Associação Portuguesa de Investigação
Operacional
Ata da Assembleia Geral da APDIO
Aos vinte e nove dias de junho de dois mil e dezassete realizou-se, no auditório da
Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a
Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Investigação Operacional. Não se
verificando quórum às dezassete horas e trinta minutos a Assembleia Geral teve início
às dezoito horas, em segunda convocatória, ao abrigo do Artigo 25º dos estatutos da
APDIO, com os sócios presentes que assinaram a Folha de Presenças que se anexa a
esta Ata.
A reunião foi presidida pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Ana Paula
Barbosa-Póvoa e secretariada por José Valério de Carvalho e por Maria Antónia
Carravilla, Secretários da Mesa da Assembleia Geral.
Tendo como referência a ordem de trabalhos que acompanhou a convocatória da
reunião, foram adotadas as decisões seguintes:
Ordem de Trabalhos e Decisões
1. Informações
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral perguntou aos membros presentes se pretendiam
dar ou pedir alguma informação. Não havendo intervenções passou-se ao segundo ponto da
ordem de trabalhos.

2. Apreciação e votação do relatório de atividades e das contas relativos ao
ano de 2016
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra ao Presidente da Comissão Diretiva
para fazer a apresentação do relatório de atividades e das contas relativas ao ano de 2016.
O Presidente da Comissão Diretiva referiu que a APDIO está num processo de
desmaterialização da documentação da associação que levará em simultâneo a uma redução
de custos com espaços e a um aumento da visibilidade da história da associação na “web”.
Quanto ao relatório de contas, o Presidente da Comissão Diretiva referiu que, enquanto for
mantido o secretariado, os custos poderão como regra geral exceder os proveitos. Referiu
também que todas as contas bancárias da APDIO são atualmente movimentáveis pelo
Presidente e pelo Tesoureiro da APDIO, passando-se o mesmo com a conta bancária aberta
especificamente para os congressos da APDIO, sendo esta também movimentável por dois
membros da comissão organizadora.
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O Presidente da Comissão Diretiva expressou também publicamente o seu reconhecimento
pelo trabalho desenvolvido pelo Tesoureiro, assim como pelo acompanhamento ativo da
execução financeira por parte do Conselho de Auditoria.
O relatório de atividades e as contas de 2016 foram aprovados por unanimidade.

3. Apreciação e ratificação das alterações aos Estatutos da APDIO
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral apresentou à Assembleia as alterações aos
estatutos face às versões anteriores.
Após discussão de algumas questões colocadas pelos associados presentes, foram aprovadas
por unanimidade as alterações aos Estatutos da APDIO.

4. Outros assuntos
Não foram propostos outros assuntos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a
sessão às dezanove horas e dez minutos. Da sessão foi lavrada a presente ata que foi lida e
aprovada por unanimidade pelos membros da Assembleia Geral, e que vai ser assinada pela
Presidente e pela Secretária da Mesa da Assembleia Geral.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral
da APDIO

Secretário da Mesa da Assembleia Geral da
APDIO

(José Valério de Carvalho)
(Ana Paula Barbosa-Póvoa)
Secretária da Mesa da Assembleia Geral da
APDIO

(Maria Antónia Carravilla)
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From:
Subject:
Date:
To:

Ana Póvoa apovoa@tecnico.ulisboa.pt
FW: Convocatória para Assembleia Geral da APDIO - dia 29 de Junho de 2017, no congresso da APDIO
29 June 2017 at 19:37
Maria Antónia mac@fe.up.pt

_____________________

Ana Paula Barbosa Póvoa

Professora Catedrática em Operações e Logística
Departamento de Engenharia e Gestão
Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
Av. Rovisco Pais • 1049-001 Lisboa
Portugal
* apovoa@tecnico.ulisboa.pt
( +351 21 423 3507 - Tagus
( +351 21 841 7981 - Alameda

From: DMAT cidma <cidma@mat.ua.pt>
Date: Monday, 12 June 2017 at 09:18
To: "A. Vaz" <aivaz@dps.uminho.pt>, Ana Póvoa <apovoa@tecnico.ulisboa.pt>, "A. Vaz"
<aivaz@dps.uminho.pt>
Cc: Domingos Cardoso <dcardoso@ua.pt>
Subject: RE: Convocatória para Assembleia Geral da APDIO - dia 29 de Junho de 2017, no
congresso da APDIO

Caros Colegas,
Muito obrigado pelo vosso email e respeSva convocatória.
Tenho gosto em informar que o CIDMA será representado na Assembleia Geral pelo
Prof. Domingos Cardoso.
Com os meus cumprimentos,
Luis Filipe Pinheiro de Castro
CIDMA and Department of MathemaScs,
University of Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal
Phone: + 351 234370683 Fax: + 351 234370066
E-mail: castro@ua.pt
h`p://sweet.ua.pt/castro/
h`p://cidma.mat.ua.pt/ ORCID: h`p://orcid.org/0000-0002-4261-8699

From: A. Ismael F. Vaz [mailto:aivaz@dps.uminho.pt]
Sent: sexta-feira, 2 de junho de 2017 20:42
To: 'Ana Póvoa'; aivaz@dps.uminho.pt
Subject: Convocatória para Assembleia Geral da APDIO - dia 29 de Junho de 2017, no congresso
da APDIO

Caros Colegas
De acordo com o ArSgo 22º dos Estatutos da APDIO, convoco a Assembleia Geral, a realizar
em 29 de Junho de 2017, pelas 17h30, na Escola Superior de Ciências Empresariais do
InsStuto Politécnico de Viana do Castelo, Auditório Professor Lima de Carvalho, com a

InsStuto Politécnico de Viana do Castelo, Auditório Professor Lima de Carvalho, com a
seguinte, ordem de trabalhos:
1.
2.
3.
4.

Informações;
Apreciar e votar o relatório de aSvidades e as contas relaSvos ao ano de 2016;
Apreciar e raSﬁcar as alterações aos Estatutos da APDIO;
Outros assuntos.

As contas (balanços e demonstrações de resultados), respeSvos relatórios e documentos para
os restantes pontos da ordem de trabalhos, poderão, em breve, ser consultados no site da
APDIO, com o endereço: h`p://www.apdio.pt
Nos termos do arSgo 25º do Estatuto da APDIO, caso não esteja presente metade dos
membros da Associação, a Assembleia reunirá às 18h00, em segunda convocatória, com
qualquer número de presenças, no mesmo local e com a mesma ordem de trabalhos.
Lisboa, 2 de junho de 2017
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ana Póvoa

