----------------------------------------------------------------- ATA N.º 2---------------------------------------------------Aos quinze dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas dezasseis horas e quinze
minutos, realizou-se na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Palácio Conde de
Penafiel, rua de S. Mamede ao Caldas, no 21, em Lisboa, uma reunião da Assembleia Geral da
Associação – União dos Físicos dos Países de Língua Portuguesa, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um: - Eleição dos membros dos corpos sociais. -----------------------------------------------------------Ponto dois: - Aprovação dos valores das quotas anuais. --------------------------------------------------------A reunião foi presidida pela Mesa provisória eleita na reunião anterior, tendo como Presidente
Fernando António de Freitas Costa Parente, e Maria da Conceição Abreu e Silva e Analdyne
Mandinga da Cruz Soares, como Secretárias da Mesa. Estiveram presentes todos os membros
identificados na lista anexa à ata número um, incluindo os representantes dos associados membros
coletivos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião da Assembleia Geral iniciou-se com primeiro ponto da Ordem de Trabalhos. ---------------Foi apresentada pela Comissão Instaladora, sem oposição de qualquer dos presentes, a proposta de
constituição dos corpos sociais que se encontra anexada à presente ata. ---------------------------------A eleição foi efetuada por voto secreto, tendo votado todos os presentes, incluindo os membros
representados por procuração, e os representantes dos membros associados coletivos, tendo a
proposta sido aprovada por cem votos a favor e nenhum contra.--------------------------------------------Os corpos sociais passam a ter a constituição a seguir indicada: -----------------------------------------------

-------------------------------------------Assembleia Geral ----------------------------------------------Presidente: Horácio João Matos Fernandes, Professor do Instituto Superior Técnico da
Universidade de Lisboa e Investigador do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear; -----------------------1.º Secretário: Manuel do Sacramento dos Ramos Penhor, Professor da Universidade de São
Tomé e Príncipe;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.º Secretário: Domingos Tavares, Professor da Universidade de Cabo Verde e Investigador na
área da Energia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------Direção ---------------------------------------------------Presidente: Rogério Rosenfeld, Professor do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual
Paulista (UNESP). Investigador em Física de Partículas e Cosmologia. Presidente da Sociedade
Brasileira de Física; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vice-presidente: Genito Amos Mauré, Professor da Universidade Eduardo Mondlane e
Investigador em Modelação Climática; -------------------------------------------------------------------------------Vice-presidente: Pascoal António Mussuco Napoleão, Professor da Universidade Agostinho Neto
e Investigador em Energias Fotovoltaicas; --------------------------------------------------------------------------Vice-presidente: Sónia Maria Vaz Semedo, Professora da Universidade de Cabo Verde e
Investigadora em Instrumentação e rede de sensores sem fios com autonomia energética; ----------Tesoureira: Maria da Graça Medeiros da Silveira, Professora do Instituto Superior de Engenharia
de Lisboa e Investigadora em Geofísica, na área de Sismologia. ----------------------------------------------

--------------------------------------------Conselho Fiscal -----------------------------------------------Presidente: Jorge Maria Gonçalves Mayer, Professor no Instituto de Ciências da Educação da
Huila e Investigador em Didática da Física, Presidente da Associação Angolana de Física; ----------Secretário: Marcos Gomes Eleutério Luz, Professor na Universidade Federal do Paraná e
Investigador em Caos. Desordem e Complexidade em Sistemas Clássicos e Quânticos; -------------Relator: Enoque Lopes Malate, Investigador em Ciência dos Materiais. -------------------------------------

Passou-se de imediato ao ponto dois da Ordem de Trabalhos.------------------------------------------------Foi apresentada pela Comissão Instaladora a seguinte proposta de valores para as quotas anuais a
pagar pelos membros associados da Associação: -----------------------------------------------------------------O valor das quotas anuais dos membros associados coletivos estará dependente do respetivo
número de sócios: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Número de sócios menor ou igual a cem: Cento e Vinte e Cinco Euros;-------------------------------------Número de sócios maior do que cem e menor ou igual a duzentos: Duzentos e Cinquenta Euros; --Número de sócios maior do que duzentos e menor ou igual a quinhentos: Trezentos e Setenta e
Cinco Euros; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número de sócios maior do que quinhentos e menor ou igual a mil: Quinhentos Euros; --------------Número de sócios maior do que mil: Setecentos e Cinquenta Euros. ----------------------------------------O valor das quotas anuais dos membros associados individuais será de vinte e cinco euros, com
exceção dos estudantes, cuja quota será de Cinco Euros. -------------------------------------------------------

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------Antes de encerrar a reunião, o Presidente da Mesa deu posse aos membros eleitos dos corpos
sociais, a seguir identificados. ------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que
depois de lida em voz alta, foi posta à votação dos membros da Assembleia. ----------------------------A ata foi aprovada por unanimidade e vai ser assinada pelos Presidente da Mesa e por uma das
Secretárias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em anexo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Lista de candidatura aos Órgãos Sociais, apresentada pela Comissão Instaladora. --------------------

---------------------- O Presidente da Mesa-------------------------------A Secretária da Mesa -------------------
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