Acta nº 2
Ao quinto dia do mês de Julho de dois mil e três, realizou-se na sala de conferências da
Reitoria da Universidade de Lisboa a segunda Assembleia Geral da ABIC.
Antes de se dar início as trabalhos foi eleita uma mesa por unanimidade que presidiu à
reunião, cuja composição foi a seguinte:
-

Luísa Soares da Mota

-

Gonçalo Conde da Costa

-

Sofia Cordeiro

Foi pedido um voto de confiança à Assembleia para que a mesa pudesse redigir a acta da
reunião, que foi aprovado por unanimidade
Foi proposta à Assembleia a seguinte ordem de trabalhos:
1- Leitura e aprovação da acta da Assembleia de 24 de Maio de 2003
2- Eleição da Direcção da ABIC
3- Eleição da Mesa geral da ABIC
4- Eleição do Conselho Fiscal da ABIC
5- Outros assuntos
A ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade
Após leitura da Acta da reunião de dia 24 de Maio, por um dos elementos da Mesa, esta
foi aprovada por unanimidade
De seguida passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos. Os sócios presentes
votaram em urna e foram abertos os votos enviados pelo correio. Após um curo intervalo
para contagem dos votos a comissão eleitoral revelou os resultados:
Direcção

Lista A – 58 votos

Mesa da Assembleia Geral

Lista A – 58 Votos

Conselhos Fiscal

Lista A – 58 Votos

No ponto outros assuntos da ordem de trabalhos procedeu-se à nomeação de 3 sócios
que terão acesso às contas da ABIC. Foram propostos os sócios
-

Alexandra Rosa

-

Luísa Branquinho

-

João Ferreira

A proposta foi aprovada por unanimidade.
Seguidamente foi dada a palavra ao sócio João Ferreira que falou em nome da Direcção
eleita. No uso da Palavra o sócio João Ferreira Assegurou que a direcção iria seguir os
princípios e orientações consagradas no programa eleitoral, vincando as duas ideias

chave de acção da ABIC, a Elaboração de um novo estatuto do Bolseiro e a luta pela
Criação de emprego Científico.
Ainda segundo o sócio João Ferreira, sendo a Assembleia Geral um dos espaços de
discussão das formas de luta da ABIC, que se divide em duas frentes, Institucional e junto
dos bolseiros, foi aberta a discussão sobre as actividades da ABIC.
O sócio Daniel Carapau perguntou qual seria a forma de recolha de propostas para
elaboração de um novo estatuto.
O Sócio João Paulo Costa Reafirmou a importância da Divulgação da ABIC junto dos
bolseiros numa tentativa de alargar a representatividade de ABIC e perguntou se foi feito
algum convite por parte da Assembleia da República para elaboração de um estatuto.
O sócio Miguel Brito reafirmou a importância de alargar o número de sócios indicando
como caminho a seguir o estimulo dos núcleos locais, propondo à direcção que esta
fizesse um esforço para dinamizar os núcleos locais que iriam não só resolver os
problemas locais, como também dinamizar a recolha de sócios.
O sócio João Ferreira disse que para ajudar a dinamizara a actividade da ABIC está a ser
criado um fórum de discussão. Quanto ao novo estatuto afirmou que este não seria difícil
de propor, mas que o esforço da ABIC neste momento deveria ser na sensibilização de
quem têm poder de decisão. No sentido de alargar as formas de acção da ABIC João
Ferreira ressalvou a importância de se pensar em novas iniciativas concretas para cada
objectivo a cumprir.
A sócia Alexandra Rosa Reafirmou a importância de angariar novos sócios e pessoas que
estivessem interessadas em ajudar a ABIC nos grupos de trabalho.
João Ferreira num comentário final afirmou que a Actividade da ABIC até este momento já
é bastante positiva, dado que tento o poder legislativo, como os próprios bolseiros
possuem um maior conhecimento da situação actual do que possuíam no início.
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual e lavrou a presente
acta, que vai ser assinada pelos membros da mesa.

