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1 - Identificação da Entidade 

 

A Sociedade Portuguesa de Estatística, adiante designada por SPE, é uma associação científica e técnica 

sem fins lucrativos. A SPE tem por objetivos: promover, cultivar e desenvolver em Portugal, o estudo 

da Estatística, suas aplicações e Ciências afins. Para a prossecução dos seus fins, referidos 

anteriormente, a SPE procurará desenvolver as atividades que os seus Órgãos Sociais considerem 

adequadas, nomeadamente: 

 Promover a divulgação da Probabilidade e Estatística e suas aplicações, nomeadamente através 

da realização de sessões científicas, pedagógicas ou de âmbito mais geral; 

 Editar publicações que deem visibilidade a trabalhos científicos, pedagógicos ou técnicos 

relativos à Probabilidade e Estatística e suas aplicações; 

 Cooperar com sociedades científicas nacionais ou internacionais tendo em vista a promoção do 

intercâmbio científico, pedagógico ou técnico; 

 Fazer-se representar em congressos ou outras reuniões científicas, pedagógicas ou técnicas; 

 Incentivar a produção de material científico ou pedagógico de Probabilidade e Estatística, 

podendo instituir prémios que distingam realizações de elevada qualidade; 

 Estabelecer contratos, convénios e acordos com instituições públicas ou privadas, que 

viabilizem a prossecução dos seus fins; 

 Participar em projetos nacionais ou internacionais de âmbito científico, pedagógico ou técnico 

que visem a promoção da Probabilidade e Estatística. 

A SPE tem a sua sede na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Bloco C6–Piso4, Campo 

Grande, 1749-016Lisboa. 

 

2 – Referencial das Demonstrações Financeiras 

 

As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com o normativo legal das entidades do 
setor não lucrativo sem contabilidade organizada. As presentes demonstrações financeiras foram 
reguladas pelos seguintes diplomas legais: 

 Decreto Lei nº 98/2015 de 2 de junho. 

 Portaria nº 220/2015 de 24 de julho (demonstrações financeiras anexo 17) 
 
 

 
 

3 - Pagamentos e recebimentos, património fixo e direitos e compromissos futuros. 
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Pagamentos e recebimentos 
Mapa de recebimentos e pagamentos - Ano de 2020 

1. Recebimentos atividade 15 912,50 1. Funcionamento   12 408,84 

Joias e quotas     12 575,00 Pessoal          

Atividades     1 837,50 Seguros         

Doações        Rendas         

Subsídios               1 500,00 Manutenção       

Outros     Água, eletricidade e gás     

2. Recebimentos comerciais   
Representação e 
deslocações   253,90 

      Comunicações     132,00 

3. Recebimentos capitais     Material de escritório   4087,36 

Juros      

Higiene, segurança e 
conforto    

4. Recebimentos prediais     Despesas específicas das atividades 7935,58 

      Outras      

                

      2. Investimento    

      Aquisição de equipamentos     

      Aquisição ou construção de instalações   

      Outras         

   Total  15 912,50     Total   12 408,84 

  Saldo do ano anterior         109 710,61   

  Receitas             15,912.50   

  Despesas             12 408,84   

  
Saldo para o ano 
seguinte         113 214,27   

 

A atividade corrente da SPE no ano de 2020 teve um resultado positivo de 3,503.66 euros ficando com 

um saldo positivo para o ano seguinte de 113 214,27 euros. Este saldo encontra-se decomposto pelas 

seguintes contas bancárias e caixa da SPE: 

        
  Saldo bancário BCP (conta à ordem) 51 098,90   
  Saldo bancário BPI (conta à ordem)         3573,87   

  Saldo bancário BPI (conta à ordem congressos) 148,72   
  Saldo bancário BPI (conta a prazo) 58 205,63   
  Caixa 187,15   

   113 214,27   
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Património fixo  Direitos e compromissos futuros 
Mapa de património fixo - Ano de 2020  Mapa de direitos e compromissos futuros- Ano 2020 

Património        Direitos     

Descrição Valor 

 

Descrição Valor 
Ano previsto 
recebimento 

Anos anteriores          Quotas         

           Subsídios        

           Rendas         

           Outros      

                  

                  

  Subtotal              Total   

             Compromissos       

Ano corrente 

        

Descrição Valor 
Ano previsto 
pagamento 

           Empréstimos       

           Associados      

           Fornecedores    2021 

           Locadoras      

           Outros    

Conta 
Office2020 

e apoio   

                   

  Subtotal                  

  Total              Total 146,39  146,39 

 

No presente exercício de 2020 não há registo de património, nem em anos anteriores. Está previsto o 

pagamento da conta Microsoft Office e serviço de manutenção da mesma no valor de 146,39 euros.  

Adicionalmente, poderá ser necessário devolver o subsídio atribuído à SPE por parte da FCT (no valor 

de 1 500,00 euros), segundo o artigo 8º, alínea 3 do regulamento do fundo de apoio à comunidade 

científica.   
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4- Anexo às Contas 

- Receitas 2020 

        

  Quotas de sócios 12 575,00  

 Subsídio FCT 1 500,00  

 Congresso SPE 2019 1 837,50  

   15 912,50   

        

 

Durante este ano 191 associados pagaram as quotas de 2020 e algumas em atraso, a realização de 

eleições para os órgãos sociais da SPE justifica o aumento desta receita face ao ano de 2019. Receitas 

de compromissos passados relativas ao Congresso da SPE de 2019 foram recebidas em 2020. 

 

 

- Despesas 2020 

Os valores discriminados abaixo dizem respeito às despesas efetuadas pela SPE durante o ano de 2020, 

quer nas suas despesas diretas, quer nas efetuadas nas atividades que desenvolve: 

   

Honorário secretariado 4550,00  

Apoio a eventos científicos 277,65  

Material de escritório/software/apoio 
informático 

4087,36  

Deslocações SPE 253,90  

CTT 132,00  

Despesas bancárias 69,12  

Boletim 209,10  

Quotas CIM+ISI+IASE+FENSat 1000,00  

Prémios SPE 1000,00  

AVAE e PEJ 62,00  

Congresso SPE 2020 207,71  

Diversos 560.00  

 12 408,84  
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Em termos de balanço final do exercício de 2020 da SPE a situação financeira apresenta-se:  

 

      

  Quotas de sócios 12 575,00  

 Subsídio FCT  1500,00  

 Congresso SPE 2019 1837,50  

  Despesas  (12 408,84)  

 Saldo final de 2019 109 710,61  

  Saldo final de 2020 113 214,27  

       

 


