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Relatório de Actividades 2013 
 
 

1- Assembleia Geral da APDIO realizada em 4 de Junho de 2013, na Esc0la Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança. 

 

2- Organização de Encontros Científicos 

2.1 Organizou-se o 16º Congresso da APDIO que decorreu em Bragança, entre 3 e 5 de 

junho de 2013. 

2.2 Iniciou-se o ciclo temático sobre ética, matemática e procedimentos de 

ordenação, com a realização de dois seminários na Universidade de Aveiro, em 25 

de janeiro e 3 de maio.  

2.3 Organizou-se o Encontro temáticos sobre “IO nos sistemas de energia” que se 

realizou em Coimbra em 28 de junho. 

  

3- Apoio de Conferências 

3.1 Apoiou-se a organização do I Congresso para a Ciência e Desenvolvimento dos 

Açores que teve lugar em Angra do Heroísmo, Terceira – Açores, entre 26 a 27 de 

Julho. 

3.2 Apoiou-se a organização do “16th Euro Working Group on Transportations Annual 

Meeting” que se realizou na FEUP entre 4 e 6 de Setembro. 

 

4- Outras actividades 

4.1 Continuou-se com a publicação do boletim da APDIO, mantendo o alto nível de 
qualidade gráfica e de conteúdos que este boletim tem tido. 

4.2  Implementaram-se os procedimentos de envio de convocatórias para AGs com 
recurso a meios electrónicos de comunicação bem como a votação electrónica 
para a eleição dos Órgãos Sociais da APDIO.  

4.3 Reforçaram-se as iniciativas conducentes à recuperação e reforço do número de 
sócios da APDIO. 

4.4 Participamos empenhadamente nos diferente fóruns e sociedades científicas 
internacionais a que a APDIO pertence e com as quais colabora. 

4.5 Estabeleceram-se acordos de cooperação com outras sociedades científicas 
portuguesas, designadamente a SPM e a SPE, ao nível da extensão recíproca aos 
sócios estudantes dos direitos que lhes são atribuídos por estas sociedades e ao 
nível de tomadas de posição internacionais conjuntas. 

 

 

Aveiro, 14 de Fevereiro de 2014. 

 
___________________________________ 

 Domingos Moreira Cardoso,  Presidente da APDIO 


