Relatório e Contas AIA-CTS 2017
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 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/). As atividades para 2017 respeitam as ideias explicitadas no
Programa de Candidatura da sua presidente e são sequência do trabalho desenvolvido no
ano anterior, a saber e resumidamente:
1. Atualização continuada da Página web da AIA-CTS (http://aia-cts.web.ua.pt/), nas
diversas secções existentes e no Facebook (https://www.facebook.com/aiacts);
nesta teve-se o apoio gratuito dos serviços de secretariado do CIDTFF da
Universidade de Aveiro.
2. 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. No final do ano de 2017 a AIA-CTS contava
com 175 Associados inscritos, distribuídos por dez países (Portugal, Brasil,
Espanha, Colômbia, Argentina, México, Equador, Uruguai, Itália e Perú).
3. Publicação do Boletim da AIA-CTS, edição eletrónica periódica (ISSN: 2183-5098),
para difusão alargada da Associação e das suas atividades. Em 2017 foram
publicados

os

números

5

(em

março)

e

6

(em

setembro)

(http://aia-

cts.web.ua.pt/?page_id=856).

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.

As demonstrações financeiras apresentadas neste relatório incluem os mapas exigidos para
as ESNL (Entidades do Setor Não Lucrativo), 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
Mapa de recebimentos e pagamentos 2017
Recebimentos

Pagamentos

1 - Recebimentos da atividade

1 - Funcionamento
1.692,88 €

Joias e quotas

2 - Recebimentos comerciais

-

3 - Recebimentos capitais

-

4 - Recebimentos prediais

Total

246,00 €

Avença CTB

0,00 €

Subsídios (Seminário)

Desp. Representação

0,00 €

Desp. Atividade

0,00 €

Desp. Bancárias

6,24 €

2 - Investimentos

-

1.692,88 €

Total

252,24 €

Saldo do ano anterior

9.521,29 €

Receitas

1.692,88 €
252,24 €

Despesas

10.961,93 €

Saldo para o ano seguinte

Direitos e compromissos futuros

Mapa de direitos e compromissos futuros 2017
Direitos
Descrição

Ano previsto
recebimento

Valor
0,00 €

Quotas

0,00 €

Total
Compromissos
Descrição

Ano previsto
pagamento

Valor
365,00 €

Quotas

0,00 €

Total

Os compromissos da Associação em finais de 2017 dizem respeito a quotas de 2018
antecipadamente pagas em 2017.
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III.

Evolução previsível da AIA-CTS

Para 2018 prevê-se realizar uma assembleia geral de Associados, aquando do VI SIACTS a
realizar na Universidade de Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Prevê-se igualmente apoiar o
trabalho inerente à organização do Seminário. 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 2018).
Está previsto também estabelecer contactos com o Escritório da Organização dos Estados
Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura – OEI, criado em Lisboa, em
novembro de 2017, com vista a estabelecer um Protocolo de Cooperação que permita
alcançar mais visibilidade para a AIA-CTS.

Aveiro, 23 de fevereiro de 2018

A Direção
Isabel P. Martins
Sílvia Porro
Rui Marques Vieira
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