
 

 

 
  

ASSEMBLEIA-GERAL DA ANICT 
7 DE JANEIRO DE 2011 

  
Aos 7 dias do mês de Janeiro de dois mil e onze pelas 14 horas e 30 minutos, realizou-se, 
na Departamento de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, a Assembleia Geral 
da Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia, em sessão ordinária, 
presidida por Nuno Otero (Presidente da Mesa da Assembleia Geral) e secretariada por 
Miguel Santos e Sandra Heleno (Secretários da Mesa da Assembleia Geral), com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
1 - Informações da Direcção; 
 
2 - Apresentação e votação do Relatório de Actividades e Contas do exercício de 2010 e 
Parecer do Conselho Fiscal; 
 
3 - Outros Assuntos. 
  
O presidente da Assembleia Geral, Nuno Otero, iniciou os trabalhos, após meia hora da 
primeira convocatória, ao abrigo dos estatutos. 
 
Em conformidade com o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, o presidente da Mesa 
da Assembleia Geral inquiriu os membros da Direcção acerca de eventuais informações 
que desejassem prestar, tendo-se verificado a não existência de informações relevantes a 
prestar. O presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra ao Presidente da 
ANICT, Nuno Cerca, que apresentou o relatório de actividades e contas para o ano de 
2010 à Assembleia Geral. Após a apresentação do relatório, Nuno Cerca solicitou aos 
presentes que apresentassem questões relativas ao relatório de actividades e contas, não 
tendo havido nenhuma questão apresentada. Seguidamente, um parecer do Conselho 
Fiscal ao relatório de actividades e contas para o ano de 2010 foi lido pelo seu 
presidente, Nicolas Lori. O presidente da Mesa da Assembleia Geral deu início à votação 
do relatório de actividades e contas para o ano de 2010, tendo este sido aprovado por 
unanimidade. O Presidente da ANICT pediu a palavra, saudando os resultados 
alcançados pela ANICT no seu primeiro ano de existência, não obstante haver muito mais 
para fazer no futuro. Reforçou ainda a importância de envolver mais associados. 
 
Nada mais havendo a tratar, o presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por 
finalizada a Assembleia Geral, da qual se lavrou esta acta. 
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