Relatório da Direção, e Parecer do Conselho Fiscal
Exercício Biénio 2016/2017

Senhores Associados,

De acordo com as disposições legais e estatutárias vem a Direção da Associação Portuguesa para os
Sistemas de Informação Geográfica (APPSIG), submeter à vossa apreciação e votação o Relatório de
Atividades e Contas referente ao exercício do Biénio 2016/2017

Nota introdutória:
O presente relatório diz respeito à atividade da Associação Portuguesa para os Sistemas de Informação
Geográfica no biénio 2016 e 2017.
Este, está estruturado em três pontos fundamentais, nomeadamente a composição dos corpos sociais
da APPSIG, atividades desenvolvidas entre 2016 – 2017 e relatório sumário de contas para o mesmo
período de tempo.
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Corpos Sociais:

Assembleia Geral
Presidente: Rui Santos
1º Secretário: Alexandra Dias
2º Secretário: José Castro
Direção
Presidente: Luís Fonseca
Vice-Presidente: Filipe Esteves
Tesoureiro: Pedro Gonçalves
Conselho Fiscal
Presidente: Eurico Loureiro
1º Vogal: Sara Velho
2º Vogal: Inês Marafuz
Sócios Delegados:
Coimbra – Cláudia Costa
Porto – Paula Gonçalves
Porto – Cláudia Manuel
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Relatório de Atividades

O GeoomeetUp pretende ser um evento social, onde de uma forma descontraída se possa abordar temas
da atualidade relacionada com o setor e/ou expor o trabalho que se têm realizado com base em
determinado tema. Pretende-se desta forma fomentar o debate e discussão assim como promover o
networking

entre

pessoas

e

empresas/instituições.

No decurso de 2016 e 2017, foram realizados 3 eventos GeoMeetUp com o cunho da APPSIG:


5º Edição - "Modelação 3D" – Porto – 16 de Dezembro de 2016.



6 Edição - "Sig & Território" – Braga - 9 Junho 2017.



7 Edição - "Visão direta sobre o território" – Porto - 15 Dezembro 2017.

A APPSIG pensou em um novo evento em que todos pudessem estar presentes independentemente da
dispersão geográfica dos seus associados. Este foi denominado de AppsigFlash sendo realizado
exclusivamente online (via Skype) com as empresas/instituições e os associados da APPSIG.
Este evento, pretende ser uma maneira informal de colocar os associados da APPSIG em contacto direto
com empresas e instituições.
Para este evento são convidadas empresas e instituições publicas que referem o trabalho que tem
realizado, as dificuldades com que se deparam e como tem conseguido ultrapassa-las, sendo realizado
no fim das apresentações uma sessão de perguntas e respostas, onde geralmente existe muito
dinamismo entre quem assiste e apresenta.
Foram realizadas duas edições deste evento até ao final de 2017


1ª Edição com a empresa LRB Consultores – 6 Dezembro de 2007



2ª Edição com a empresa GisTree – 21 de Dezembro de 2017

Embora a APPSIG seja um jovem projeto, está focado em ser uma referência no setor e estabelecer o
máximo de parcerias que se traduzam em benefícios para os seus associados com outras empresas e
instituições.
Até à data, foram realizadas as seguintes parcerias:


We provide Solutions



Escritório de Advogados FA – Legal Online e Rita Rebelo Dias



Lidel



Outros Tempos – Turismo de Aldeia



Casa da Madrinha – Turismo Rural



Geopoint



GeoUniversity



DriveNow



Global Sport

A APPSIG construiu um website de raiz, em alojamento próprio. Este foi pensado e preparado para
disponibilização

de

informação

aos

seus

associados

e

utilizadores.

O site está preparado para o registo e gestão de cotas, disponibiliza informação relevante sobre a
associação, disponibilização de informações e bases de dados sobre dados SIG, empresas e instituições
que utilizam SIG em Portugal ainda um mapa sempre atualizado com ofertas de emprego relacionado
com os sistemas de informação geográfica em Portugal.

Durante o ano de 2017, a APPSIG foi convidada, pela revista Pontos de Vista do Jornal Público, a dar a
sua opinião sobre dois temas relacionados com os sistemas de Informação Geográfica em Portugal.
Estes artigos de opinião podem ser consultados em:
http://pontosdevista.pt/2017/11/12/mais-sig-para-portugal/
http://pontosdevista.pt/2017/09/04/os-sistemas-informacao-geografica-novos-caminhos/
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Relatório e contas

A tabela 1 um representa as receitas e gastos que a APPSIG teve no decurso de 2016 e 2017.
Receitas e despesas referentes ao biénio 2016 - 2017
2016
Receitas
Despesas
Receitas

2017
Despesas

Adiantamento de
Membros
Cotas
Eventos
Renda
Despesas Bancárias

450

-

185

-

-

35,56
20,34

216
-

147,6
60,69

Software Faturação

-

-

-

68,4

Alojamento e Domínio Site

-

39,35

-

42,06

Consumíveis

-

41,55

-

-

Constituição

-

300

-

-

450

436,8

401

318,75

Totais
Saldo Final Banco

13,2

Tabela 1 - Receitas e despesas referentes ao biénio 2016 -2017.

95,45

Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas referentes ao exercício do biénio 2016 -2017.

Senhores Associados:

O Conselho Fiscal APPSIG vem, nos termos legais e estatutários, emitir o seu parecer sobre o Relatório
de Gestão, Contas e proposta de Aplicação de Resultados do Exercício do biénio 2016-2017,
apresentados pela Direcção.

O Conselho Fiscal acompanhou regularmente a actividade desenvolvida pela Direcção (obtendo os
esclarecimentos a todas as questões que colocou), confirmando que ela se manteve conforme aos
objectivos estatutários, e ao Plano de Actividades e Orçamento aprovados pelos Senhores Associados.

Entendemos realçar o equilíbrio económico-financeiro conseguido, num contexto externo fortemente e
de foco no objetvo definido para a APPSIG.

O Conselho Fiscal considera que o Relatório de Actividades retracta com fidelidade a acção desenvolvida
ao longo do exercício, demonstrado de forma inequívoca os resultados do respetivo biénio 2016 -2017.

Face ao exposto, o Conselho Fiscal é de opinião que a Assembleia Geral aprove: O Relatório de
Actividades e Contas do exercício do biénio 2016 -2017.
A proposta de Aplicação de Resultados apresentada pela Direcção; Um voto de louvor à Direcção pela
actividade desenvolvida;

A expressão do reconhecimento e um obrigado da colaboração cumpridora e dedicada de todos os
associados e todos aqueles de certa forma contribuíram para o desenvolvimento da Associação.

Porto, 23 de agosto de 2018

Conselho Fiscal

Dr. Eurico Sérgio Duarte Loureiro

Arq. Sara Velho

Dra. Inês Marafuz

