
 
 

 
 
 

Relatório e Contas 2016 
 

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 (site em: http://aia-cts.web.ua.pt/). Depois de um primeiro mandato 

a presidente eleita - Professora Isabel P. Martins, foi novamente eleita em julho de 2016 

para um novo mandato de 4 anos. 

Pretende-se continuar a alargar a comunidade científica ibero-americana 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 2016, respeita as ideias explicitadas no Programa de Candidatura 

da sua presidente, e resumem-se, a seguir, as já concretizadas, na continuidade do trabalho 

desenvolvido no mandato anterior.  

1. 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, que se realizou de 4 a 6 de julho 2016. Para a 
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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.  

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. Em 2016 inscreveram-se 25 novos 

Associados.  No final do ano de 2016 a AIA-CTS contava com 172 Associados 

inscritos, distribuídos por dez países (Portugal, Brasil, Espanha, Colômbia, Argentina, 

México, Equador, Uruguai, Itália e Perú). Lamentavelmente quatro 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: em 2015 Miguel Ángel 

Goméz Crespo e Andoni Garritz; em 2016 Emílio Pedrinaci e Wildson dos Santos.   

4. Preparação e organização da segunda edição do Prémio AIA-CTS para distinguir a 

melhor Tese de Doutoramento e Dissertação de Mestrado sobre CTS | CTSA, 

publicada em Português, Castelhano, Catalão ou Galego, concluída nos anos 2015 e 

2016. O Júri do Prémio, constituído pelos Associados Isabel P. Martins, Ángel 

Vázquez, Agustina Echeverría e Rosa Nidia Tuay (http://aia-

cts.web.ua.pt/?page_id=64), atribuiu o Prémio CTS 2016 Dissertação de mestrado a 

Robson Vinicius Cordeiro, Instituto Federal do Espírito Santo (Brasil), e o Prémio CTS 

2016 Tese de doutoramento a Alejandro Patricio Pujalte, Universidad Nacional de 

Quilmes (Argentina) (http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=1154 ).  

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

para difusão alargada da Associação e das suas atividades. Em 2016 foram 

publicados os números 3 e 4 (http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=856).  

6. Realização da Assembleia-Geral da AIA-CTS, no dia 4 de julho de 2016, na 

Universidade, e eleição dos respetivos Órgãos Sociais para o quadriénio 2016-2020 

(http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=790).    

 
II. Relatório Financeiro  

 

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

conforme previsto no DL 36-A/2011 de 9 de março.  
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As demonstrações financeiras apresentadas neste relatório incluem os mapas exigidos para 

as ESNL, 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.  

 

Pagamentos e Recebimentos 

Recebimentos Pagamentos
1 - Recebimentos da atividade 1 - Funcionamento

Joias e quotas 4.260,41 € Avença CTB 246,00 €
Subsídios (Seminário) 4.250,00 € Desp. Representação 570,85 €

Desp. Atividade 4.700,00 €
Desp. Bancárias 4,16 €

2 - Recebimentos comerciais - 2 - Investimentos -
3 - Recebimentos capitais -
4 - Recebimentos prediais -

Total 8.510,41 € Total 5.521,01 €
Saldo do ano anterior 6.601,89 €
Receitas 8.510,41 €
Despesas 5.521,01 €
Saldo para o ano seguinte 9.591,29 €

Mapa de recebimentos e pagamentos 2016

 
 

 

Na rubrica "Desp. Atividade", 4.700,00 €, incluem-se os custos relativos aos serviços técnicos 

inerentes à organização, em 2016, do V SIACTS e à elaboração dos números do Boletim da 

AIA-CTS, quer na sua formatação e execução técnica, quer nos serviços inerentes à sua 

disponibilização no site da AIA. Foram recebidos “Subsídios”, no valor total de 4.250,00 €, 

angariados no âmbito do V SIACTS, os quais permitiram suportar todo o apoio técnico, quer 

de suporte informático, quer de suporte organizativo e de tradução, inerente à organização, 

formatação e publicação dos trabalhos apresentados no V SIACTS.  

A “Desp. Representação” diz respeito à deslocação do Associado Luís Marques a Barcelona 

para participar, em representação da direção da AIA-CTS, na homenagem pública póstuma 

prestada ao Associado Emílio Pedrinaci.  
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Direitos e compromissos futuros 
 

Direitos

Quotas 535,00 € 2017

Total 535,00 €
Compromissos

Total 0,00 €

Descrição Valor
Ano previsto 
pagamento

Mapa de direitos e compromissos futuros 2016

Ano previsto 
recebimentoValorDescrição

 
 

Os direitos da Associação em finais de 2016 dizem respeito a quotas que ficaram por liquidar 

no valor de 535€. 

Não ficaram compromissos por resolver no final do ano. 
 

 
III. Evolução previsível da AIA-CTS 

Para 2017 prevê-se continuar a divulgar a AIA junto de todos os países Ibero-americanos e a 

angariar novos associados, mantendo a participação e quotas pagas de todos os atuais 

associados. Está prevista a publicação de mais dois boletins da AIA (março e setembro de 

2017), bem como apoiar na organização e divulgação do VI SIACTS, em 2018, que se realizará 

na Argentina conforme decisão tomada na Assembleia-Geral de 4 de julho de 2016.  

 

Aveiro, 30 de novembro de 2017 

A Direção  

Isabel P. Martins 

Sílvia Porro 

Rui Marques Vieira 

 

 


