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Hora de Início:  09:30 Elaborado por: Luís Miguel Durão 

Data: 2012-07-20 Hora de Fim:  11:20 

 

Presentes 

De acordo com lista anexa – página 2  

  

 

Assuntos Tratados: Ordem de Trabalhos constante da convocatória (página 3)/ Pontos a debater em documento 

distribuído antes da reunião e que consta em anexo na página 4 

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

- colaboração com IF-SC (Brasil) na realização de doutoramentos sanduiche, reunião prevista (NOTA – e realizada) 

para dia 9/7; 

- documentário Ciência em Portugal, sendo necessário selecionar dois a três projetos com forte componente de 

imagem, enviando resumo até ao dia 6/7; (NOTA – resumo já enviado nessa data) 

- novos espaços, estando prevista a atribuição de um espaço no Edifício F para o CIDEM, ou no F115 ou no F318, 

supondo a existência de uma sala de reuniões comum a vários grupos. 

- situação contas, com fraca prestação de todos os itens (serviços e investigação – ver página 5) e o prenunciar de 

problemas no início do próximo ano, ficando já o alerta para a possibilidade de reduções na verbas inicialmente 

previstas em função da produtividade científica dos membros inscritos na FCT. 

Na parte relativa à reflexão sobre o futuro, resultados das visitas dos membros da CEPAC e das Jornadas de Reflexão, 

foi primeiro apresentado um balanço da atividade recente e possíveis linhas de orientação para o futuro. 

As principais linhas orientadoras são: 

- a necessidade de identificar focos de atuação, criando grupos com dimensão razoável; 

- a necessidade de identificar claramente no relatório os membros ligados à FCT e separar a sua produção do trabalho 

desenvolvido pelos restantes; 

- a necessidade de identificar e concorrer a outras fontes de financiamento, diversas da FCT. 

A esse nível ficaram duas ideias, sem votação: 

- manter a unidade e identidade do CIDEM, não o repartindo em dois grupos de acordo com o tipo de atuação 

(Investigação/ Serviços), embora essa divisão passe a ser identificável no relatório anual; 

- promover uma sessão sobre a captação de financiamentos, convidando pessoas mais ligadas a esse tipo de trabalho 

e que nos possam trazer algum tipo de esclarecimento nesses mecanismos (a contactar Rafael Pedrosa-IPP; 

Alexandra Madureira-ISEP; Miguel Sousa-INOVA+) que deverá ocorrer em setembro. 

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

 

NOTA – no passado dia 19 foi elaborado um relatório preliminar da CEPAC, que anexo a esta ata. 

 

 

Aprovado por: Data 

Luís Miguel Durão 2012-07-20 
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Assembleia Geral - Convocatória 
 

 

 

Caros colegas, 

 

de acordo com os estatutos do CIDEM, convoco uma Assembleia Geral para o próximo dia 2 de julho 

(segunda), às 9h15min, no anfiteatro F342, com a seguinte Ordem de Trabalhos (não há exames marcados 

nesse dia/hora): 

 

1. Informações 

2. Balanço das visitas e opiniões dos membros da CEPAC 

3. Reorganização do CIDEM 

4. Outros assuntos 

 

NOTA - relativamente aos pontos 2 e 3 vou tentar fazer um resumo para enviar até ao dia 26 de junho. 

 

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 9h30min do dia 4 de julho, no mesmo local, com qualquer 

número de presenças. 
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PONTOS A DEBATER NA AG 2JUL2012 
 

1. INFORMAÇÕES 
Doutoramentos sanduíche – mail CSR, orientações doutoramentos, captação de verbas (?), visita/reunião 

dia 9 ou 10 

Documentário Ciência em Portugal – selecionar projetos com imagens apelativas – Francisco, Pereira Lopes, 

Aristides, Durão, Jorge Mendes 

Novos espaços (F115 ou F318)  

Situação Contas 1º semestre 2012 

 

2./3. VISITAS CEPAC/ Reuniões de reflexão/ Linhas de orientação para o futuro 
A nível interno 

Identificação de áreas de aplicação de investigação e associar a linhas de investigação. 

Processos internos são críticos para a decisão/ Objetivos estão mal definidos, não responde à questão “o 

que queremos fazer” (relatório) 

Rever organização/ membros – listas separadas e relatórios não misturados FCT/ SERVIÇOS 

Só ter na lista FCT os elementos que efetivamente trabalham/ necessário subir produtividade- nº de 

publicações/ admissões só de PhD recentes 

Núcleo duro com contribuições regulares/ admissões em pequeno número e condicionado a produtividade, 

para não baixar rácios 

Reduzir verbas para conferências, aumentar para equipamento 

Captar bolseiros de doutoramento 

Pontos desfavoráveis – dispersão de objetivos, elevado número de horas de aulas 

 

Visibilidade exterior/ captação de verbas 

Visibilidade é necessária, resultados devem chegar à indústria (crítico) 

Cooperação com indústria assegura verbas, deve ser de alto valor acrescentado para suportar contratação 

de investigadores 

Publicações devem refletir a cooperação com indústria, embora a investigação aplicada precise de maior 

esforço para chegar a publicações – sustentabilidade do centro – a ligação à indústria deve poder criar 

papers 

 

Outras sugestões 

Associações a outros centros? 

Distribuição de serviço: desequilibrar a carga horária docente nos 2 semestres para permitir “horas para 

pensar” (obviamente com resultados) 
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RESUMO CONTAS JANEIRO-JUNHO 2012 

 

Situação a 28 de junho DESPESA

C. CUSTO CABIMENTADO EXECUTADO DIFERENÇA

GERAL 1 971,65 € 1 524,40 € 447,25 € 

UFP 2011 22 671,58 € 18 203,33 € 4 468,25 € Nota: a nível informativo

UFP 2012 21 086,06 € 9 610,92 € 11 475,14 €

SEARCH-COL 150,00 € 77,15 € 72,85 € 

SOMA 2012 23207,71 11212,47

Situação a 28 de junho RECEITA

C. CUSTO PROCESSADO RECEBIDO DIFERENÇA

GERAL 5 070,64 € 4 140,00 € 930,64 € Nota: inclui overheads

UFP 2011 35 454,00 €* 14 181,60 € 21 272,40 € Nota: a nível informativo

UFP 2012 35 454,00 €* 9 821,67 € 25 632.33 €

SEARCH-COL 2 992,65 € 2 992,65 € 0,00 € 

SOMA 2012 43521,29 16954,32

* Orçamento FCT  


