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Relatório e Contas da AIA-CTS  

2014 e 2015 

 

I. Relatório de Atividades  

A Associação Ibero-Americana CTS na Educação em Ciência (AIA-CTS) é uma associação 

científica de direito privado, sem fins lucrativos e que se rege pelos seus estatutos. Estes 

estão no documento complementar à criação da AIA-CTS, em 9 de julho de 2010, a qual está 

sediada em Portugal, na cidade de Aveiro, no Campus Universitário de Santiago, na 

Universidade de Aveiro. Os primeiros Órgãos Sociais da AIA-CTS foram eleitos para o 

quadriénio 2012-2016, na Assembleia-Geral realizada em 27 de setembro de 2012, em 

Madrid, na Sede da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a 

Cultura. Estes documentos e a atividade desenvolvida podem ser consultados no site 

http://aia-cts.web.ua.pt/ 

Sendo Ibero-americana, a Associação pretende abarcar a respetiva comunidade científica 

dedicada a desenvolver conhecimento na área Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) na 

Educação em Ciência, em todos os Países da Ibero-América (Andorra, Argentina, Bolívia, 

Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, 

Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, 

Uruguai, Venezuela).  

O Plano de Atividades para 2014 – 2015, o segundo biénio do mandato dos seus primeiros 

Órgãos Sociais eleitos, respeita as ideias explicitadas no Programa de Candidatura da sua 

http://aia-cts.web.ua.pt/
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presidente e resumem-se, a seguir, as já concretizadas, na continuidade do trabalho 

desenvolvido no biénio anterior.  

1. Desenvolvimento e atualização da Página web da AIA-CTS (http://aia-cts.web.ua.pt/), 

nas diversas secções existentes. Manteve-se o registo no Facebook 

(https://www.facebook.com/aiacts). 

2. Planificação, coordenação científica e co-organização do V Seminário Ibero-

americano CTS (V SIACTS) | Novos Desafios Societais no Ensino das Ciências e 

Tecnologia, na Universidade de Aveiro, de 4 a 6 de julho 2016. Para a organização do 

V SIACTS, a AIA contou com o apoio do Departamento de Educação e Psicologia e do 

Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF), 

ambos da Universidade de Aveiro. Dado tratar-se de um evento de dimensão 

apreciável, cerca de 250 participantes, dos quais mais de 80% são estrangeiros, a 

preparação de toda a parte logística e científica foi muito exigente. A conceção e 

preparação levou cerca de um ano: definição de Tema geral, subtemas, estrutura do 

Seminário, escolha de Convidados, constituição da Comissão Científica, divulgação, 

aceitação de propostas de trabalhos, distribuição pela Comissão Científica, 

coordenação do processo de avaliação e decisão final.   

3. Estabelecimento de contactos com vista à divulgação da AIA-CTS e angariação de 

novos membros Associados, em todos os países da América-Latina, Espanha e 

Portugal, em particular através da OEI. De 1 de junho de 2014 a 1 de junho de 2016 

inscreveram-se 46 novos Associados, o que representa um crescimento de 40%. 

Atualmente a AIA-CTS conta com 160 Associados inscritos, distribuídos por oito 

países (Portugal, Brasil, Espanha, Colômbia, Argentina, México, Uruguai e Perú). 

Lamentavelmente três Associados, muito prestigiados na comunidade científica, 

faleceram prematuramente em 2015 e 2016. Deixamos aqui o registo dos seus 

nomes como sinal de grande apreço pelo seu contributo como grandes educadores e 

investigadores: Miguel Ángel Goméz Crespo, Andoni Garritz e Emílio Pedrinaci.   

4. Contactos para estabelecimento de protocolos com outras associações | academias | 

sociedades científicas | instituições de formação de professores e profissionais de 

http://aia-cts.web.ua.pt/
https://www.facebook.com/aiacts
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educação. Em 22 de outubro 2015, em Barcelona, celebrou-se um Protocolo de 

colaboração com o Col.legi de Llicenciats de Cataluña. Também com a Associação 

Portuguesa de Educação em Ciências – APEDUC, criada em agosto de 2015, está em 

curso a celebração de protocolo que visa incrementar atividades e domínios de 

intervenção de ambas as Associações.  

5. Publicitação da AIA-CTS em todos os eventos | Congressos | Seminários | Fóruns 

relacionados com a educação em ciência onde participaram membros Associados, 

em especial com o estatuto de convidados, tal como aconteceu no V Congreso 

Internacional de Educación Ambiental, em Madrid, 12-15 de março de 2015, no 

Encontro Nacional de Educação em Ciência, na Universidade do Lisboa, 10-12 de 

setembro de 2015, na VI Jornades sobre l’ensenyament de la Física i la Química, 

Collegi de Llicenciats de Catalunya e CosmoCaixa, em Barcelona, 22-24 outubro 

2015, no XI Colóquio CIE-UMa: Didática e Matética, Universidade da Madeira 

(Funchal), 3-4 de dezembro 2015.  

6. Preparação da Assembleia-Geral a realizar em Aveiro, aquando do V Seminário Ibero-

americano CTS 2016 (dia 4 de julho de 2016, pelas 18h 30min), bem como do ato 

eleitoral com vista à eleição dos novos Órgãos Sociais para o quadriénio 2016-2020.  

7. Realização da segunda edição do Prémio AIA CTS para distinguir a melhor Tese de 

Doutoramento ou Dissertação de Mestrado sobre CTS | CTSA, publicada em 

Português, Castelhano, Catalão ou Galego. Dado o número reduzido de candidaturas 

submetidas até 31 de janeiro 2015, foi decidido pela Comissão Executiva que a 

segunda edição do Prémio diria respeito a Teses e Dissertações realizadas no biénio 

2014-2015, submetidas até 31 de janeiro 2016. Foi necessário refazer o Júri do 

Prémio, tendo aceitado e sido integrados os Associados Ángel Vázquez e Agustina 

Echeverría (http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=64). Na Assembleia-Geral de 2016 

serão anunciado(s) o(s) vencedor(es) do Prémio CTS 2016. 

8. Publicação do Boletim da AIA-CTS, edição eletrónica periódica, (ISSN: 2183-5098), 

para difusão alargada da Associação e das suas atividades (http://aia-

cts.web.ua.pt/?page_id=856). Foram já publicados três números, em março 2015, 

http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=64
http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=856
http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=856
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setembro 2015 e março 2016. O Boletim tem-se afirmado como uma via importante 

de comunicação entre os Associados e outros públicos sobre actividades, 

publicações e iniciativas relevantes no campo CTS.  

 

 

II. Relatório Financeiro  

A AIA-CTS rege-se pelos princípios contabilísticos da prestação de contas em regime de 

caixa, conforme previsto, em Portugal, no DL 36-A/2011, de 9 de março.  

As demonstrações financeiras apresentadas neste relatório incluem os mapas exigidos para 

as Entidades do Setor não lucrativo, em Portugal, que foram definidos pela Portaria 

105/2011, de 14 de março, isto é, o Mapa de Pagamentos e Recebimentos, e o Mapa de 

Direitos e Compromissos Futuros. Não é apresentado o Mapa do Património Fixo, por não 

existir património fixo na Associação.  

Assim, a execução financeira relativa ao ano de 2014 e ao ano de 2015 é apresentada nos 

quadros seguintes.   
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Na rubrica "Divulgação" incluem-se os custos relativos aos serviços técnicos inerentes à 

execução de marcadores em cartolina usados para distribuição em eventos, em Portugal e 

Espanha, e à elaboração dos três números do Boletim da AIA-CTS, quer na sua formatação e 

execução técnica, quer nos serviços inerentes à sua disponibilização no site da AIA. 

 

 

Aveiro, 31 de maio de 2016 

A Direção  

Isabel P. Martins 

Amparo Vilches  

Rui Marques Vieira 


