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Presentes 

De acordo com lista anexa – página 2  

  

 

Assuntos Tratados: Ordem de Trabalhos constante da convocatória (página 3) 

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

- projeto de ampliação das instalações; 

- lançamento do Anuário 2011; 

- entrada de Luís Miguel Durão para o Colégio Regional de Engenharia Mecânica da Ordem dos Engenheiros. 

No ponto 2 da Ordem de Trabalhos, foram apresentadas as conclusões do Direção do CIDEM relativas à sua 

participação no FICIPP. 

No ponto 3 da Ordem de Trabalhos, os participantes foram informados sobre o lançamento do RECIPP, objetivos e 

possíveis alterações num futuro próximo. Seguiu-se uma troca de ideias sobre esta iniciativa do IPP. 

No ponto 4 da Ordem de Trabalhos, foi formalmente apresentado o bolseiro Jorge Filipe Simões Marques e 

informados os participantes sobre o seu Plano de Trabalhos. 

Em relação ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos e após breve discussão, e algumas informações sobre a situação 

financeira do CIDEM, a aprovação do Relatório e Contas relativos a 2011 foi colocada à votação.  

Votos a favor – 20 (vinte) 

Votos contra – 0 (zero) 

Abstenções – 1 (um) 

O Relatório e Contas 2011 foram aprovados por maioria. 

No ponto 6 da Ordem de Trabalhos foi decidido: 

- o Coordenador do CIDEM será candidato a um lugar no Conselho; 

- informar os membros com direito a voto para os representantes dos centros de investigação. 

Finalmente, em relação ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, foi fornecida informação sobre uma próxima visita da 

CEPAC – Comissão Externa Permanente de Aconselhamento Científico – ainda sem data marcada, mas que se prevê 

que ocorra nos meses de abril ou maio. 

Não havendo mais nenhum assunto a tratar a reunião foi dada por encerrada. 

 

 

 

Aprovado por: Data 

Luís Miguel Durão 2012-03-20 
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Assembleia Geral - Convocatória 
 

 

 

De acordo com os estatutos do CIDEM, convoco uma Assembleia Geral para o próximo dia 14 de Março 

(quarta), às 14h, no anfiteatro F342, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

1.Informações 

2.Balanço do FICIPP 

3.RECIPP 

4.Apresentação do bolseiro e plano de trabalhos 

5.Discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas relativos a2011 

6.Eleições para o CTC 

7.Outros assuntos 

 

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 14h15min do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer 

número de presenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


