
Parecer do Conselho Fiscal 
 
 

sobre o Relatório de Atividades e Contas de 2022  
 

 
1. Nos termos da alínea 1) c) do artigo 18.º dos Estatutos da SPM – Sociedade 

Portuguesa de Matemática, compete ao Conselho Fiscal examinar e dar 
parecer sobre o relatório, balanço e contas anuais da Direção da SPM antes 
de serem apresentados à Assembleia Geral ordinária.  
 

2. Em 6 de março de 2023, a Direção da SPM apresentou ao Conselho Fiscal, 
para parecer, o Relatório de Atividades e Contas (adiante designado por 
RAC) respeitante ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.  

 
3. O Conselho Fiscal analisou, nos termos que lhe estão consignados pelo 

artigo 18.º dos Estatutos, a atividade da Direção da SPM durante o exercício 
de 2022.  

 
4. No âmbito das suas funções, o Conselho Fiscal:  

 
a. Procedeu à análise da execução orçamental, e  

 
b. Verificou a situação financeira e económica da SPM, bem como a 

existência e a relevação contabilística dos seus ativos e passivos, em 
particular quanto aos proveitos e centros de custos, que se encontram 
expressos na informação relativa às contas. 

 
5. Tendo apreciado o RAC apresentado pela Direção da SPM sobre a atividade 

desenvolvida no ano de 2022, o Conselho Fiscal considera que o documento 
deveria evidenciar um maior detalhe contabilístico, ganhando assim maior 
clareza sobre o desempenho da SPM, o que, aliás, já foi sugerido no Parecer 
do Conselho Fiscal do ano transato. Seria também uma boa prática a 
elaboração e a apresentação de um orçamento para a ano seguinte. 
 

6. Na sua apreciação, o Conselho Fiscal verifica um aumento dos gastos da 
sociedade na ordem dos 20% comparativamente ao ano de 2021 (razão 
principal: aumento significativo das despesas de Deslocações e Estadias); no 
entanto, os rendimentos obtidos apresentam uma diminuição global de 26% 
face a 2021, o que originou o resultado negativo da sociedade em 2022 
(razão principal: diminuição significativa nas receitas de Formação). 

 
7. O Conselho Fiscal entende ainda que sendo a SPM uma instituição sem fins 

lucrativos não tem porque se pautar pelo conceito económico ou financeiro, 
mas sim na manutenção da atividade de prestação de serviços à comunidade 
ou na capacidade de cumprir os seus fins. 

 
8. O Conselho Fiscal saúda a SPM pelo conjunto de atividades desenvolvidas 

e protocolos estabelecidos. É com agrado que o Conselho Fiscal verifica que 
a divulgação e a transmissão do conhecimento matemático, 



independentemente do público-alvo, continua a ser uma prioridade para 
SPM, sendo exemplo disso quer o ENSPM22 (apresentou saldo positivo), 
bem como os círculos Matemáticos.  

 
9. O Conselho Fiscal salienta o resultado líquido negativo de 26.039,42 euros 

(vinte e seis mil e trinta e nove euros e quarenta e dois cêntimos), e sugere 
que o mesmo transite para a conta de resultados transitados em 2023.  

 
 

10. Da apreciação das demonstrações financeiras (análise da situação 
económica, análise dos centros de custos e análise da situação financeira) e 
Anexo ao Balanço e Demonstração dos Resultados, o Conselho Fiscal 
conclui que os mesmos transmitem a verdadeira posição patrimonial da SPM 
em 31 de dezembro de 2022 e o modo como se formaram os resultados no 
exercício findo naquela data.  

 
Com base no anterior é entendimento do Conselho Fiscal estarem reunidas as 
condições para a aprovação, em sede de Assembleia Geral, do RAC da SPM 
relativo ao exercício de 2022, que lhe foi apresentado pela Direção.  
 
 
Lisboa, em 20 de março de 2023.  
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