
Acta nº1 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de Maio de dois mil e três, Realizou-se no 

Anfiteatro do Departamento de Física da Universidade de Coimbra, Largo 

D.Dinis, Colégio de São Gerónimo a primeira reunião da Assembleia Geral da 

ABIC. 

 

Antes da ordem de trabalhos 

 

Eleição de uma mesa que presidiu à Assembleia Geral. 

Pedido de confiança na mesa eleita para redacção da acta que incluirá a 

transcrição dos estatutos, valor da cota e eleição da comissão Administrativa 

aprovados na reunião Nacional de bolseiros de 1 de Fevereiro de 2003, na 

Faculdade de ciências de universidade de Lisboa, edifício C8, sala 8.2.47, 

Campo grande 1749-016 Lisboa. 

 

Ordem de trabalhos: 

1. Aprovação da Filiação da ABIC na Eurodoc. 

2. Aprovação do regulamento interno 

3. Aprovação do regulamento eleitoral 

4. Marcação da data das eleições para a Direcção, Mesa da Assembleia 

Geral e Conselho Fiscal. 

5. Outros assuntos 

 

Antes de se dar inicio à Reunião foi nomeada a Mesa que presidiu as trabalhos 

da assemblea geral: 

• Luisa Branquinho Soares da Mota 

• Ana Luisa Cunha Fernades 

• Gonçalo Martins Conde da Costa 

 

Estutos da ABIC (ver Estatutos da ABIC) 



 

A quota para os sócios foi estabelecida em quinze euros anuais. 

 

A comissão Administrativa eleita é constituida pelos seguintes membros: 

 

• Alexandra Rosa 

• Ana Couto 

• Ana Lúcia Fernades 

• Ana Maria Moreira 

• Ana Paula Arez 

• Andrá Valente 

• Célia Tavares 

• Daniel Carapau 

• Dina Gonçalves 

• Elisabete Pereira 

• Gonçalo Costa 

• Gonçalo Calado 

• Henrique Pereira 

• Joana Azevedo 

• João Ferreira 

• Joaquim Marques 

• Luisa Branquinho 

• Manuel Rodrigues 

• Marcos Sousa 

• Miguel Brito 

• Natacha Mesquita 

• Nuno Charneca 

• Nuno Lopes 

• Rui Borges 

• Rui Galão 



• Sandra Farinha 

• Sérgio Martins 

• Sofia Cordeiro 

• Vera Domingues 

• Nuno Castro 

 

A reunião da Assembleia geral teve início com o primeiro ponto da ordem de 

trabalhos, tendo sido aprovado por unanimidade a filiação da ABIC na Eurodoc. 

 

Passou-se de seguida ao segundo ponto da ordem de trabalhos, tendo a 

assembleia aprovado o regulamento inteno, a seguir transcrito, por unanimidade.  

 
Regulamento Interno (ver Regulamentos da ABIC) 

 

Passou-se de seguida ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, tendo a 

assembleia aprovado o regulamento eleitoral, a seguir transcrito, por 

unanimidade 

 

Regulamento Eleitoral (ver Regulamentos da ABIC) 

 
A Comissão Administrativa propôs à assembleia Geral o dia 5 de Julho para a 

eleição da Direcção, Mesa da Assembleia geral e Conselho Fiscal da ABIC. A 

data foi aceite por unanimidade. 

 

No ponto de outros assuntos foi proposto à Comissão Administrativa a 

organização de um Seminário Nacional sobre emprego científico. 

 

Nada mais havendo a acrescentar deu-se por encerrada a reunião da qual se 

lavrou a presente acta. 


