APDIO
Associação Portuguesa de Investigação Operacional

Relatório de actividades e contas
Exercício de 2007
As Contas do exercício de 2007, 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 2007, e faz-se um breve comentário quanto aos aspectos mais relevantes
das Contas.

1. Revista
Foram publicados dois números (Junho e Dezembro) da Revista Investigação Operacional (Vol
27, números 1 e 2).

2. Apoio à realização de Encontros Científicos Internacionais
Foi dado um apoio activo à divulgação e realização dos seguintes encontros científicos
internacionais:
-

EURO Winter Institute on Location and Logistics, Estoril, Portugal, 27 Janeiro – 10
Fevereiro 2007 (http://ewi2007.fc.ul.pt)

-

OPTIMIZATION 2007, Porto, Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 22-25
Julho 2007 (http://www.fep.up.pt/opti2007)

3. Relações internacionais
Foi formalmente submetida a candidatura portuguesa à realização do EURO em 2010, em
Lisboa. Nesse sentido foi elaborado o respectivo dossier, e defendida a candidatura, votada
favoravelmente, no “Council” que teve lugar em Praga aquando do EURO XXII, 22nd
European Conference on Operational Research, de 8-11 Julho 2007.

4. Sócios e secretariado
Foi alterado o regime de colaboração da Secretária da APDIO (Maria da Glória Valle), com
uma redução do tempo semanal (de 16 para 8 horas). Para tal, e nos termos legais, foi paga

uma indemnização compensatória, tendo o novo regime representado uma redução
significativa dos encargos (de cerca de 826 Euros para cerca de 412 Euros, 14 vezes por ano).

5. Comentários às contas
Do lado dos proveitos há duas rubricas significativas:
i)

quotas dos associados (grande parte dos “Proveitos Suplementares” – 5.960,00 €);

ii)

resultado do Congresso IO 2006 (rubrica “Proveitos e Ganhos Extraordinários –
16.155,05 €).

Do lado dos custos, há duas rubricas significativas:
iii) Custos com Pessoal (14.300,77 €), sendo cerca de metade desta verba (7.740,00 €)
referente indemnização paga à Secretária, devida pela redução do horário de trabalho,
e grande parte do restante referente aos custos do secretariado (no novo regime de
colaboração);
iv) nos “Fornecimentos e Serviços Externas” (9.973,99 €), para além de despesas
correntes, contam-se custos de impressão e envio da revista.
O resultado líquido do exercício (negativo) foi de -2.191,36 €.
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