REGULAMENTO GERAL

BROTÉRN- CRISTIANISMO E CULTURA

CAPíTULO I
DENOMINAÇÃO, NATUREZA JURíDICA E FINS

Artigo 1.o
DENOMINAÇÃO E NATUREZA JURíDICA
c) do número 1) do artigo 31o dos Estatutos da Brotéria alínea
da
Nos termos
Associação Cultural e Científica, cria-se com este Regulamento Geral o centro
cultural "Brotéria - Crrstianismo e Cultura" (doravante também designado por
Broteria).

Artigo 2.o
ENQUADRAM ENTO ASSOCIATIVO
A relação da Brotéria - Cristianismo e Cultura com a direção da Brotéria Associação Cultural e Científica (adiante também designada Associação) é
regida pelos estatutos em vigor.

Artigo 3.o
MISSÃO E IDENTIDADE
1. A missão da Brotéria consiste na promoção do encontro entre a fé cristã e as
culturas urbanas contemporâneas.
2. A prossecução desses fins faz-se por meio de um conjunto de vertentes de
atividade que funcionarão de forma integrada sob a coordenação de um dos seus
elementos.

CAPÍTULO II
ESTRUTURA GOVERNATIVA

Artigo 4.o

coMPoslÇÃo
1. A estrutura governativa da Brotéria compÕe-se de um Diretor-Geral, de um
Conselho Consultivo e de um Conselho Executivo.

2. O organograma funcional da Brotéria é decidido pelo Diretor-Geral, ouvido o
Conselho Consultivo, podendo ser alterado em função dos objetivos e
necessidades da Brotéria e de acordo com os meios económicos disponíveis.

Artigo 5.o
DIRETOR-GERAL
1. O cargo de Diretor-Geral é uma função de nomeação e de destituição
reservada à Província Portuguesa da Companhia de Jesus, na pessoa do seu
Provincial, por período definido pelo mesmo Provincial da Província Portuguesa
da Companhia de Jesus.
2. O Diretor-Geral responde perante a Direção da Associação pelo desempenho
da Brotéria.
3. São competências do Diretor-Geral, sem excluir outras que lhe possam ser
delegadas pela direção da Associação nos termos do no 3 do art.o 31o dos
estatutos da Associação:
a) Velar pela identidade, missão, visão estratégica e articulação das várias
vertentes de atividade da Brotéria;
b) Representar institucionalmente a Brotéria;
c) Assegurar a operacionalização e boas práticas executivas da Brotéria;
d) Dirigir os serviços gerais da Brotéria;
e) Apresentar à direção da Associação, ouvido o Conselho Consultrvo, os
orçamentos dos vários centros de atividade da Brotéria nos termos do n.o
2 do arto.41o dos estatutos da Associação;
0 Tomar decisões que obriguem financeiramente a Brotéria, nos termos do
orçamento;
g) Contratar o pessoal ao serviço da Brotéria fixando os respetivos
vencimentos e outras regalias sociais;
h) Gerir o pessoal ao serviço da Brotéria;
i) Exercer o poder disciplinar;
j) Adquirir, alienar e onerar bens moveis;
k) Propor à direção da Associação a prestação de caução e garantias
pessoais ou reais;
l) Receber pagamentos e dar quitação;
m) Fazer e receber depósitos;
n) Aceitar e receber subsídios e subvenções;
o) Celebrar contratos,
p) Contrair empréstimos com ou sem garantia, nos termos do orçamento e
dos poderes delegados pela Associação;
q) Fazer cumprir as disposições regulamentares e contribuir para o
cumprimento das normas estatutárias e legais em vigor;
r) Apresentar à Direção da Associação, ouvido o Conselho Consultivo,
propostas de alteração ao Regulamento Geral.
4. A atividade do Diretor-Geral deve seguir as boas práticas próprias das
instituições da Companhia de Jesus, onde a tomada de decisões é exercida
tendo em conta o conselho que o Diretor-Geral recebe por parte dos elementos
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da estrutura governativa da Brotéria que possam ser particularmente relevantes
para as decisÕes em questão.

Artigo 6.o
CONSELHO CONSULTIVO
1. Compõem o Conselho Consultivo de forma permanente o Diretor-Geral, os
membros do Conselho Executivo e os coordenadores de cada uma das vertentes
de atividade da Brotéria.
2. Compõem também o Conselho Consultivo oS responsáveis pelos
empreendimentos maiores da Brotéria, competindo ao Diretor-Geral a sua
nomeação.

3. Por convite do Diretor-Geral, o Conselho Consultivo pode ainda ser alargado
ocasionalmente por forma a integrar outras pessoas que não façam parte do seu
grupo fixo.
4. Compete ao Conselho Consultivo:
a) Aconselhar o Diretor-Geral em todos os assuntos relevantes para a vida e
atividade da Brotéria, nomeadamente naqueles que se refiram à sua identidade,
missão e visão estratégica, bem como à articulação das várias vertentes de
atividade da Brotéria;
b) Propor ao Diretor-Geral alterações ao Regulamento Geral da Brotéria, para
que sejam apresentados à Direção da Associação;
c) Pronunciar-se sobre o plano de atividades e o orÇamento anuais;
d) Propor ao Diretor-Geral novos coordenadores de cada uma das vertentes,
sempre que talfor necessário.
e) Pronunciar-se sobre as propostas das vertentes de atividade relativas às
linhas de ação estratégicas e à programação das principais atividades.
5. O Conselho Consultivo reúne sempre que convocado pelo Diretor-Geral.
6. O Conselho Consultivo tem um secretário nomeado pelo Diretor-Geral que
assegura a redação das atas das reuniões e que o assessora na execução das
decisões do conselho.

Artigo 7.o
CONSELHO EXECUTIVO
1. Compõem o Conselho Executivo, além do Diretor-Geral, os diretores
funcionais que a cada momento este julgue necessários para a prossecução da
atividade da Brotéria.
2. O Diretor-Geral pode convidar especialistas a integrar o Conselho Executivo,
temporária ou permanentemente.
3. Compete ao Conselho Executivo:
a) Adjuvar o Diretor-Geral no desempenho das suas ÍunçÕes;
b) Executar as decisões tomadas pelo Conselho Consultivo;
c) Garantir o funcionamento ordinário da Brotéria.

Artigo B.o
DIRETORES FUNCIONAIS
1 A contratação dos diretores funcionais compete ao Diretor-Geral, ouvido o
Conselho Consultivo.
2. Os diretores funcionais reportam ao Diretor-Geral.
3. O organograma funcional da Brotéria contempla normalmente a existência de
um Diretor Administrativo e Financeiro, assim como de um Diretor de
Comunicação e lmagem.
4. Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro:
a) A gestão financeira, logística, legal e fiscal da Brotéria (nomeadamente
organização do trabalho e pagamento dos salários dos colaboradores,
manutenção dos espaços e dos seus equipamentos, gestão das reservas e
aluguer de salas, acompanhamento das concessões, previsões de crescimento
e orçamentos),
b) Preparar o orçamento anual e o relatório de contas do ano anterior, que será
apresentado ao Conselho Consultivo nos termos da al. f) do no. 3 do art.o 40 deste
Regulamento Geral;
c) Aconselhar o Diretor-Geral em todos os assuntos da sua competência.
5. Compete ao Diretor de Comunicação e lmagem:
a) Criar e implementar uma estratégia de comunicaçao para toda a Brotéria, que
deve ser transversal às cinco vertentes de atividade descritas no art.o 9.o;
b) Articular as várias vertentes da Brotéria também ad extra (cuidando das
relações públicas, estabelecendo parcerias, trabalhando com estúdios de
produção gráfica, ajudando a Brotéria a criar uma linguagem que em termos
conceptuais ajude a desenvolver a sua missão);
c) Aconselhar o Diretor-Geral em todos os assuntos da sua competência.

CAPITULO III
ESTRUTURA NÃO-GOVERNATIVA

Artigo 9.o
VERTENTES DE ATIVIDADE
1. A atividade da Brotéria desenvolver-se-á com base em vertentes de ação,
simultaneamente autónomas e articuladas.
2. Cada vertente tem um coordenador, responsável por garantir a integração da
atividade dessa vertente no trabalho geral da Brotéria.
3. Cada vertente funcionará com base num pequeno conselho, que reunirá sob
a égide do respetivo coordenador para auscultar a realidade, programar
atividade e sugerir linhas de ação ao Conselho Consultivo.
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4. A função destas vertentes de atividade deve ser entendida tal como consta no

documento de Missão

e Visão da Brotéria, que faz parte integrante deste

regulamento.

Artigo 10.o
sERVIÇOS
os trabalhos comuns da Brotérta que
por
todos
Serviços
1. Entendem-Se
necessitem de especificação para o seu desempenho, tais como a limpeza, a
receção, a vigilância e o atendimento de sala da biblioteca'
2. Compete ao Diretor-Geral a gestão do pessoal ao serviço da Brotéria, Como
definido na al. i), n.o 3, art.o 4 deste Regulamento Geral.
3. O Diretor-Geral pode delegar a gestão dos serviços em qualquer colaborador
da Brotéria.

CAPíTULO IV
REVISTA, BIBLIOTECA E CONCESSÕES

í.

Artigo 1 1.o
REVISTA BROTERIA
Devido à sua historia e relevância, a Revista Brotéria (adiante designada

Revista) pode manter uma estrutura própria com funções editoriais e
administrativas.
2. A Revista deve funcionar de forma integrada na restante atividade da Brotéria,
nomeadamente participando e inserindo-se nas suas vertentes de atividade e de
governo.
3. Compete ao Diretor da Revista assegurar a boa gestão da Revista, dentro do
orçamento aprovado pela Direção da Associação nos termos da al. f1 do n.o 3 do
ar1.o 4 deste Regulamento Geral e na medida da execução das receitas proprias
nos termos do n.o 3 do art.o 41o dos Estatutos da Associação.
4. Seguindo a prática descrita no n.o 2 do art.o 5, o diretor da Revista Brotéria
terá por norma assento no Conselho Consultivo.
5. Em tudo o que exceda estes pontos, a atividade da Revista Brotéria é regida
por regulamentos internos proprios que devem ser lidos de forma integrada neste
Regulamento Geral.

Artigo 12.o
BIBLIOTECA
1. A organização e manutenção da Biblioteca ficam a cargo do Diretor-Geral, que
poderá nomear um bibliotecário no seu lugar.

2. Os serviços alocados à biblioteca, nomeadamente em termos de pessoal,
serão geridos pelo Diretor Administrativo e Financeiro a menos que outra coisa
seja explicitamente definida nos termos da al. i), n.o 3, art.o 4 deste Regulamento
Geral.
3. Compete ao Bibliotecário ou, no caso de falta de provimento da função, ao
Diretor-Geral ou a quem for por este nomeado para desempenhar a tarefa de
bibliotecário, assegurar a boa gestão da Biblioteca, dentro do orçamento
aprovado pela Direção da Associação nos termos da al. f) do n.o 3 do art.o 4
deste Regulamento Geral e na medida da execução das receitas proprias nos
termos do n.o 3 do art.o 41o dos Estatutos da Associação.

Artigo 13.o
CONCESSÔES
1. Nos termos do protocolo celebrado com a SCML, é permitida a concessão dos
espaços da Brotéria com a finalidade de sustentar a sua atividade cultural.
2. A decisão sobre concessões compete ao Diretor-Geral, depois de ouvido o
Conselho Consultivo.
3. A gestão das concessões será por norma delegada no Diretor Administrativo
e Financeiro.
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