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Presentes 

De acordo com lista anexa – página 3  

  

 

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

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

- projeto de colaboração já atribuído à empresa “Conceito Urbano”, Vale Inovação no valor total de 15 000 euros, 
ainda sem data para início dos trabalhos: 
- projeto de colaboração com o objetivo de construir um motor do tipo rotativo de combustão interna, em fase de 
assinatura de contrato e contratação de bolseiro, previsto o início dos trabalhos em fevereiro; 
- outros contactos a aguardar por desenvolvimento; 
- assinatura de protocolo com o INEGI. 

Deverá ser dada atenção ao processo de candidaturas no âmbito do programa comunitário H2020. 

Está em curso a atualização de informação no RECIPP, neste momento a cargo de um conjunto de bolseiros 
contratados. Esta ação é coordenada pela Dra. Ana Rebelo. Trata-se de uma base ”Open Source” pelo que se 
recomenda a todos os autores de artigos que guardem sempre a última versão (pre-print) dos seus artigos, para 
efeitos de publicação no RECIPP. Sobre este ponto a Marina Duarte prestou esclarecimentos adicionais, uma vez que 
esteve presente numa reunião promovida pelo IPP sobre este tema. 

No ponto 2 da OT foi previamente explicada a necessidade de agir rapidamente nos últimos meses de 2013 face às 
novas exigências da FCT para unidades reconhecidas, criando uma situação de entrada de membros sem prévia 
ratificação em AG. Depois de prestados os esclarecimentos solicitados, passou-se à votação dos novos membros, com 
os seguintes resultados: 

- José Alberto Rodrigues – aprovado por unanimidade; 
- Luís Miguel Fonseca – aprovado por unanimidade; 
- Maria Conceição Viterbo – aprovada com 12 votos a favor e 1 abstenção; (NOTA- Rui Campilho não podia votar) 
- Maria Graça Marcos  – aprovado por unanimidade; 
- Raul Duarte Campilho  – aprovado por unanimidade; 
- Joaquim Fernandes Monteiro  – aprovado por unanimidade. 

No ponto 3 da OT foi apresentada a proposta de protocolo com o ISVOUGA, que mereceu a seguinte votação: 11 
votos a favor; uma abstenção, pelo que a proposta foi aprovada (uma ausência da sala). 

No ponto 4 da OT foram apresentadas as contas provisórias relativas a 2013. 

No ponto 5 foi discutida a forma de preencher a candidatura ao PEst 2014, com financiamento para o CIDEM, por 
parte da FCT, de 22 841 euros. 

No ponto 6 da OT foi apresentada a alteração da atual Direção, com a saída de João Pinho e a entrada de Galrão 
Ramos. Os membros foram ainda informados da intenção da atual Direção de se apresentar a prolongamento do 
mandato para o período 2014-2016, em AG a realizar na segunda metade de fevereiro. 

Não havendo mais nenhum assunto a tratar a reunião foi dada por encerrada. 
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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 janeiro 
(quinta), às 15h15min, no anfiteatro F342, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
1. Informações gerais 
2. Ratificação da admissão de novos membros: 
- José Salgado Rodrigues 
- Luís Miguel Fonseca 
- Maria da Conceição Viterbo 
- Maria da Graça Marcos 
- Raul Duarte Campilho 
NOTA 1 - caso estejam presentes, os nomes acima mencionados não poderão votar neste ponto 
NOTA 2 - os currículos serão enviados até ao final da semana 
3. Discutir e deliberar sobre proposta de protocolo 
4. Resumo de contas 2013 
5. Plano de atividades 2014 
6. 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 15h30min do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer 
número de presenças. 
 
OBS – O nome Joaquim Fernandes Monteiro foi adicionado em momento posterior à convocatória. 
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