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RELATÓRIO DE CONTAS 2012 

 

Execução: João Pedro Martins de Almeida Lopes (Tesoureiro da ANICT) 

Data: Janeiro de 2013 

 

 

1. Sumário executivo 

 

No exercício de 2012, a ANICT obteve um total de receitas de 6715,20EUR e um total de 

despesas de 2086,25EUR. As receitas são resultado essencialmente de quotizações de 

associados e de patrocínios relativos aos eventos II e III Simpósio Nacional da ANICT 

(ANICT’2011 e ANICT’2012). As despesas são essencialmente relativas à concessão de bolsas 

ANICT, à organização do evento ANICT’2012 assim como de um pedido de parecer jurídico. 

 No início do exercício da atividade de 2012 o saldo da ANICT era 3693,91EUR e no fecho das 

contas de 2012 é 8322,86EUR (saldo actual). Daqui resulta um saldo positivo de 4628,95EUR 

durante o ano de 2012. Deve referir-se que não há nenhuma dívida relativa ao exercício de 

2012 à data deste Relatório, havendo apenas uma fatura pendente relativamente a uma 

despesa relacionado com o evento ANICT’2012 por motivos de extravio entetanto regularizada 

com o fornecedor (liquidação efetuada em 2013). 

O início do exercício de 2013 far-se-á com um saldo em conta de 8322,86EUR. As despesas 

programadas para o ano de 2013 incluem o montante remanescente relativo às bolsas ANICT 

(2240,00EUR), segunda parcela relativamente ao Parecer jurídico pedido (254,40EUR), 

pagamento de parte do material impresso relativamente ao evento ANICT’2012 (166,05EUR) e 

reembolso de despesas aos membros da Direção (468,72EUR), totalizando 3129,17EUR. 

Existem ainda patrocínios relativos ao evento ANICT’2012 por receber (650,00EUR). 

 Num comparativo com o ano de 2011, verificou-se um aumento nas receitas em 7,2% 

(+450,20EUR) e uma redução nas despesas em 50,6% (-2137,92EUR) correspondendo a um 

aumento no saldo do exercício de 126,8% (+2588,12EUR). A redução da despesa teve como 

principal causa a redução no orçamento para execução do evento anual (ANICT’2012) 

conforme recomendação do Conselho Fiscal aquando da apresentação de contas relativas ao 

exercício anterior (2011). 
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2. Balanço global de 2012 

 

Em 2012 foram feitos recebimentos no valor de 6715,20EUR e despesas no valor de 

2086,25EUR.  

 

 

 

Figura RC1. Balanço do exercício de 2012. 

 

 

 

 

 

 

76%

24%

Balanço do Exercício de 2012
(Saldo 4628,95EUR)

Receitas

Despesas



 

 

ANICT - Relatório de Contas de 2012 

Janeiro de 2013 
 

 

Pág. 3 

 

A estrutura de custos e receitas encontra-se detalhada na tabela RC1. Deve referir-se aqui que 

se encontram pendentes recebimentos no valor de 650,00EUR que estão previstos como 

receita para o exercício de 2013.  

No ano de 2012 a ANICT decidiu conceder quatro bolsas de investigação para estudantes de 

Mestrado ou Mestrado Integrado no valor de 840,00EUR cada, transferidas durante um 

período de seis meses (parcelas de 140,00EUR). As bolsas de 2012 começaram a ser pagas em 

Novembro de 2012 estando à data deste relatório transferidos dois meses (Novembro e 

Dezembro). Falta transferir o remanescente ao longo dos primeiros quatro meses de 2013 

(Janeiro a Abril). 

  

Tabela RC1. Estrutura de custos e receitas em 2012. 

RECEITAS EUR 

Quotizações de associados  3060,00 

Patrocínios ANICT’2011 2000,00 

Patrocínios ANICT’2012 1650,00 

Créditos bancários 5,20 

Total Receitas 6715,20 

DESPESAS EUR 

Despesas ANICT’2011 42,00 

Despesas ANICT’2012 659,45 

Bolsas ANICT 1120,00 

Parecer jurídico 254,40 

Despesas bancárias 10,40 

Total Despesas 2086,25 

Saldo do exercício de 2012 (RECEITAS-DESPESAS) 4628,95 
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Figura RC2. Estruturas de custos e receitas correspondentes ao ano de 2012. 
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3. Simpósio ANICT’2012 

 

O evento principal levado a cabo pela ANICT em 2012 (III Simpósio Nacional da ANICT - 

ANICT’2012) teve 2300,00 de receitas e um total de 825,05EUR de despesas estimadas tendo 

gerado um saldo de 1474,95EUR. 

 

Tabela RC2. Balanço de despesas/receitas relativo ao Simpósio ANICT’2012. 

Despesas EUR 

Alimentação de oradores convidados 172,80 

Material impresso/publicidade 277,10(*) 

Reserva de instalações 375,15 

Total 825,05 

Receitas EUR 

Patrocínios 2300,00 

     Alfagene 150,00(**) 

     VWR 300,00 

     Merck Sharp&Dohme 500,00(**) 

     Universidade do Porto 300,00 

     Fundação EDP 900,00 

     Reagente 5 150,00 

Total 2300,00 

Saldo 1474,95 

(*) Uma fatura no valor de 166,05EUR será transferida para o exercício de 2013; (**) Itens a 

transferir para 2013. 
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Figura RC3. Estruturas de custos e receitas correspondentes ao Simpósio ANICT’2012. 
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4. Despesas com participação em eventos e reuniões 

 

No ano de 2012 e tal como no ano anterior, a ANICT suportaria os custos associados à 

participação nos eventos levados a cabo pela ANICT e nos eventos participados mediante 

convite da respectiva organização. Estes custos incluem 1) despesas de deslocação (deslocação 

em viatura própria ou transporte público desde que em classe económica) e quando 

necessário alojamento. O cálculo destes custos elegíveis está definido no Relatório de Contas 

de 2011 e manteve-se inalterado. 

Em 2012 o montante devido foi de 468,72EUR e será regularizado em 2013. Esta despesa 

constará do Relatório de Contas do exercício de 2013. Os eventos relevantes são: A-

Assembleia Geral 2012/Organização em 06-01-2012; B-Fundação Ciência e Tecnologia em 20-

02-2012; C-Reunião Secretaria de Estado da Ciência em 29-08-2012; D-Comissão Parlamentar 

para a Educação e Ciência em 24-10-2012; E-Debate sobre investigação em Portugal em 04-11-

2012. 

 

Tabela RC3. Reembolsos relativos a participação em eventos participados por membros 
da Direcção da ANICT em 2012. 

Membro da 
Direcção Eventos participados Total (EUR) 

Miguel Jorge E(68,00EUR) 68,00 

João Lopes B(15,90EUR), C(24,00EUR), D(47,00EUR) 86,90 

Myrta Gruning D(19,00EUR) 19,00 

Nuno Cerca A(80,44EUR), B(62,78EUR), C(103,60EUR), D(24,00EUR) 270,82 

Frank Wagner D(24,00EUR) 24,00 

Total 
 

468,72 
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5. Comparativo 

 

Foi feita uma análise comparativa com os anos precedentes (2010 e 2011). Verificou-se para 2012 que as receitas diminuiram ligeiramente em relação aos 

anos anteriores fruto de menores patrocínios para o evento anual. Foi ainda verificada uma subida do valor relativo a quotizações (mais 895,00EUR 

correspondentes a um aumento de 41% em relação a 2011). Relativamente às despesas houve uma redução drástica no orçamento para o evento anual. Por 

outro lado houve um número acrescido de outras despesas nomeadamente as relativas às bolsas ANICT e ao pedido de parecer jurídico. Ainda assim, a 

redução de despesas em relação ao ano anterior foi de 1587,60EUR correspondentes a uma diminuição de 37%. Globalmente o saldo do exercício de 2012 

foi melhor que nos anos anteriores em consequência do atrás descrito (maior valor de quotizações e menor orçamento do evento anual). 

 

Tabela RC4. Comparação com exercícios de gestão anteriores (desde o primeiro ano de gestão). 

Ano do Exercício 

Receitas Despesas 

Saldo do Exercício 

Quotas Simpósio Anual Outras Total Simpósio Anual Direcção Outras Total 

2010 2265,10 € 4250,00 € 0,00 € 6515,10 € 4915,55 € 0,00   € 136,34 € 5051,89  € 1463,21 € 

2011 2165,00 € 3600,00 € 0,00 € 5765,00 € 3447,33 € 718,88 € 99,96 € 4266,17 € 1498,83 € 

2012 3060,00 € 2300,00 € 5,20 € 5365,20 € 825,05 € 468,72 € 1384,80 € 2678,57 € 2686,63 € 

 


