
ACTA DA ASSEMBLEIA GERAL DA APDIO

Aos dezoito dias do mês de Abril de dois mil e onze, reuniu a Assembleia Geral da APDIO na
sala Keynes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, tendo para tal sido
devidamente convocada nos termos legais.

As dezoito horas e trinta minutos constatou-se que havia quorum para levar a cabo a reunião
da Assembleia Geral da APDIO, que então se iniciou, presidida pela Presidente da
Assembleia Geral, Doutora Ana Póvoa, secretariada por um dos Secretários deste órgão,
Doutor Ruy Costa e na presença do outro Secretário deste órgão, Doutor Manuel Matos.

Da Ordem de Trabalho faziam parte os seguintes pontos:

Um - lnformações.
Dois - Apreciação e Votação do Relatório e Contas de dois mil e dez.
Três - Outros assuntos.

Antes de dar início à Ordem de Trabalhos, a Presidente da Assembleia Gerai solicitou a
inclusão de um Ponto inicial - Aprovação da Acta da Reunião Anterior, que mereceu o
assentimento da Assembleia. A Presidente sugeriu, ainda, a passagem do Ponto de
lnformações para o final da Ordem de Trabalhos, o que foi também aprovado pelos membros
da Assembleia.

Assim, a nova Ordem de Trabalhos passou a ser:

Um - Aprovação da Acta da Reunião Anterior.
Dois - Apreciação e Votação do Relatório e Contas de dois mil e dez.
Três - lnformações e outros assuntos.

Ponto Um - Aprovação da Acta da Reunião Anterior

A Acta da reunião da Assembleia Geral da APDIO de dois mil e dez foi aprovada por
unanimidade. '

Ponto Dois - Apreciação e Votação do Relatório e Gontas de dois mil e dez.

A Presidente da Assembleia Geral deu a palavra ao Presidente da Direcção da APDIO,
Doutor Joaquim Júdice, para apresentar o Relatório e Contas de dois mil e dez.

O Presidente da Direcção da APDIO:
- referiu o esforço da APDIO na organização de Conferências e Cursos;
- referiu o apoio da APDIO à realização de Conferências;
- referiu a reedição do Boletim da APDIO (editores: Ana Camanho e

Bernardo Almada-Lobo) e a actualização muito frequente da página web da
APDIO (editor: João Patrício);

- referiu o aumento do número de sócios colectivos;
referiu ter sido pedido à APDIO um parecer sobre a criação
curso universitário, que foi elaborado;
referiu ter sido obtido financiamento da Fundação para

de um novo

a Ciência e
Tecnologia;
referiu a criação do "Prémio APDIO - FCT UNL para o melhor aluno de
lnvestigação Operacional" e a sua atribuição no ano precedente;
referiu o lucro do exercício de dois mil e dez, que refletiu a inclusão dos
proveitos relativos à realização do 102009 e o esforço na regularização das
quotas;
informou que o Relatório deActividades de 2010 está disponível na página
web da APDIO. r{.t/ i1," ,.
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- referiu a possibilidade de criação de um portal, tendo sido criada uma
comissão para o efeito constituída pelos sócios João Patrício, Luís Merca
Fernandes e João Telhada.

O Doutor Jorge Pinho de Sousa, Presidente da Direcção anterior, pediu a palavra para
exprimir o seu apreço pelas iniciativas levadas a cabo pela actual Direcção e pelos
resultados obtidos.

O Presidente da APDR - Associação Portuguesa pa'a o Desenvolvimento Regional, Tomaz
Dentinho, exprimiu o interesse na realização de workshops em conjunto com a APDIO.

O Doutor José Fernando Oliveira, recentemente eleito Vice-Presidente da EURO, com o
apoio da Direcção da APDIO, referiu a visbilidade da APDIO no âmbito da EURO. Referiu,
ainda, a criação de três novas revistas científicas no âmbito da EURO.

A Doutora Clara Vaz, do lnstituto Politécnico de Bragança, manifestou a sua disponibilidade
para colaborat na realização de um próximo Congresso Nacional da APDIO em Bragança. O
Presidente da Direcção agradeceu a disponibilidade e solicitou a formalização da mesma,
para análise na próxima reunião da Direcção dãTPDlO.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Aseembleia Geral deu por encerrada a sessão
às dezanove horas e quinze minutos, dela tendo sido lavrada a presente Acta, que será
assinada pela Presidente e pelos Secretários.

A Presidente da Assembleia Geralda APDIO

í;ãa-a-l&,,n
(Doutora Ana Paula Barbosa Póvoa)

Os Secretários da Assembleia Geral da APDIO

Araújo da Costa)

N^{ M- f^Àí

(Doutor Manuel Matos)


