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coHora de Início:  15:45 Elaborado por: Jorge Fonseca Justo 

Data: 2018-03-16 Hora de Fim:  17:30 

 
Presentes 

De acordo com lista anexa – páginas 3 e 4  

  

 
Assuntos Tratados: Ordem de Trabalhos constante da convocatória (página 2) 

Iniciada a Assembleia Geral, foi aberto um período para informações gerais sobre: 

-Site do CIDEM em processo de atualização, tendo sido lembrado aos membros para enviarem informações sobre 
atividades desenvolvidas, para divulgar através do site; 

-Estado de execução dos projetos FCT UID/EMS/00615/2013 e UID/EMS/0615/2016; 
-Reforço de financiamento dos projetos FCT UID/EMS/00615/2013 (valor de 10 000€) e UID/EMS/0615/2016 

(valor de 9 537.5€), ambos com fim em 31 de dezembro de 2018; 
-Submissão da candidatura do CIDEM ao Financiamento Plurianual submetida à FCT, sendo o valor solicitado de 

415 k€, para o período de 2018 a 2022, inclusive. Maria Teresa Pereira prestou informações sobre os membros 
constantes nesta candidatura à FCT. 

-Projetos/Trabalhos terminados em 2017; 
-Projetos em curso em 2018; 
-Pedido de informação recebido no CIDEM sobre capacidade e interesse do centro em colaborar em projeto a 

submeter ao Programa P2020, na área de materiais e processos; 
-Maria Teresa Pereira apresentou informação sobre a abertura de candidaturas ao Sistema de Incentivos à 

Investigação Científica e Tecnológica (SAICT). 
 
No ponto 2 da OT foi apresentado o Relatório e Contas relativos a 2017. Durante o período de discussão, o Coordenador 
Jorge Fonseca Justo prestou esclarecimentos às questões levantadas, tendo esclarecido que o valor negativo da PSERV 
(-539.69€) apresentado na tabela Resumo de Contas 2017 (página 5) se deveu à aquisição de um equipamento em 
dezembro 2017 em conjunto com o DEM. Esclareceu também que esse valor tinha sido disponibilizado pelo Centro de 
Custos 813416-CIDEM SERNIS e que em 2018 seria feita a reposição desse valor a esse centro de custos, através da 
cobrança de overheads nos projetos desenvolvidos no ano de 2018, nomeadamente nos projetos atualmente a ser 
desenvolvidos com as empresas Sernis e Valart. O coordenador apresentou ainda dados relativos à distribuição por 
rúbricas das verbas executadas em 2017. Após o período de discussão, o relatório foi posto à votação, tendo obtido o 
seguinte resultado: aprovação com sete votos a favor e uma abstenção. 

No ponto 3 da OT, foram propostas as admissões dos seguintes candidatos a membros do CIDEM: Luís Mourão, Maria 
Antónia Gonçalves, Marlene Ferreira Brito e Pedro Rocha. Depois dum período de apreciação do currículo de cada um, 
foram votadas as propostas de admissão, tendo sido obtidos os seguintes resultados: 

   Luís Mourão-aprovação com sete votos a favor e uma abstenção. 

Nesta altura António Galrão Ramos ausentou-se da assembleia geral. 

   Maria Antónia Gonçalves-aprovação por unanimidade 

   Marlene Ferreira Brito-aprovação com seis votos a favor e uma abstenção. 

   Pedro Rocha-aprovação por unanimidade. 

Nesta altura Paulo Ávila ausentou-se da assembleia geral. 

No ponto 4 da OT, o coordenador apresentou dados relativos à atribuição de verbas aos membros integrados e à 
execução das mesmas, para o período de 2015 até à data. Esclareceu que valores diferentes de financiamento indicados 
(página 7) se deviam a saldos de projetos anteriores e a prestações de serviços realizadas por esses membros.  
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Luís Miguel Durão informou que o Eng. Paulo Lage, da Airbus, iria efetuar uma visita ao CIDEM durante o mês de abril, 
durante a qual iria proferir uma palestra sobre o futuro previsto dos materiais compósitos na indústria aerospacial.  
Jorge Fonseca Justo anunciou que iriam ser convocadas eleições para a direção do CIDEM para o dia 6 de abril. Maria 
Teresa Pereira colocou questões sobre os estatutos e as eleições anteriores, tendo sido prestados esclarecimentos pelo 
coordenador nessa data, Luís Miguel Durão. 
Não havendo mais nenhum assunto a tratar, a reunião foi dada por encerrada por volta das 17h30. 
 

 

 

Aprovado por: Data 

 Jorge Fonseca Justo 2018-03-22 
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Assembleia Geral - Convocatória 
 
Caros Colegas, 
 
De acordo com os estatutos do CIDEM, convoco uma Assembleia Geral para o próximo dia 16 de março, na sala 
F341, às 15h30, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
Assuntos para ordem de trabalhos: 
1. Informações gerais. 
2. Resumo de contas 2017. 
3. Proposta de admissão de novos membros. 
4. Outros assuntos. 
 
Os CV's dos colegas a serem propostos para membros serão enviados nos próximos dias. 
 
Se à hora marcada para o início da reunião o número de presenças for insuficiente (50% dos membros), fica 
desde já convocada segunda reunião para as 15h 45min do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer número 
de presenças. 
 
 
Melhores cumprimentos, 
 
Jorge Justo 
 
Coordenador CIDEM 
Departamento de Engenharia Mecânica 
Instituto Superior de Engenharia do Porto 
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431 
4200-072 Porto 
Telefone: +351 22 83 40 500 
Fax: +351 22 83 21 159 
www.isep.ipp.pt 

  

http://www.isep.ipp.pt/


 
ATA DE REUNIÃO 

Reunião Nº  CIDEM / AG1 / 2018 
 

 
Data da Reunião: 2018 - 03 - 16 

 

  

   
 

Página 4/7 

ISEP-UAG-PQA-MOD005v07 

 

 

 



 
ATA DE REUNIÃO 

Reunião Nº  CIDEM / AG1 / 2018 
 

 
Data da Reunião: 2018 - 03 - 16 

 

  

   
 

Página 5/7 

ISEP-UAG-PQA-MOD005v07 

 

 

 

 



 
ATA DE REUNIÃO 

Reunião Nº  CIDEM / AG1 / 2018 
 

 
Data da Reunião: 2018 - 03 - 16 

 

  

   
 

Página 6/7 

ISEP-UAG-PQA-MOD005v07 

 

 

 



 
ATA DE REUNIÃO 

Reunião Nº  CIDEM / AG1 / 2018 
 

 
Data da Reunião: 2018 - 03 - 16 

 

  

   
 

Página 7/7 

ISEP-UAG-PQA-MOD005v07 

 

 

 

 


