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Ata da Assembleia Geral da APDIO 

Aos seis dias de setembro de dois mil e dezoito realizou-se, na sala 23.1.6 do edifício do 
Complexo Pedagógico, Científico e Tecnológico da Universidade de Aveiro, a Assembleia Geral 
da Associação Portuguesa de Investigação Operacional. Não se verificando quórum às 
dezassete horas e quarenta e cinco minutos, a Assembleia Geral teve início às dezoito horas e 
quinze minutos, 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. 

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 dos relatórios de atividades e de contas relativos 
ao ano de 2017 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra ao Presidente da Direção para fazer 
a apresentação do relatório de atividades e do relatório de contas relativos ao ano de 2017. 

O Presidente apresentou em detalhe o relatório de atividades e referiu que o ponto alto do 
ano de 2017 foi o congresso da APDIO que decorreu em Valença e a respetiva edição do livro 
de atas na Springer. Mencionou também a criação do Prémio Process Systems Engineering – 
Augusto Queirós Novais. 

Quanto ao relatório de contas, o Presidente referiu que toda a gestão financeira dos 
congressos passou a ser feita pela direção da APDIO em conjunto com a organização de cada 
congresso. Foi também referido que a despesa com o secretariado da APDIO deixará de existir 
o que libertará uma margem para atividades de desenvolvimento da Investigação 
Operacional. 
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A Presidente da Mesa da Assembleia Geral perguntou aos membros presentes se pretendiam 
colocar alguma questão. 

Marta Gomes colocou a questão da manutenção da memória da APDIO após a aposentação 
da Maria da Glória. O Presidente da APDIO referiu que a Direção está em negociações com a 
direção do IST para eventual tratamento e alojamento da documentação da APDIO. Marta 
Gomes colocou também uma questão sobre a imagem do site da APDIO. A Direção mostrou 
alguma preocupação com a imagem algo ultrapassada. 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral submeteu à aprovação os relatórios de atividades 
e de contas relativos a 2017, que foram aprovados por unanimidade. 

3. 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 dezoito horas e trinta e cinco 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 pelos Secretários da Mesa da Assembleia Geral. 
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