PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2017
O Conselho Fiscal (CF) da Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) recebeu e analisou o
Relatório de Atividades e Contas referente ao ano 2017, enviado pela direção da sociedade. Ao
abrigo das disposições legais e estatutárias emite o seguinte parecer:
- Considera que o Relatório de Atividades e Contas de 2017 é claramente apresentado;
- O resultado líquido negativo é justificado, por um lado pelo decréscimo nos rendimentos
provenientes de Encontros, da venda de Manuais, das quotizações e dos juros de Aplicações
Financeiras, e por outro lado pelo aumento dos gastos, apresentando no entanto uma variação
semelhante à do exercícioanterior;
- Saliente-se a atribuição à SPM do prémio Gulbenkian – Conhecimento 2017, subordinado ao
tema &quot;Promoção do Sucesso Escolar” no valor de 50 000€, o qual foi contabilisticamente
repartido por 5 anos. Caso este montante fosse afeto unicamente ao exercício do ano 2017, o
saldo seria francamente positivo;
- É expectável uma melhoria, a médio prazo, do resultado líquido resultante da redução dos
gastos com vencimentos e do crescimento dos rendimentos vindos da prestação de serviços de
formação atendendo ao progressivo descongelamento das carreiras dos professores do ensino
básico e secundário;
- O relatório evidencia uma saúde financeira apreciável, dadas as disponibilidades financeiras em
depósitos à ordem, depósitos a prazo e fundos de investimento, pelo que o resultado líquido
negativo do ano de 2017 não é preocupante;
- A direção da SPM continua a mostrar uma grande disponibilidade com a manutenção das várias
atividades de divulgação da Matemática e promovendo e apoiando novos eventos como 1º
Encontro do PT-MATHS- IN - “Big Data - Mathematics in Industry 4.0: challenges and
opportunities”, a EVSPM 2017, o Workshop “Matemática e a Arte”, a 11th European Conference
On Mathematical and Theoretical Biology (ECMTB 2018) e as palestras
“Matemática às Terças”.
O CF dá parecer favorável à aprovação do Relatório de Atividades e Contas de 2017, propondo
um voto de louvor à Direção da SPM e aos seus colaboradores.
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