ACTA Nº. 59
Aos vinte e sete dias do mês de Março de dois mil e dez, às 14h30, no Anfiteatro 4 do Colégio
Luís Verney da Universidade de Évora reuniu a Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de
Matemática (SPM) com a seguinte
Ordem de Trabalhos
1. Aprovação do Relatório e Contas referente ao ano fiscal de 2009
2. Apresentação dos novos Estatutos da SPM
Devido à falta de quórum, a Assembleia Geral reuniu em segunda convocatória, às 15h.
Ponto 1. O Tesoureiro, Pedro J Freitas, apresentou brevemente as contas de 2009, quer no
aspecto geral, quer detalhando os saldos de cada centro de custos. Informou em particular que
o Centro de Formação tinha efectivamente um saldo inferior ao apresentado, por a
contabilidade geral não ter incluído neste centro algumas despesas que a ele são afectas e que
foram lançadas na Secretaria Geral.
O Presidente, Nuno Crato, acrescentou que, para um maior rigor, a este saldo se deveria
também retirar a parcela da renda da sede que corresponde à sala ocupada pelo secretariado
do Centro de Formação. Depois deste ajuste, o saldo real seria ainda ligeiramente positivo,
rondando os 3 000 (três mil) euros, o que é notável e resulta de uma gestão muito acertada,
dado que a actividade deste Centro não se destina a ser rentável nem a dar prejuízo, está
sujeita a flutuações de procura e que o volume total movimentado ronda os 120 000 (cento e
vinte mil) euros. Além disso, notou que este Centro, para além da qualidade das acções de
formação oferecidas, traz mais sócios, mais vendas e maior divulgação da SPM.
Alfredo Reis sugeriu que o saldo do Centro de Formação (e de outros centros de custo com
saldo positivo) seja aplicado noutros centros com saldo negativo, como por exemplo a
Secretaria Geral.
José Francisco Rodrigues sugeriu acrescentar ao relatório de actividades uma menção ao
Gabinete de Imprensa da SPM. Foi aceite introduzir um parágrafo relativo às duas bolsas FCT
de Gestão de Ciência e Tecnologia orientadas pelo presidente da SPM. Disse também que a
SPM apresenta um número limitado de actividades científicas, sendo de opinião que as
Jornadas SPM/CIM deveriam ter mais apoio financeiro por parte da SPM. Mencionou
finalmente o Projecto Klein XXI, onde a SPM deveria ter igualmente um papel activo.
O Prof. Nuno Crato afirmou-se de acordo em dar mais financiamento a essas actividades,
mediante um orçamento devidamente apresentado. Fez ainda notar que houve uma nova
actividade, a certificação de manuais escolares, que necessitou de um trabalho muito
significativo e que terá, no futuro, um impacto muito positivo no ensino da matemática.
O Conselho Fiscal apresentou então o seu parecer. O relator, Alfredo Reis, louvou o saldo
positivo do exercício de 2009, que é mais notável ainda dada a conjuntura económica actual.
Fez notar que este resultado se deve a uma gestão rigorosa e a muito trabalho voluntário.

Sugeriu que se fizesse uma aplicação cuidada do saldo existente, possivelmente na compra de
uma sede. Vários membros presentes discutiram este ponto apoiando esta ideia.
Alfredo Reis propôs então que se apresentasse um louvor à presente Direcção, que Luís
Merca secundou, bem como José Francisco Rodrigues, que destacou em particular o trabalho
do Presidente.
O Relatório e Contas do Exercício de 2009 foi então aprovado por unanimidade. O Louvor à
Direcção, com menção especial ao Presidente, foi aprovado por unanimidade de todos os
membros presentes não pertencentes à Direcção, os membros da Direcção abstiveram-se.
Ponto 2. Pedro J. Freitas apresentou brevemente a proposta de novos estatutos da SPM, a ser
posta brevemente à votação na Assembleia Geral. Referiu que esta alteração é necessária
porque a presente versão é omissa na composição dos órgãos de gestão da Sociedade. O novo
texto é então uma reformulação dos anteriores estatutos, incluindo também algumas
disposições presentes no Regulamento Interno. A única diferença de conteúdo é a composição
e competências do Conselho Geral, que passa a ser um órgão com carácter consultivo.
Mediante sugestão da Direcção, a Assembleia Geral propôs ao Conselho Geral que a reunião
para votação dos novos estatutos seja a 14 de Maio.
Não havendo mais nenhum assunto a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou
a presente acta, que irá ser assinada nos termos estipulados.
A Primeira Secretária da Mesa da Assembleia Geral:
Maria Gabriela Miranda Gomes _________________________________________________
Isabel Hormigo, que secretariou a reunião:
Isabel Hormigo ______________________________________________________________

