
PARECER DO CONSELHO FISCAL DA 
SOCIEDADE PORTUGUESA DE FÍSICA 

SOBRE O RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 
REFERENTE AO  

EXERCÍCIO DE 2020 
 
O Conselho Fiscal recebeu e analisou minuciosamente o relatório de atividades de 
2020 e as contas relativas ao exercício de 2020. 
 
Agradecemos a apresentação de um relatório com um novo formato gráfico muito 
apelativo que facilita a sua leitura e melhora muito a sua imagem, tornando-o assim 
um documento de referência para distribuição. 
 
De maior destaque em 2020 notamos a capacidade de manutenção das atividades 
regulares depois de instalado o confinamento devido à pandemia do coronavírus – 
Covid-19, e a realização da Física 2020 – 22ª Conferência Nacional de Física e 30º 
Encontro Ibérico para o Ensino da Física, que teve uma boa participação, apesar das 
condições impostas pela Direção-Geral de Saúde, especialmente tendo em conta que 
foi uma sessão mista presencial e online, tanto nas sessões plenárias como nas sessões 
paralelas.  
 
Também salientamos como muito positivo o alargamento da realização das Olimpíadas 
Regionais de Física que permitiu a participação de mais jovens ao aproximar a 
realização da etapa regional a locais mais longínquos e de acesso demorado, em 
comparação com a edição de 2019 (especialmente Faro na Delegação Sul e Ilhas, 
Covilhã na Delegação Centro e Vila Real na Delegação Norte), e a própria realização 
das mesmas num ano cheio de restrições devido à pandemia. Naturalmente que, 
devido a este facto, não se pode ainda avaliar o real impacto deste alargamento nos 
números de participantes nas etapas regionais ou nos custos (acrescidos ou não). 
 
Destacamos ainda a capacidade para manter o projeto MEDEA, com grande 
participação das escolas (48 escolas candidatas para 24 selecionadas) e a entrega 
presencial e online de prémios na Física 2020. 
 
Notamos com muito agrado que, apesar da pandemia, as Delegações e Divisões 
também conseguiram realizar algumas atividades, designadamente ações de 
formação, encontros e conferências. Não queremos também deixar de referir a 
importância da Gazeta de Física que, com os seus 3 números regulares e 1 especial – 
sobre os oceanos, mantêm os sócios e o público ligados ao que se faz em Física em 
Portugal e no mundo, com um aspeto cuidado na apresentação e na divulgação. 
 
Avaliadas as contas, lamentamos o compreensível resultado negativo do exercício, que 
nos pareceu ainda assim bastante controlado, tendo em atenção a situação anormal 
que se viveu no ano de 2020 e da qual resultou uma diminuição significativa de 
actividades presenciais que habitualmente trazem algumas receitas necessárias para 
as despesas fixas gerais da Sociedade. Note-se contudo a pequena dimensão deste 
prejuízo face ao volume de negócios (2,3%). 



 
Notamos uma diminuição das quotas totais em 3,9% devido a uma diminuição 
importante das quotas dos sócios individuais em quase 10%, mitigada pelo grande 
sucesso da Direção em conseguir angariar sócios coletivos, cujas quotas aumentaram 
em 52% face a 2019. 
 
Assinalamos ainda com alguma preocupação a contínua disparidade de custos e 
proveitos na Gazeta de Física, algo que ainda se pode suportar por mais alguns anos 
devido à importância da versão em papel numa boa promoção da SPF, mas que pode 
no futuro vir a comprometer a sua sustentabilidade. Recomendamos uma avaliação de 
impacto de uma Gazeta de Física puramente digital e online. 
 
O exercício de 2020 terminou com um resultado negativo marginal (2,3%), ainda assim 
compreensível devido ao ano atípico que se viveu. 
 
A extensa lista de atividades da SPF em 2020, em particular num ano tão difícil e em 
perfeita sintonia com a sua missão e os seus estatutos, revela uma Sociedade dinâmica 
que tem vindo a conquistar prestígio e espaço na sociedade portuguesa. As contas 
estão bem apresentadas, mostram-se sólidas e, face aos resultados apresentados, 
justificam plenamente a sua aprovação em Assembleia Geral.  
 
O Conselho Fiscal recomenda assim que sejam aprovados o Relatório de Atividades e 
as Contas do Exercício de 2020, reconhecendo a dedicação dos membros da Direção 
da SPF e dos seus funcionários (permanentes e em mobilidade), bem como dos órgãos 
sociais das Delegações Regionais, das equipas de trabalho das Divisões e das 
Comissões, e dos representantes da SPF nas entidades exteriores, na prossecução da 
missão da SPF.  
 
Lisboa, 12 de março de 2021,  
 
 
 
    (Pedro T. Abreu, Presidente) 
 
 
 
 
          (Isabel Henriques, 2ª Secretária) 
 
 
 

(António Silvestre, 1º Secretário) 


