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Acta da Assembleia Geral de 25/07/2014 
 

Aos 25 dias do mês de Julho de dois mil e catorze pelas 14 horas e trinta minutos, 

realizou-se, na sala de reuniões do Departamento de Engenharia de Polímeros da Escola 

de Engenharia da Universidade do Minho, a Assembleia Geral da Associação Nacional 

de Investigadores em Ciência e Tecnologia, em sessão ordinária, presidida por Gabriel 

Bernardo (Presidente da Mesa da Assembleia Geral), com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: 

 

1) Alteração dos estatutos;  

2) Alteração dos regulamentos internos 

 

O presidente da Mesa da Assembleia Geral iniciou os trabalhos, após meia hora da 

primeira convocatória, ao abrigo dos estatutos. 

 

Relativamente ao ponto um da Ordem de Trabalhos, o presidente da Mesa da 

Assembleia Geral explicou o motivo pelo qual se propõe a alteração dos Estatutos, que 

visa a diminuição do número de vogais da direcção, passando o número de membros da 

direcção de nove para cinco. Assim sendo, propôs a alteração do n.º 1 do artigo 6°, que 

passará a ter a seguinte redação: 

                   

                                                       Artigo 6º 

                                                      (Direcção) 

 

1. A direcção, eleita em assembleia geral, é composta por cinco associados  

2. À direcção compete a gerência social, administrativa e financeira da associação, 

representar a associação em juízo e fora dele. 

3. A forma do seu funcionamento é a estabelecida no artigo 171º do Código Civil. 

4. A associação obriga-se com a intervenção do Presidente, Tesoureiro e um Vice-

Presidente. 

 

Quanto a este primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral divulgou os resultados da votação, que foram os seguintes: Sim (45 

votos); Não (4 votos): Abstenção (2 votos). Esta alteração dos estatutos foi por isso 

aprovada por larga maioria (88.2 %). 

 

Foi nomeado o presidente da direcção, Nuno Miguel Dias Cerca, como mandatário para 

a formalização das alterações dos estatutos, a tratar em cartório notarial.  

 

 

Relativamente ao ponto dois da Ordem de Trabalhos, após explicação efetuada pelo 

presidente da Mesa da Assembleia Geral e posterior discussão, foram divulgados os 
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resultados da votação, que foram os seguintes: Sim (74 votos); Não (2 votos): 

Abstenção (2 votos). A alteração do valor das quotas foi por isso aprovada por larga 

maioria (94.9 %). 

 

 

Nada mais havendo a tratar, o presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por 

finalizada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente acta. 

 

 

Braga, 25 de Julho de 2014 


