APDIO
Associação Portuguesa de Investigação Operacional

Relatório de actividades e contas
Exercício de 2006

As Contas do exercício de 2006, 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 2006, e faz-se um breve comentário quanto aos aspectos mais relevantes
das Contas.

1. Congresso
De 8 a 11 de Outubro de 2006, teve lugar o 12º Congresso Nacional da APDIO, IO 2006, em
Lisboa (no ISEG, Universidade Técnica de Lisboa).
O Congresso teve uma participação muito significativa da comunidade nacional da IO e contou
com a presença, como oradores convidados, dos Professores Alexis Tsoukiàs, Alexander
Rinnooy Kan, Manuel Matos e Paulo Bárcia.
Por ocasião do congresso, foram atribuídos os Prémios Isabel Themido e ADPIO/IO2006.
O congresso foi precedido pelo “estúdio”, dedicado aos estudantes de IO.
[http://io2006.iseg.utl.pt]

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

3. EURO XXI
Selecção da candidatura portuguesa ao “Euro Doctoral Dissertation Award”.
Participação na reunião do “EURO Council” e outros encontros, no âmbito do EURO XXI - 21st
European Conferenceon Operational Research, Reykjavik, Julho 2006.

4. Site WEB
Foi estabelecido um protocolo com a WIDESCOPE para o desenvolvimento do novo site da
APDIO e o apoio à sua actualização.

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

MCDA’63 – “European Working Group on Multi-criteria Decision Making", Porto, 30-31
Março 2006 (http://power.inescn.pt/rute/website/)

-

ECCO XIX - CO 2006 Joint Meeting, Porto, Maio 11-13, 2006
(http://www.fe.up.pt/~ecco)

-

3rd ESICUP Meeting - EURO Special Interest Group on Cutting and Packing, Porto
Março 16-18, 2006 (www.isep.ipp.pt/esicup-3rdMeeting)

6. Relações internacionais
Deu-se início ao processo de candidatura de Portugal à realização do EURO em 2010, em
Lisboa.

7. Sócios e secretariado
Prosseguiu a actualização da base de dados dos associados, e foram desenvolvidos esforços
no sentido de recuperar quotas em atraso.
Iniciou-se a análise de formas de re-organização do Secretariado da Associação, adequando-o
às necessidades actuais e procurando reduzir os seus custos.

8. Comentários às contas
Os proveitos foram quase exclusivamente constituídos por quotas dos associados (grande
parte da rubrica “Proveitos Suplementares” – 12.730,00 €).
Do lado dos custos, há duas rubricas significativas: a) Fornecimentos e Serviços Externos; b)
Custos com Pessoal.
Esta última verba é, na sua quase totalidade, referente aos custos do Secretariado (grande
parte da rubrica “Custos com Pessoal” – 13.899,03 €).
Nos “Fornecimentos e Serviços Externas” (5.626,83 €), para além de despesas correntes,
contam-se custos de serviços gráficos e de apoio à produção da revista.
O resultado líquido do exercício (negativo) foi de -7.707,82 €.
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