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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA APDIO

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e doze, pelas 14 horas e 30 minutos, realizou-se no
Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro a Assembleia Geral da Associação Portuguesa
de lnvestigação Operacional, em sessão extraordinária, presidida pelo Presidente da Assembleia Geral,
Doutor Manuel António Cerqueira da Costa Matos, e secretariada pelos Doutores Maria João ïeixeira
Gomes Alves e Ruy Araújo da Costa, Secretários deste órgão, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovação da ata da reunião anterior.
lnformações.
Apreciação do relatório de atividades e do relatório e contas relativos ao exercício de 2011.

Discussão

de uma proposta de alteração dos Estatutos de modo a possibilitar que

as

convocatórias, bem como as votações, se façam com recurso a meios eletrónicos.
Linhas estratégicas de atuação da APDIO nomeadamente em termos de intervenção cívica.
Outros assuntos.

Às catorze horas e

trinta minutos constatou-se não estar presente metade dos membros da Associação,

pelo que o Presidente da Assembleia Geral iniciou os trabalhos meia hora depois, ao abrigo do artigo
25e dos estatutos da APDIO. Estiveram presentes vinte e sete associados, sendo que um dos associados
representava ainda um membro coletivo, como consta da folha de presenças.
No primeiro ponto, "Aprovação da ata da reunião anterior", foram colocadas à votação as atas das duas

reuniões anteriores. A ata da reunião da Assembleia Geral da APDIO realizada a dezoito de abril de
2011, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, foi aprovada com seis abstenções e sem
votos contra. A ata da reunião ordinária da Assembleia Geral da APDIO, relativa ao processo eleitoral, de
vinte e três dejaneiro de2At2, foi aprovada com seis abstenções e sem votos contra.

De seguida passou-se ao segundo ponto: "lnformações". O Presidente da Assembleia Geral deu a
palavra ao Presidente da Comissão Diretiva, Doutor Domingos Cardoso, que deu algumas informações:
referiu a intenção prioritárÌa da direção em agilizar o processo de intervenção dos sócios,
nomeadamente em processos eleitorais, e referiu as principais áreas de intervenção propostas pela
Direção da APDIO, Energía e Saúde. lnformou ainda que o congresso lO 2013 será organizado pelo

lnstituto Politécnico de Bragança, sendo a Doutora Maria Clara Bento Vaz Fernandes a Presidente

da

Comissão Organizadora.
Chegados ao terceiro ponto, "Apreciação do relatório de atividades e do relatório e contas relativos ao
exercício de 2011,", o Presidente da Assembleia Geral deu a palavra ao Presidente da ComÌssão Diretiva

anterior, Doutor joaquim João Júdice, que começou por agradecer o trabalho levado a cabo pelos
membros da Direção anterior, e a todos os que colaboraram com a Direção, fazendo em seguida uma

breve apresentação das atividades desenvolvidas em 201L. Realçou a regularização das quotas dos
e o resultado positivo das contas, o qual será em breve fortemente reforçado pelos
resultados da conferência Euro2010. O Doutor Domingos Cardoso elogiou a Comissão Diretiva anterior,
referindo que foi um mandato muito positivo, nomeadamente na recuperação financeira e na vertente

associados

científica, tendo sido organizados muitos encontros científicos.
Posto à votação o relatório de atividades, este foi aprovado por unanimidade.

O relatórÌo e contas, que apresenta um resultado positivo de doze mil trezentos e quarenta euros e
nove cêntimos, foi apreciado. Foi lido o Parecer do Conselho de Auditoria da APDIO, que foi positivo
relativo ao relatório e contas apresentado. Posto à votação, o relatório e contas foi aprovado por
unanimidade.
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A seguir, o presidente da Mesa da Assembleia Geral passou ao quarto ponto: "Discussão de uma
proposta de alteração dos Estatutos de modo a possibilitar que as convocatórias, bem como as
votações, se façam com recurso a meios eletrónicos". Para o efeito, a Comissão Diretiva apresentou
uma proposta de alteração dos Artigos 24p e 34e dos Estatutos, tendo esta sido discutida e sugeridas
alterações por membros da Assembleia. Nos casos em que houve sugestões de alteração, a Comissão
Diretíva concordou com a substituição da sua proposta inicial pela proposta alterada, que foi submetida
à

votação.

Foram colocadas à votação as seguintes propostas:

a)

Alteração do Ponto 1 do Art. 24e:

"As convocatórias para as reuniões da Assembleia Geral serão enviadas por correio normal ou por
via eletrónica, com a antecedência mínima de 15 dias para as Assembleias ordinárias e de oito dias
para as Assembleias extraordinárias".
Esta proposta foi aprovada por unanimidade.

b)

lntrodução do Ponto 3 do Art.24e;

"A convocatória considera-se válida desde que haja comprovação do respetivo envio por meio que
permita com segurança presumir o seu recebimento atempado".
Esta proposta foi aprovada por unanimidade.

c)

lntrodução do Ponto 4 do Art.24e:

"No caso do correio eletrónico, é suficiente a confirmação da expedição através da lista de correio
eletrónico para o efeito constituída no sistema próprio da APDlO".
Esta proposta teve cinco votos contra, seis abstenções e catorze votos a favor, não satisfazendo o

requisito imposto pelo Art. 39e dos Estatutos de recolher votos favoráveis que representassem 7O%
do número dos associados em pleno gozo dos seus direitos, pelo que a proposta não foi aprovada
para efeitos de alteração dos Estatutos.

d)

Alteração do Ponto 1do Art. 24s:

"As convocatórias para as reuniões da Assembleia Geral serão enviadas por correio normal ou por
via eletrónica, com a antecedêncía mínima de 10 e 5 dias úteis, respetivamente para as Assembleias
ordinárias e para as Assembleias extraordinárias".
Esta proposta foi aprovada por unanimidade.

e)

Alteração do Ponto 2 do Art. 34s:

"A eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral, da Comissão Diretiva e do Conselho de
Auditoria é feita por escrutínio secreto, direto e universal, podendo ser utilizado o voto por
correspondência, ou o voto eletrónico com recurso a sistemas que garantam a autenticidade e
confidencialidade da votação".
Esta proposta foi aprovada por unanimidade.

De seguida passou-se ao quinto ponto: "Linhas estratégicas de atuação da APDIO nomeadamente em

termos de intervenção cívica". Neste ponto, o Presidente da Comissão Diretiva apresentou as duas
principais linhas estratégicas de atuação da APDIO, <a lnvestigação Operacional na área da Saúde> e <a
lnvestigação Operacional na área da Energia>, referindo que Direção pretende dinamizar estas linhas de
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atuação e apelando aos associados a intervenção nessas áreas. Seguiu-se um período de discussão
alargada sobre a atuação da APDIO em termos de intervenção cívíca e nas empresas.
Por fim entrou-se no último ponto, "Outros assuntos", onde foi feita uma reflexão sobre a diminuição

do número de

associados da APDIO, estratégias para captação

de novos associados e sobre

a

necessidade de se reforçar a visibilidade da lnvestigação Operacional.

o Presidente da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão às
qual
lavrou
a presente ata, que será assinada pelo Presidente e pelos Secretários.
se
dezassete horas, da
E nada mais havendo a tratar,

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APDIO
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(Doutor Manuel António Cerqueira da Costa Matos)

Os Secretários da Mesa da Assembleia Geral da APDIO
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(Doutora Maria João Teixeira Gomes Alves)
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