APDIO
Associação Portuguesa de lnvestigação Operacional

ACTA DA ASSEMBLEIA GERAL DA APDIO
Aos doze dias do mês de Julho de dois mil e dez, reuniu a Assembleia Geral da APDIO na
sala catorze do quarto piso do edifício C1 da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, tendo para tal sido devidamente convocada nos termos legais.
As dezassete horas e trinta minutos constatou-se que não havia quorum para levara a cabo a
reunião e, assim, de acordo com a convocatória, a Assembleia Geral da APDIO teve o seu
início às dezoito horas, tendo sido presidida pela Presidente da Assembleia Geral, Doutora
Ana Paula Barbosa Póvoa e secretariada pelo Secretário deste orgão, Doutor Ruy Araújo da
Costa.
Da Ordem de Trabalho faziam parte os seguintes pontos:
Um - lnformações;
Dois - Apreciação e Votação do Relatório e Contas de dois mil e nove.
Três - Outros assuntos.

Ponto Um

-

Informações

A Presidente da Assembleia Geral deu a palavra ao Presidente da Direcção da

APDIO,

Doutor Joaquim João Alarcão Júdice, para dar informações.
O Presidente da Direcção da APDIO:

-

Ponto Dois

exprimiu o seu louvor às Direcções precedentes por terem conseguido
garantir a realização da conferência EURO XXIV em Lisboa;
exprimiu o seu apreço ao Doutor Pinto Paixão, Presidente da Comissão
Organizadora da conferência EURO XXIV então em curso.
apelou a uma maior proximidade entre os órgãos directivos da APDIO e os
sócios e à sua maior intervenção na APDIO;
referiu a publicação do Boletim número quarenta e dois da APDIO, da
responsabilidade editorial de Ana Camanho e Bernardo Almada-Lobo;
referiu a organização de vários workshops, no âmbito da APDIO, e a sua
importância para reforçar a visibilidade da lnvestigação Operacional;
referiu a realização do próximo Congresso Nacional da APDIO, lO 2011,
em Abrilde dois mile onze em Coimbra;
referiu a importância da página web da APDIO, recentemente renovada.

-

Apreciação e Votação do Relatório e Gontas de dois mil e nove.

A Presidente da Assembleia Geral deu a palavra ao Presidente da Direcção da APDIO em
2009, Doutor Jorge Manuel Pinho de Sousa, para apresentar o Relatório e Contas de dois mil
e nove.
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O Doutor Jorge Manuel Pinho de Sousa:

e a entrega dos
reteriu à ,À"ìizaçáo do lo200g no Monte de caparica
preÀús APDIO ó lsabel Themido' então levada a cabo;
nacionais se havia
ret"tiu quã no 102009 pela primeira vez nos congressos
procedido à distribuição de Livro de Actas;
conferência EURO
referiu a colaboraçao com a comissão organizadora da

_
-

XXIV;

de Dezembro de
referiu a Assembleia Geral Eleitoral realizada a dezassete

doismilenove,naqualforameleitososactuaiscorposgerentes,
emPossados já em dois mil e dez:

o desfasamento
aprãsentou ai contas relativas a dois mil e nove, referindo
e a sua
organizadas
entre ã realizaçáo de proveitos com as conferências
efectiva contabilização'

-

do conselho de Auditoria da
A Presidente da Assembleia Geral deu a palavra ao Presidente
e Contas de dois mil e
Relatório
o
p"ta
apreciar
ApDlo, Doutor ooringõt úoreira Cardoso,
nove.

de Auditoria havia analisado o
Doutor Domingos Moreira cardoso referiu que o conselho
Parecer, que foì lido, que atestava
Relatório e contas de dois mil e nove e que elaborara um
a veracidade e a conformidade das referidas Contas'

o

presentes pretendia fazer algum
A Presidente da Assembleia Geral perguntou se algum dos
a votação do Relatório e
seguido
comentário, ou soticitãr atjum esciar"-"irento, tendo-se
por
unanimidade'
Contas de dois mil e nove, que foi aprovado
:

Ponto Três

-

Outros assuntos.

os pagamentos das
Presidente da Direcção da APDIO deu alguns esclarecimentos sobre
quotae+ealçana+a-imio*anciadqque as mesmas elllye-ssem-regLtlariza{as-,

o

,

presidente da Assembleia Geral deu por enecerrada a sessâo
Nada mais havendo a tratar, a
presente Acta, que será assinada
às dezoito horas e trinta minutos, dela tendo sido lavrada a
pela Fresidente e pelo Secretário.

A Presidente da Assembleia Geral da APDIO

(Doutora Ana Paula Barbosa Póvoa)
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O Secretário da Assembleia Geral da APDIO

p-

,rfr,nuv

A-CÇ

Jratjo da costa)

