ACTA DE REUNIÃO
Reunião Nº

Data da Reunião:

AG CIDEM 2/2011

2011

Hora de Início:

14h15min

Elaborado por: Luís Miguel Durão

Hora de Fim:

15h45min

Data: 2011/10/14

- 10

- 7

Presentes
De acordo com lista anexa (página 3)

NOTA – ao longo da AG verificou-se a entrada e a saída
de alguns membros.

Assuntos Tratados: Ordem de Trabalhos constante da convocatória (página 4)
Iniciada a Assembleia Geral, foi aberto um período para informações sobre:
- protocolos reavaliados e em negociação (MegaJoule Inovação e CIDISPGaya);
- possibilidade de elaboração de novos protocolos (INEGI);
- participação em candidaturas a Vales I&DT, cujo período decorre.
No ponto 2 da Ordem de Trabalhos, foi apresentada a situação financeira do Centro (página 4) e resumo de receitas e
despesas (página 4), sendo os membros alertados para a necessidade de cumprir os objectivos de execução do
orçamento anual.
No ponto 3, foi explicada a necessidade de criação do Conselho Científico, tendo sido acordado que os detalhes sobre
a sua constituição e funcionamento seriam discutidos no ponto 5 da Ordem de Trabalhos.
No ponto 4, foi explicada a necessidade de criação da Comissão Externa Permanente de Aconselhamento Científico,
tendo sido acordado que os detalhes sobre a sua constituição e funcionamento seriam discutidos no ponto 5 da
Ordem de Trabalhos.
No ponto 5 da Ordem de Trabalhos foram apreciadas, discutidas e votadas as alterações aos Estatutos do CIDEM. O
número de membros presentes nas votações foi de 13. Os artigos alterados foram votados individualmente.
Alteração do Artigo 6º:
Votos a favor - 11
Votos contra – 0 (zero)
Abstenções – 1
Fernando Aristides Castro entrou depois desta votação.
Nova redacção do Artigo 15º - Conselho Científico:
Relativamente ao ponto 1, constituição do Conselho, foram apresentadas quatro alternativas:
hipótese a) todos os membros doutorados e inscritos na FCT como membros integrados no CIDEM
hipótese b) todos os Prof. Coordenadores que estejam inscritos na FCT como membros integrados no CIDEM
hipótese c) três investigadores doutorados eleitos de entre inscritos na FCT como membros integrados no CIDEM
hipótese d) cinco investigadores doutorados eleitos de entre inscritos na FCT como membros integrados no CIDEM.
Após breve discussão, as hipóteses a) e b) foram eliminadas, restando as alternativas c) e d).
Seguiu-se a votação entre estas hipóteses com o seguinte resultado:
Hipótese c) 7 votos
Hipótese d) 3 votos
Abstenções – 3
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Relativamente ao ponto 2 deste artigo, e após breve discussão, foi votada a sua redacção e aprovada por
unanimidade.
Em consequência da redacção aprovada, foi alterado o Artigo 4º dos Estatutos em conformidade, tendo esta
alteração sido aprovada por unanimidade.
Nova redacção do Artigo 16º - Comissão Externa Permanente de Aconselhamento Científico.
Após breve discussão a proposta foi votada:
Votos a favor - 12
Votos contra – 0 (zero)
Abstenções – 1
Os artigos e capítulos serão renumerados em conformidade com o texto agora inserido.
Alteração do Artigo 19º (na nova redacção) relativo à duração do mandato do Conselho Científico: foram
apresentadas e votadas três propostas, um ano, dois anos e três anos. O resultado da votação foi o seguinte:
Um ano – 1 voto
Dois anos – 2 votos
Três anos – 9 votos
Abstenções – 1 voto

A nova redacção dos Estatutos consta de anexo a esta acta e será colocada no site do CIDEM.

Antes do ponto 6, António Galrão Ramos saiu da sala.
No ponto 6 da Ordem de Trabalhos, foi colocada à votação a ratificação da admissão do colega António José Galrão
Ramos no CIDEM, tendo sido aprovada com onze (11) votos a favor e uma (1) abstenção.
Não havendo mais nenhum assunto a tratar a reunião foi dada por encerrada.

Aprovado por:

Data

Luís Miguel Pereira Durão

2011/10/14
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ASSEMBLEIA GERAL
CONVOCATÓRIA

SITUAÇÃO FINANCEIRA A 15 DE SETEMBRO DE 2011-10-14

Situação a 6 de outubro DESPESA
C. CUSTO
CABIMENTADO EXECUTADO DIFERENÇA
GERAL
13 509,50 € 8 637,01 € 4 872,49 €
UFP
22 671,58 € 18 203,33 € 4 468,25 €
SEARCH-COL
6 749,00 € 6 004,00 €
745,00 €

Situação a 6 de outubro RECEITA
C. CUSTO
PROCESSADO RECEBIDO DIFERENÇA
GERAL
45 770,00 € 45 170,00 €
600,00 € Nota: inclui overheads
UFP
35 454,00 €* 14 181,60 € 21 272,40 €
SEARCH-COL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
* Orçamento FCT
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