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Relatório de actividades e contas 

Exercício de 2008 
 
 
 
As Contas do exercício de 2008, nomeadamente o Balanço e a Demonstração de Resultados, 

são apresentadas em anexo. 

 

Referem-se, de seguida e sucintamente, as actividades mais significativas da Associação 

durante o ano de 2008., e faz-se um breve comentário quanto aos aspectos mais relevantes 

das Contas. 

 

 

 

1. Congresso 
De 17 a 19 de Março 2008, teve lugar o 13º Congresso Nacional da APDIO, IO 2008, em Vila 

Real (no Departamento de Matemática, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro). 

O Congresso teve uma participação muito significativa da comunidade nacional da IO e contou 

com a presença, como oradores convidados, dos Professores Giuseppe Munda (Univ. 

Autonoma Barcelona), Stefan Nickel (Univ. Saaarland), Álvaro Martins (ISEG) e Vladimiro 

Miranda (FEUP, INESC Porto). 

Por ocasião do congresso, foram atribuídos os Prémios Isabel Themido e ADPIO/IO2008. 

[www.utad.pt/io2008]  
 
2. Revista  
Foi publicado um número (Junho) da Revista Investigação Operacional (Vol 28, número 1). 

 

3. Relações internacionais 
Prosseguiram-se os esforços de divulgação do EURO em 2010, em Lisboa, em particular nas 

reuniões que tiveram lugar aquando do 18th Triennial Conference of the International 

Federation of Operational Research Societies (IFORS), em Sandton, África do Sul, 13-18 Julho 

2008. 



 

4. Comentários às contas 
Do lado dos proveitos há duas rubricas significativas: 

i) quotas dos associados (grande parte da rubrica “Proveitos Suplementares” – 

5.600,00 €); 

ii) resultado do Congresso IO 2008 (rubrica “Proveitos e Ganhos Extraordinários – 

12.763,98 €). 

Do lado dos custos, há duas rubricas significativas: 

iii) Custos com Pessoal (5.771,28 €), referem-se a custos do secretariado; 

iv) nos “Fornecimentos e Serviços Externas” (2.883,32 €), para além de despesas 

correntes, contam-se custos de impressão e envio da revista. 

O resultado líquido do exercício (positivo) foi de  7.740,59 €. 

 

 

 

 

Jorge Pinho de Sousa 

(Professor Associado, Universidade do Porto) 

Presidente da APDIO 

 

 

 
 
 


