deliberação sobre propostas de exclusão de membros dos órgãos sociais,
apresentadas pela direcção, em consequência de um processo disciplinar, bem como
a decisão dos recursos relativos a matérias disciplinares;
e. A fixação do montante das contribuições previstas nos artigos 27º e 29º;
f. A dissolução da Associação e a nomeação de liquidatários;
g. A demanda dos membros dos órgãos sociais por factos praticados no exercício dos
cargos;
h. A alteração dos estatutos e demais assuntos que legalmente lhe sejam afectos;
i. É da competência exclusiva da Assembleia-geral deliberar sobre a eventual filiação
em federações, uniões, confederações e outras associações de índole profissional,
nacionais ou estrangeiras.

SECÇÃO 2
Da Direcção

Artigo 19º
Eleição e Composição da direcção
A direcção da Associação, eleita em assembleia-geral, é composta por três, cinco ou
sete membros associados, devendo incluir respectivamente um mínimo de dois, três
ou quatro associados que exerçam funções de relações com investidores em
sociedades cotadas que pertençam ao PSI 20.

Artigo 20º
Funcionamento da direcção
1 – A direcção reunirá, presencialmente ou por via telemática, no mínimo,
trimestralmente, sendo convocada pelo presidente ou por dois vogais e só pode
deliberar validamente com a presença da maioria dos seus membros.
2 – As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos membros presentes,
gozando o presidente de voto de qualidade.

3 – A direcção pode delegar, por acta, poderes em um ou mais dos seus membros e
autorizar que se proceda à subdelegação de poderes, estabelecendo, em cada caso,
os respectivos limites e condições.
4 – Para obrigar a Associação são necessárias as assinaturas de dois membros da
direcção ou de um membro desta e de um procurador com poderes bastantes para o
efeito.
5 – Os actos de mero expediente e, em geral, os que não envolvam a
responsabilidade da Associação poderão ser assinados por um membro da direcção
ou por um procurador em quem tenham sido delegados os poderes necessários.

Artigo 21º
Competência da direcção
1. À direcção compete dirigir a Associação e assegurar a prossecução do seu objecto,
previsto no artigo 3.º, designadamente:
a. Representar a Associação em juízo ou fora dele;
b. Apresentar anualmente o relatório e contas do exercício findo;
c. Propor o orçamento e o programa de actividades para o ano seguinte;
d. Criar, organizar e dirigir os serviços da Associação;
e. Gerir os bens da Associação e manter uma contabilidade verdadeira e actualizada;
f. Cumprir e dar execução às deliberações da assembleia-geral;
g. Submeter à apreciação da assembleia-geral as propostas que se mostrem
necessárias aos fins associativos;
h. Elaborar a proposta do montante das contribuições dos associados;
i. Propor à assembleia-geral, quando necessário, o pagamento pelos associados de
quotizações suplementares;
j. Solicitar a convocação do conselho fiscal e requerer-lhe pareceres;
k. Decidir sobre os pedidos de admissão de associados nos termos do artigo 5º;
l. Submeter à assembleia-geral propostas de exclusão de associados, na sequência
de processo disciplinar;
m. Exercer as demais funções e praticar os actos que lhe incumbem nos termos da lei
e dos estatutos.
2. A direcção deverá abster-se de tomar posições sobre questões que tenham
visibilidade pública ou que se dirijam a quaisquer entidades, nomeadamente,

reguladores

e

supervisores

dos

mercados

ou

organizações

nacionais

ou

internacionais, sem que antes tais posições tenham sido objecto de apreciação e
deliberação dos associados, em Assembleia-geral.

Artigo 22º
Presidente da direcção
Compete ao presidente da direcção:
a. Representar a Associação e a direcção;
b. Convocar e presidir às reuniões da direcção;
c. Exercer o voto de qualidade previsto no nº 2 do artigo 21º;
d. Promover a realização de todos os actos necessários à prossecução dos fins da
Associação.

Artigo 23º
Criação, Objectivos e Composição de Comissões Especiais
1. Mediante deliberação da Direcção, podem ser criadas Comissões Especiais com
vista a atingir determinados objectivos específicos.
2. A deliberação de criação deverá definir com detalhe os objectivos a serem
prosseguidos com a iniciativa, a composição da Comissão e o respectivo presidente,
quando exista, e o prazo de funcionamento ou as condições de termo de funções.

SECÇÃO 3
Do Conselho Fiscal

Artigo 24º
Composição do conselho fiscal
O conselho fiscal é composto por três membros, cada um deles membro do FIR ou
não, sendo um presidente e dois vogais.

Artigo 25º
Reuniões do conselho fiscal

O conselho fiscal reúne semestralmente, presencialmente ou por via telemática,
podendo, no entanto, ser convocado a todo o tempo pelo seu Presidente por sua
própria iniciativa, a solicitação da maioria dos seus membros ou a solicitação da
direcção.

Artigo 26º
Competência do conselho fiscal
Compete ao conselho fiscal:
a. Apreciar e emitir parecer sobre o relatório e contas anuais, sobre o orçamento e o
programa de actividades para o ano seguinte;
b. Exercer, em qualquer momento, acções fiscalizadoras da gestão da Associação e
solicitar elementos contabilísticos à direcção;
c. Examinar a contabilidade da Associação;
d. Solicitar ao presidente da Associação reuniões conjuntas com a direcção quando,
no âmbito da sua competência, detectar situações cuja gravidade o justifique;
e. Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a Associação que seja
submetido à sua apreciação pela direcção;
f. Velar pelo cumprimento das disposições legais e estatuárias;
g. Exercer as demais funções e praticar os demais actos que lhe incumbem, nos
termos da lei e dos estatutos.

CAPÍTULO IV
DO PATRIMÓNIO, RECEITAS E DESPESAS

Artigo 27º
Património

O património da Associação é constituído pelos bens e demais valores que para ela
tenham sido transferidos, que lhe venham a ser atribuídos ou por ela adquiridos.

Artigo 28º
Receitas
Constituem receitas da Associação:
a. As contribuições dos associados;
b. O pagamento de serviços prestados pela Associação;
c. Subsídios ou dotações que lhe sejam atribuídos;
d. Os rendimentos de bens ou capitais próprios;
e. Quaisquer outros rendimentos não proibidos por lei;
f. Outras receitas decorrentes da sua actividade.

Artigo 29º
Despesas
Constituem despesas da Associação:
a. Os encargos com o respectivo funcionamento;
b. Os custos de aquisição, manutenção e conservação dos bens ou serviços que
tenha de utilizar;
c. Outras despesas decorrentes da sua actividade.

CAPÍTULO V
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Artigo 30º
Dissolução e liquidação
1 – A associação dissolver-se-á nos casos e termos estabelecidos na lei.
2 - Salvo deliberação em contrário da assembleia-geral, e quando permitido por lei, a
liquidação do património, em consequência da dissolução da associação, será feita

extrajudicialmente através de uma Comissão Liquidatária, constituída pelos membros
da direcção em exercício.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 31º
Sigilo
Os membros dos órgãos sociais da Associação, bem como os trabalhadores do seu
quadro de pessoal e outros colaboradores, devem guardar sigilo dos factos cujo
conhecimento lhes advenha exclusivamente pelo exercício das suas funções.

Artigo 32º
Foro
Para dirimir quaisquer litígios entre o FIR e os seus associados decorrentes da
interpretação e/ou aplicação dos presentes estatutos, é competente o foro da comarca
de Lisboa.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÃO TRANSITORIA

Artigo 33º
Designação de membros dos órgãos sociais
Ficam desde já designados os membros dos órgãos sociais para o ano civil de 2009,
cuja composição será a seguinte:
a. Direcção:
Presidente:
Maria João Hewitt Garcia Carrapato Moura Landau), NIF 193036118, residente
em Trav. José Camarinha Barrote, 176, Arcozelo, V.N.Gaia, casada

Vogais:
Cláudia Alexandra Ribeiro de Palhares Falcao Lima Felix, NIF 201908697,
residente em Rua 25 de Novembro de 1975, nº2 - 6ºA Miraflores, 1495-156
Algés, casada

Elsa Cristina Costa Pires Santana Ramalho, NIF 167242628, residente em Rua
do Monte Leite, nº 346 – C2, 1º Esq, Estoril, Divorciada
Patrícia Azevedo Vieira Pinto, NIF 207755582, residente em Rua Júlio
Lourenço Pinto, 170 - 7º 2, Porto, solteira
Pedro Alexandre Ramos Velho Esperança Martins, NIF 126486441, residente
em Rua Arnaldo Ferreira, 4 Bloco 5 2º D, 1750-411 Lisboa, casado.

b. Conselho Fiscal
Efectivo:
Presidente
Deloitte & Associados, SROC S.A., com sede em Edifício Atrium Saldanha,
Praça Duque de Saldanha, nº 1 6º, 1050-094 Lisboa, Contribuinte nº 501 776
311, Inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o nº 43
Representada por Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo, ROC Nº 992

Vogais
Hugo Filipe de Oliveira Ferreira Fernandes, NIF 213458209, residente em Av.
D. João II lote 4.53.02B - 6º dto 1990-100 Lisboa, solteiro
Marcos Gameiro Gomes Heitor, NIF 216382653, residente em Rua S. Miguel,
59 - Fracção H, Areia, Cascais, casado.
Suplente:
Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas com o nº 572, Domicílio profissional na Praça Duque de Saldanha,
nº 1 – 6º piso, 1050-094 Lisboa

c.

Mesa da Assembleia Geral
Presidente
João Miguel Varela Gomes Apolinário Vermelho, NIF 200325957, residente em
Rua Cruz Vermelha - 11 - 5º Dto, Lisboa, casado
Secretário
Ana Rosa da Fonseca Pereira Fernandes de Matos, NIF 211119768, residente
em Alameda dos Oceanos 4.60.02 A 4º Esq 1990-391 Moscavide, casada

