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___ Aos doze dias do mês de junho de 2020, pelas dezassete horas e trinta minutos, reuniu, via sala digital ZOOM, o
conselho diretivo da Sociedade Portuguesa de Biomecânica (SPB), com a seguinte ordem de trabalhos: _____________
___1. Ponto de situação da SPB. ___________________________________________________________________
___2. Discussão do modelo do próximo congresso da SPB perante a situação pandémica. Manter o modelo normal,
adiamento do congresso para o ano 2022, ou realizá-lo integralmente por videoconferência?______________________
___3. Ponto de situação sobre o website da sociedade e da revista da SPB. ____________________________________
___4. Ponto situação sobre tarefas propostas no programa de ação da direção.________________________________
___5. Proposta de nova reunião._____________________________________________________________________
___6. Outros assuntos. ____________________________________________________________________________
___ Estiveram presentes: António Manuel Amaral Monteiro Ramos (presidente), Paulo Jorge Roriz de Oliveira (vice
presidente) e Jorge Augusto Fernandes Ferreira (tesoureiro) e Daniel Marinho (secretário). Por convite, sem direito a voto,
estiveram presentes ainda outros elementos dos órgãos sociais, nomeadamente o José António de Oliveira Simões (vicepresidente da assembleia geral) e a Carolina Júlia Félix Vila-Chã (secretária da assembleia geral). _______________
___ Para a discussão do ponto 2 da ordem de trabalho, foi convidado o presidente da organização do congresso de 2021,
o Professor Doutor Jorge Belinha. __________________________________________________________________
___Verificada a existência de quórum, o Conselho Diretivo da SPB iniciou os trabalhos. _______________________
___ Ponto de situação da SPB. ____________________________________________________________________
___ O presidente apresentou a atual situação da Sociedade e informou os membros da cessação da ligação com o anterior
gestor do anterior website da Sociedade, a empresa Mercatura, tendo liquidação todos débitos em dívida de anos anteriores
e o pagamento de registo de domínio até ao ano 2021. Salientou ainda que foi realizada uma cópia integral do anterior
website, pagamento de todos os prémios previstos no âmbito da realização do congresso de 2019 da responsabilidade da
Sociedade, bem como a liquidação das contas com o presidente da organização desse congresso. __
___ Discussão do modelo do próximo congresso da SPB perante a situação pandémica. Manter o modelo normal,
adiamento do congresso para o ano 2022, ou realizá-lo integralmente por videoconferência? ________
O Professor Jorge Belinha, que como foi atrás referido, foi convidado para participar na discussão deste ponto da ordem
de trabalhos. O professor Jorge Belinha expôs a situação e sobre a imprevisibilidade do estado de pandemia em fevereiro
de 2021, altura da realização do congresso, tendo proposto duas opções para a realização do evento. A primeira opção
propôs a realização do congresso totalmente em forma virtual com pagamento de 50% da inscrição; a segunda opção, seria
adiar o congresso para o ano de 2022. Esta decisão assume-se importante para a comissão organizadora do evento porque
a mesma ter de fa er m adiantamento de 2250 para garantir o espaço para a realização do evento. Diversos colegas
deram a sua opinião e o presidente da Sociedade alertou para o facto de que a mesma não é a organizadora do evento e não
toma decisões pela organização. Contudo estará disposta a ajudar e poderia dar uma opinião sobre esta questão, sendo
opinião generalizada dos restantes membros que se deve manter as condições habituais do evento, mas prever outras
condições de realização caso as condições sanitárias não o permitam. Foi sugerido que a organização do congresso
negociasse com o responsável pelo espaço de realização do evento condições mais consentâneas com o atual momento
com o momento de realização do congresso. O Presidente do congresso, Professor Jorge Belinha, ficou de comunicar a
opinião da Sociedade aos membros da comissão organizadora e informar o presidente da Sociedade. _____
___ Ponto de situação sobre o website da sociedade e da revista da SPB. _______________________________
___ O presidente da Sociedade relembrou que este era o momento para definirmos eventuais alterações ao website, pois
ainda estamos no período de avaliação e finalização do projeto. O colega Paulo Roriz alertou para as questões de inscrição
e visualização no mapa nacional. Todos os membros ficaram em analisar o site e sugerir melhorias ao mesmo. Relativamente
à revista da Sociedade, e com a necessidade de artigos para compor o próximo número, ficou decidido que cada membro
promoveria a submissão de um artigo até setembro de forma a ter, atempadamente, o número 2 da revista. Neste âmbito,
foi questionado pelo colega Daniel Marinho se haveria algum template ou regras para a submissão dos artigos para a revista,
ao que o colega José Simões referiu que não existe, mas que poderiam, nesta fase, enviarem em formato livre que trataria
de paginar os artigos. Este colega também informou que o colega Henrique Almeida ficou de fazer o template com as
regras. ____________________________________________________________________
___ Ponto situação sobre tarefas propostas no programa de ação da direção. ___________________________
___ O presidente lembrou os colegas que relativamente ao programa apresentado pela presente direção, aquando do ato
eleitoral, estava por cumprir a realização do Livro Branco. O responsável, o colega José Simões, referiu que devido ao
estado de pandemia em que o país mergulhou, teve que suspender a tertúlia destinada a esse efeito. Tinha encetado, no
início do mês de março, contactos com diversos membros para a realização da tertúlia, e que havia cerca de 15 membros
interessados em participar na discussão. Referiu ainda que caso as condições o permitam, retomará o agendamento da
tertúlia e do assunto, assim como a discussão em torno da possibilidade de criar uma unidade de investigação em
biomecânica, transnacional, e com possível registo na Fundação para a Ciência e a Tecnologia. ___________________
___ O colega Paulo Roriz sugeriu a realização de webinars em substituição de workshops. Neste sentido, ficou de definir
temas e datas para a sua realização. _______________________________________________________________
___ Proposta de nova reunião. _________________________________________________________________
___ Ficou decidido que a próxima reunião de direção da SPB será agendada em setembro e, se possível deverá ocorrer
presencialmente durante o mês de dezembro. _________________________________________________________

