Acta nº 5
Ao décimo nono dia do mês de Março de 2005, às catorze horas, realizou-se no anfiteatro PA1 do
edifício de pos-graduação do IST a quarta Assembleia Geral Ordinária da ABIC devidamente
convocada pelo seu Presidente e com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Eleição da Direcção da ABIC
2. Eleição da Mesa da Assembleia Geral da ABIC
3. Eleição do Conselho Fiscal
4. Outros assuntos
Os membros da Mesa da Assembleia Geral certificaram que esta foi validamente convocada e que
estavam presentes 18 sócios. Foi decidido que a mesma iniciaria os seus trabalhos às quinze horas
pois à hora marcada não se encontravam presentes metade dos seus sócios.
Antes de se entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos e dado que o secretário da Mesa da
Assembleia Geral não estava presente, o Presidente da mesa pediu à assembleia um voluntário
para completar a mesa, tendo-se disponibilizado para o efeito o sócio David Aragão. Esta
constituição da mesa foi aprovada por unanimidade.
Os pontos 1), 2) e 3) foram realizados em simultâneo. Antes da votação o sócio Nuno Lopes fez
uma breve apresentação do programa da Lista A. A sócia Raquel Santos realçou a necessidade de
descentralizar e fazer crescer a ABIC noutras regiões do pais que não Lisboa. Nesse sentido
propôs que uma futura Assembleia Geral fosse realizada em Aveiro. O sócio Anxo Conde
mostrou-se favorável a essas iniciativas.
Antes de de proceder à eleição em urna foi aprovado por unanimidade um pedido de louvor do
sócio David Aragão à actuação de todos os membros dos orgãos cessantes e em especial a todos
aqueles que não vão continuar. De seguida procedeu-se à contagem dos dos votos em urna, os
votos recebidos pelo correio foram contados mais tarde pela comissão eleitoral. Os resultados da
eleição foram:
Direcção Lista A – votos 63
Mesa da Assembleia Geral Lista A – 63 Votos
Conselhos Fiscal Lista A – 63 Votos
Votos brancos – 1
Votos nulos - 4

Membros eleitos para a Mesa da Assembleia Geral:
David Aragão -presidente- (sócio nº87)
Gonçalo Costa (sócio nº11)
Patrícia Napoleão (sócio nº93)
Membros eleitos para a Direcção:
Alexandra Garcia (sócio nº152)
Ana Francisco (sócio nº282)

André Levy (sócio nº265)
Anxo Conde (sócio nº205)
Filipe Veloso (sócio nº57)
Gonçalo Costa (sócio nº11)
Helder Barbosa (sócio nº253)
Isabel Correia (sócio nº290)
Joana Carvalho (sócio nº299)
João Calado (sócio nº291)
João Ferreira - presidente- (sócio nº1)
João Oliveira (sócio nº295)
José Vasconcelos (sócio nº240)
Luísa Mota (sócio nº7)
Maria Vivas (sócio nº286)
Mauro Portela (sócio nº300)
Nuno Lopes (sócio nº9)
Patrícia Napoleão (sócio nº93)
Paulo Silva (sócio nº118)
Raquel Santos (sócio nº137)
Vera Domingues (sócio nº20)
Membros eleitos para o conselho fiscal
Francisco Curado (sócio nº98)
Nuno Charneca - presidente- (sócio nº19)
Teresa Melo (sócio nº292)
Suplentes:
Alexandra Rosa (sócio nº13)
Dina Gonçalves (sócio nº16)
Nuno Castro (sócio nº23)
No final da Votação a Mesa pediu a Assembleia para que ficasse registado na acta da presente
assembleia o nome dos membros da direcção que terão acesso à conta bancária da ABIC, a saber:
Luisa Mota
Maria Vivas
João Calado
e o nome dos membros da direcção que poderão aceder ao apartado da ABIC, a saber:
Luisa Mota
Nuno Lopes
João Ferreira
Maria Vivas
Ana Francisco
Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ABIC deu por
encerrada a Assembleia Geral da qual, para constar, se lavra a presente acta:
A Mesa

