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i 

Este relatório foi elaborado como dissertação sobre a 

minha atividade profissional, para efeito de obtenção do 

grau de Mestre em Gestão, apresentado na Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
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RESUMO 

Com este relatório propõe-se dar conhecimento, de uma forma detalhada, da sua 

atividade profissional, incluindo a primeira experiência profissional, nas Piscinas 

Municipais de Vila Real e na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, até aos dias 

de hoje, com especial incidência no período compreendido entre 1986 e 2016 e após o 

término das Licenciaturas em Gestão Agrária e em Gestão, do curso de pós graduação em 

Gestão Pública e Autárquica e do curso de Alta Direção em Administração Pública. 

Profissionalmente, a atividade foi desenvolvida globalmente em áreas funcionais 

na administração pública central. A primeira experiência foi nas piscinas Municipais de 

vila Real. Depois, na Escola Superior de Educação de Vila Real, que ao longo do seu 

percurso, foi ponto de partida para outras funções. Este percurso teve continuidade na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro até ao presente momento. A participação 

na gestão da Fundação Rei Dom Dinis (desde meados de 2010), entidade sem fins 

lucrativos, Assembleia de Freguesia de Arroios e Centro social de S. João de Arroios, 

foram outras vertentes desenvolvidas. Este portefólio, tem vindo a permitir o 

desenvolvimento de competências úteis no dia-a-dia, em especial no setor público, 

aproveitando as mais-valias de cada uma destas áreas. 

Pretende-se, ainda, ao longo deste relatório apresentar uma breve demonstração 

da aplicação de conceitos teóricos adquiridos ao longo da formação escolar, assim como 

nas muitas tarefas realizadas no âmbito da atividade profissional. 

Conclui-se este Relatório, com uma reflexão sobre as dificuldades e as 

oportunidades da importância da prestação de contas das Universidades (Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro). Com esta reflexão, podermos dizer que a informação é 

hoje em dia o recurso mais importante para as organizações e para os indivíduos. Todos 

queremos mais e melhor informação e de forma “instantânea”. As demonstrações 

financeiras fornecem informações fundamentais e para que tenha a qualidade esperada, 

estas têm de obedecer a características, como a relevância, fiabilidade e comparabilidade. 

As Prestações de contas devem ter esta informação e transparência. 

Palavras-Chave: Administração Central, Universidade, Contas 





vii 

ABSTRACT 

This report proposes to give a detailed account of his professional activity, including his 

first professional experience, in the Municipal Pools of Vila Real and in the University of 

Trás os Montes and Alto Douro, to this day, with special incidence in the period between 

1986 and 2016 and after the end of the Degree in Agrarian Management and Management, 

the postgraduate course in Public and Municipal Management and the course of High 

Management in Public Administration. 

Professionally, the activity was developed globally in functional areas in the central 

public administration. The first experience was in the municipal pools of Vila Real. Later, 

at the Higher School of Education of Vila Real / CIFOP, which along its course, was the 

starting point for other functions. This course was continued at the University of Trás-os-

Montes and Alto Douro until the present time. Participation in the management of the 

King Dom Dinis Foundation (since mid-2010), a non-profit entity, Parish Assembly of 

Arroios and Social Center of S. João de Arroios, were other aspects developed. This 

portfolio has enabled the development of skills that are useful in everyday life, especially 

in the public sector, taking advantage of the added value of each of these areas. 

It is also intended throughout this report to present a brief demonstration of the application 

of theoretical concepts acquired throughout school education, as well as in the many tasks 

carried out in the scope of professional activity. 

This report concludes with a reflection on the difficulties and opportunities of the 

importance of the accountability of universities (University of Trás-os-Montes and Alto 

Douro). With this reflection, we can say that information is nowadays the most important 

resource for organizations and individuals. We all want more and better information and 

in an "instant" way. The financial statements provide key information and to have the 

expected quality, they have to comply with characteristics such as relevance, reliability 

and comparability. The rendering of accounts must have this information and 

transparency. 

Keywords: Central Administration, University, Accounts. 
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1. INTRODUÇÃO

As operações de gestão assumem um papel preponderante na vida de uma 

instituição ou empresa uma vez que influenciam as tomadas de decisão dos gestores. Para 

que a gestão possa levar os gestores a tomar decisões corretas, esta deve estar isenta de 

erros materiais e de juízos prévios, ou seja, ser fiável para as organizações. Para ser fiável, 

os gestores devem ter conhecimentos da realidade da organização, mas que por si só não 

chega para muitas vezes se tomar as decisões adequadas. Para esta tomada de decisão, a 

gestão deve assentar, também nas competências adquiridas, experiência e conhecimentos 

profissionais dos gestores, e também na informação obtida. Só assim, é que a gestão é 

relevante, porque vai influenciar as tomadas de decisão dos decisores organizacionais e os 

leva a agir de uma forma correta e racional. 

O presente Relatório Profissional destina-se à candidatura para a obtenção do grau 

de Mestre em Gestão, ao abrigo da recomendação da CRUP e apresenta-se nos termos do 

disposto na alínea b) do n.º 1, do art.º 20.º, do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março. 

Deve ser realçado também que, a sua realização reveste-se de grande importância 

para o mestrando, no sentido de poder vir a consolidar conhecimentos, procedimentos e 

avaliar a sua atividade profissional ao longo do período em referência, por forma a poder 

garantir futuramente um serviço mais profissional e eficiente, mais perto do utente/cliente, 

tendo em conta os desafios de um país que está em constante mudança e cada vez mais 

ligado às novas tecnologias de informação e comunicação. No caso concreto da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro ressalva-se os projetos no âmbito da 

modernização administrativa. Reveste-se também de grande importância para o sucesso do 

serviço da própria instituição. 

A segunda parte do trabalho tem como objetivo estabelecer uma análise evolutiva 

pormenorizada da experiência profissional, desenvolvimento académico e formativo do 

autor deste Relatório. 

É apresentado um resumo em cada período profissional relacionando as unidades 

curriculares lecionadas nas licenciaturas que foram mais importantes no desenvolvimento 

profissional. 
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Identificamos, também, situações concretas da atividade profissional, onde se pôde 

aproveitar os conhecimentos apreendidos na formação superior, para enfrentar os desafios 

encontrados. 

Realizou-se uma análise SWOT, principalmente dos períodos que se consideram 

mais importantes da experiência profissional, identificando pontos fortes, fracos, 

oportunidades e ameaças, terminando cada período profissional com um balanço do 

mesmo. 

Na terceira parte do Relatório Profissional, é realizado um enquadramento da 

evolução da reforma da administração financeira do estado. Nesta parte tenta-se dar uma 

ideia das dificuldades que o estado e todas as áreas da administração pública tiveram e têm 

em evoluir para um regime financeiro e contabilístico mais eficaz, eficiente e transparente. 

Só mais recentemente e a partir de 2002, esta reforma começou a ter alguns contornos 

importantes, cujo, caminho trilhado até hoje veio culminar com a obrigatoriedade de todas 

as instituições públicas passarem a terem todas o mesmo sistema financeiro baseado no 

novo Sistema de Normalização Contabilística. Desta forma também dar a conhecer a 

evolução do trabalho e esforço que tem vindo a ser feito pelos diferentes governos e 

instituições no sentido de uniformizar todos os procedimentos financeiros e contabilísticos 

do estado. Aproxima-se assim mais uma etapa de dificuldades. 

A parte IV do presente relatório, tendo por base a evolução da reforma da 

administração financeira do estado, e com base no Plano Oficial de Contabilidade Pública 

e Plano Setorial para a Educação, apresenta-se a aplicação de técnicas de controlo da gestão 

aos documentos previsionais – orçamento e elaboração das contas da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro. Será apresentada a forma de como estes documentos deverão ser 

elaborados, que princípios e regras eles devem cumprir, dando exemplos concretos de como estes 

são executados. Nesta parte também se apresentarão as principais Receitas e Despesas inerentes à 

Universidade, pelo que se procederá também ao estudo destes conceitos de uma forma prática. 

A parte V será dedicada à Prestação de Contas das Universidades e a forma como esta 

deverá ser apresentada e elaborada. Será dada também uma explicitação mais pormenorizada e 

prática, dos principais documentos que a integram: como sejam, o Balanço, a Demonstração de 

Resultados, os Anexos às Demonstrações Financeiras e o Relatório de Gestão. 
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Para a realização deste Relatório Profissional foi utilizada a seguinte metodologia: 

consulta de livros e legislação disponível sobre a temática do relatório, indagação e recurso 

a dados da Instituição onde é exercida a atividade profissional e sítios na internet. 
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2. PERCURSO PROFISSIONAL, ACADÉMICO E CURRICULAR

Neste Capítulo descreveremos pormenorizadamente o percurso profissional, 

académico e respetiva formação profissional, desde as primeiras experiências profissionais 

(antes da entrada para a Universidade de Trás os Montes e Alto Douro), até aos dias de 

hoje, onde desde 2009 desempenha funções de Diretor dos Serviços Financeiros e 

Patrimoniais. 

2.1 Ano de 1986 

Toda a experiência profissional e pessoal são importantes para a formação do ser 

humano. Descreveremos o trajeto profissional, que ajudou a formar o profissional que sou 

hoje. As primeiras experiências profissionais aconteceram mesmo antes de entrar para a 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. Curiosamente, a primeira experiência 

profissional aconteceu na área do lazer, como técnico nas piscinas municipais do Codessais 

de Vila Real durante os meses de verão do ano de 1986. Foi a primeira experiência no 

mercado de trabalho e que considerei muito enriquecedora. Esta foi, sem dúvida a primeira 

experiência forte que foi capaz de provocar mudanças radicais na forma de encarar a vida, 

respeitar o profissionalismo, de me tornar exigente comigo mesmo e foi uma forma de ir 

aumentando as minhas competências e aptidões. 

2.2 Período compreendido entre 1986-1988 

Depois da primeira experiência profissional descrita no ponto anterior, a seguinte 

foi a admissão para a secretaria da Escola Superior de Educação de Vila Real. Esta foi a 

primeira experiência como profissional neste estabelecimento de ensino superior. 

Iniciou funções na secretaria da referida Escola Superior em novembro de 1986. 

Teve a seu cargo as tarefas do processamento de remunerações certas e permanentes, outros 

abonos, elaboração das fichas dos bens e controlo do cadastro dos bens móveis e imóveis 

do Estado. 

2.2.1 Experiência Profissional 

Seguidamente enumeram-se os cursos de formação profissional obtidos neste 

período: 
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 Curso de “Contabilidade Geral e Agrícola”, ministrado na U.T.A.D., financiado 

pelo F.S.E., com a Duração de 822 horas, em 1986. 

2.3 Período compreendido entre 1988-1994 

Em janeiro de 1988 foi transferido para os Serviços Financeiros da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro. Passou a ser responsável pelo processamento de 

vencimentos do pessoal jornaleiro, ajudas de custo, horas extraordinárias, expediente de 

entradas e saídas de documentação nesses serviços e arquivo geral dos Serviços 

Financeiros. 

A partir desta data, começou a ter uma maior noção das obrigações, dos deveres, 

direitos, organização, a interação com colegas e clientes, a capacidade de estar disponível, 

de escutar, de reagir, de decidir, ser responsabilizado, ser motivado, a satisfação de atingir 

um objetivo e a desilusão do fracasso, foram pontos muito importantes que fizeram com 

que pela primeira vez visse o mundo profissional de uma forma diferente, mais responsável, 

com mais respeito por quem trabalha e ajudou a perceber o que é responsabilidade, ser 

criativo, dinâmico, paciente, perspicaz e capaz de responder a desafios criados pelos 

utentes. 

No ano de 1990, em termos académicos solicitou o reingresso na Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, na Licenciatura de Engenharia Mecânica, tendo apenas 

assistido a algumas unidades curriculares no primeiro ano, principalmente aquelas que 

achou que eram mais importantes para o futuro. No ano seguinte, 1991, solicitou mudança 

do 1.º ano do curso de engenharia mecânica para o 1.ºano do curso de Gestão Agrária. 

2.3.1 Experiência Profissional 

Durante este período, foi o continuar de uma aprendizagem, que devido às 

exigências organizacionais dos tempos que correm, torna-se necessário manter contínuo 

um processo de aprendizagem. 

Seguidamente enumeram-se os cursos de formação profissional obtidos neste 

período: 

 Curso de formação em” Contabilidade” (segundo o P.O.C.), realizado nos dias de 

24 a 29 de outubro de 1994, na UTAD, com a duração de 40 horas. 
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2.4 Período compreendido entre 1994-2000 

2.4.1 Atividades Gerais Desenvolvidas 

No período de 1994 a 2000, em termos profissionais foi responsável pelo 

processamento de Abonos e vencimentos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Foi o principal impulsionador e responsável da informatização e atualização do software de 

abonos e vencimentos em uso naquela altura. 

Em 1999, fez parte da equipa responsável pela aplicação na Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro do Novo Sistema Retributivo - Estruturação de Carreiras do 

Regime Geral, de acordo com o Decreto-Lei nº 404/A/99. Participou também na alteração 

do quadro de pessoal da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro ocorrida nessa data. 

Fez parte de várias comissões e de júris de concursos de recrutamento de pessoal e 

de aquisição de bens e serviços, reconversão e requalificação profissional do pessoal não 

docente. 

2.4.2 Atividade Curricular 

Em termos académicos, no ano letivo de 1996/1997, concluiu a licenciatura em 

Gestão Agrária, na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, com média final de 12 

valores. 

No contexto desta licenciatura foram desenvolvidas competências no âmbito das 

seguintes Unidades Curriculares: 

 História Económica Geral;

 Ciências sociais e Humanas;

 Sociologia;

 Gestão de Recursos Humanos;

 Contabilidade Geral;

 Contabilidade de Custos;

 Comportamento Organizacional;

 Teoria de Administração;

 Direito do Trabalho;

 Gestão de Aprovisionamento;

 Gestão Financeira;

 Informática de Gestão;



8 

 Análise de Projetos de Investigação; 

 Fiscalidade; 

 Auditoria. 

Apresenta-se a importância das principais unidades curriculares e que foram 

primordiais na execução das tarefas desempenhadas neste período. 

Tabela 1 - Unidades Curriculares Importantes 

Unidade Curricular Tarefas desempenhadas 

Informática de Gestão (sistemas de informação) Facilidade de adaptação ao sistema informático (*) 

Gestão de Recursos Humanos Apoio na gestão e motivação da equipa (**) 

(*) – Esta unidade curricular foi extremamente importante porque ajudou-me muito a ter noção da 

importância dos sistemas de informação no desenvolvimento das atividades nas instituições, ainda mais 

numa altura em que a informática ainda era uma miragem na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

e em geral. 

(**) – Esta unidade curricular deu-me algumas competências que até a essa altura eu desconhecia. Foram 

abordados conceitos que me ajudaram no dia-a-dia no desenvolvimento das minhas tarefas. 

 

2.4.3 Experiência Profissional 

Foi um período em que começou a adquirir mais competências, que com o tempo 

viria a dar frutos, tanto para o próprio, como para a Instituição. 

Seguidamente enumeram-se os cursos de formação profissional obtidos neste 

período: 

 Técnico Oficial de Contas com o nº 44144; desde 1998. 

 Curso sobre o ”Código do Procedimento Administrativo”, realizado em 

novembro de 1996, no SINTAP, com a duração de 30 horas; 

 Curso de Folha de Cálculo “EXCEL”, versão 5.0, realizado em outubro de 

1996, no SINTAP, com a duração de 30 horas; 

 Curso de Tratamento de Texto “WORD”, versão 6.0, realizado em setembro de 

1996, no SINTAP, com a duração de 30 horas; 

 Curso de “Obrigações e Direitos Fiscais da Administração Pública (I.R.S., 

I.R.C. e I.V.A.)” realizado de 24 a 26 de março de 1997, no IGAP, com a 

duração de 18 horas; 



9 

 Curso sobre o “Regime Jurídico dos Docentes Universitários”, realizado de 7 a

11 de abril de 1997, na Fundação Gomes Teixeira – Universidade do Porto, com

a duração de 18 horas;

 Curso sobre” Segurança Informática”, realizado de 10 a 12 de setembro de

1997, no INA, com a duração de 20 horas;

 Curso de” Contabilidade Orçamental e Prestação de Contas”, realizado de 11

a 15 de maio de 1998 no IGAP, com a duração de 30 horas;

 Ação de Formação “Contabilidade Vs. Fiscalidade”, realizado no dia 19 de

outubro de 1999, na UTAD, com a duração de 10 horas;

 Ação de Formação “Orçamento do Estado e Imposto de Selo”, realizado no dia

6 de junho de 2000, na UTAD, com a duração de 9 horas;

 Ação de Formação “Encerramento e Prestação de Contas”, realizado no dia 8

de fevereiro de 2000, na UTAD, com a duração de 9 horas;

 Ação de Formação “Elaboração e Análise dos Mapas Financeiros de Prestação

de Contas”, realizado de 9 a 11 de outubro de 2000, na SFN, com a duração de

18 horas;

 Ação de Formação “Reforma Fiscal e Encerramento de contas de 2000,

realizada no dia 6 de junho de 2001, na UTAD, com a duração de 9 horas;

 SEMINÁRIO – “A gestão no sector Agroindustrial”. Uma organização dos

alunos finalistas do curso de Gestão Agrária da Universidade de Trás-os-Montes

e Alto Douro, realizado nos dias 4 e 5 de junho de 1997;

 Ciclo de Conferências de Economia – “A Economia Portuguesa na Viragem do

Século”. Uma iniciativa da Coordenação da Licenciatura em Economia, com o

apoio da Reitoria da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Foram

oradores: Dr. Mário Soares, Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva, Dr. Silva Lopes,

Prof. Doutor Pereira de Moura e Responsáveis Parlamentares da Comissão de

Economia;

 Seminário “POC – EDUCAÇÃO”, realizado nos dias 21 e 22 na Universidade

do Minho;

 Seminário “Implicações Fiscais do Orçamento do Estado e Lei Geral

Tributária”, realizado no dia 10 de março de 1999 na UTAD;

 Seminário” Introdução do Euro – Implicações Fiscais e Contabilidade

Financeira”, realizado no dia 12 de outubro de 1998, na UTAD;
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 Seminário “Demonstrações Financeiras e IVA Intracomunitário”, realizado no 

dia 16 de junho de 1999, na UTAD; 

 Conferência – “POCP – O Novo Plano Oficial de Contabilidade Pública”, 

realizada em 13 e 14 de janeiro de 1999. 

2.4.4 O deve e haver da experiência neste período 

A experiência profissional foi muito enriquecedora. Permitiu um primeiro contacto 

com a gestão de recursos financeiros, humanos, patrimoniais, gestão de fornecedores e 

utentes. 

O mais relevante nesta experiência, foram as exigências encontradas na gestão do 

dia-a-dia da Instituição com enormes constrangimentos financeiros. 

O menos positivo foi perceber que o esforço de implementar mudanças esbarrava 

sempre na resistência humana. 

2.5 Período compreendido entre 2000-2002 

2.5.1 Atividades Desenvolvidas 

Desde janeiro de 2000, iniciou funções de Técnico Superior de 2.ª Classe na Área 

de Contabilidade e Administração, nos Serviços Financeiros, tendo participado em várias 

tarefas: 

 Candidaturas no âmbito do Programa Operacional da Educação (Complementos de 

Formação e Ensino Especializado, Mestrados e Doutoramentos); 

 Acompanhamento da execução física e financeira de Projetos de Investigação; 

 Elaboração mensal da Requisição de Fundos; 

 Elaboração do orçamento anual, sua execução, controlo e modificações orçamentais 

ao longo do ano, perante a Administração, Contabilidade Pública, Direção-Geral do 

Ensino Superior, Ministério das Finanças e Instituto Nacional de Estatística. 

Elaboração da Conta de Gerência.  

 Neste período começou a preparar-se toda a logística para implementação do Plano 

Oficial para o Setor da Educação, que tinha de ser implementado a partir de janeiro 

de 2002. 
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2.5.2 Atividade Curricular 

Em termos académicos, concluiu a Licenciatura em Gestão pela Universidade de 

Trás os Montes e Alto Douro, com média final de 13 valores. 

No contexto desta licenciatura foram desenvolvidas competências no âmbito das 

seguintes Unidades Curriculares: 

 Introdução à Gestão;

 Direito da Empresa;

 Gestão Pública;

 Gestão de Recursos Humanos;

 Contabilidade Geral;

 Contabilidade de Custos;

 Comportamento Organizacional;

 Direito do Trabalho;

 Gestão Financeira;

 Inovação e Gestão da Mudança;

 Gestão de Sistemas de Informação;

 Gestão Política e Autárquica;

 Fiscalidade;

 Auditoria;

 Organizações Locais;

 Empreendedorismo.

Na Tabela 2, apresentamos a relação das principais unidades curriculares 

importantes neste período profissional e que foram primordiais na execução das tarefas 

desempenhadas neste período. 

Tabela 2 - Unidades Curriculares Importantes 

Unidade Curricular Tarefas desempenhadas 

Contabilidade Geral Conhecimento das regras e princípios contabilísticos. 

Lançamentos contabilísticos 

Contabilidade de Custos Conhecimento em critérios de imputação e afetação de 

custos 

Fiscalidade Aconselhamento de soluções 

Gestão de sistemas de informação Facilidade de adaptação ao sistema informático 

Gestão pública Conhecimento de legislação e práticas do setor 

Introdução à Gestão Noções de gestão de empresas 

Gestão de Recursos Humanos Apoio na gestão e motivação da equipa. Novos 

conceitos apreendidos. 
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2.5.3 Experiência Profissional 

Durante este período, foi uma continuação de consolidação de conhecimentos e 

competências. Fez parte de várias comissões técnicas, reconversão e reclassificação de 

pessoal não docente, concursos de pessoal não docente e de concursos de aquisição de bens 

e serviços e obras públicas e empreitadas. 

Seguidamente enumeram-se os cursos de formação profissional obtida neste 

período: 

 Ação de Formação “Reforma Fiscal e Encerramento de contas de 2000, 

realizada no dia 6 de junho de 2001, na UTAD, com a duração de 9 horas; 

 Ação de Formação “Ética e Deontologia Profissional”, realizado no dia 25 de 

setembro de 2001, na UTAD, com a duração de 9 horas; 

 Seminário – “A Gestão das Universidades Públicas Portuguesas”, realizado no 

dia 8 de março de 2002, em Braga. 

2.5.4 Análise SWOT da experiência profissional nesse período 

Na Tabela 3, é a presentada a análise SWOT do período 2000-2002 

Tabela 3 - Análise SWOT do período 2000-2002 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

 Falta de preparação para os desafios; 

 Falta de confiança nos métodos aplicados; 

 Falta de conhecimentos das novas exigências. 

 Vontade de vencer; 

 O perfil de liderança; 

 A capacidade de persistência; 

 A formação académica em Gestão; 

 A experiência profissional até ao momento. 

Ameaças Oportunidades 

 Setor competitivo; 

 Outras universidades com recursos humanos 

com mais experiência na função; 

 A UTAD passava por um processo de mudança; 

 A falta de experiência. 

 Gosto pela área do setor do Ensino Superior; 

 Conhecimento de alguns colaboradores do setor 

(outras Universidades); 

 Oportunidade de desenvolvimento da UTAD. 

 

Podemos dizer que a experiência profissional foi muito enriquecedora. Permitiu um 

maior contacto com uma função de iniciativa, com tarefas de gestão de recursos financeiros, 

humanos, patrimoniais, gestão de fornecedores e utentes e também alguma dinamização no 
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setor. A procura de parcerias e o contacto com pessoas de outras Instituições permitiram 

concertar esforços e atingir os desafios futuros. 

O mais relevante nesta experiência foram as exigências encontradas na gestão do 

dia-a-dia da Instituição com enormes constrangimentos financeiros.  

O menos positivo foi perceber que o esforço de implementar uma mudança no dia-

a-dia da área financeira e patrimonial, que estava prestes a iniciar-se e era importante, estava 

a ser pouco valorizada. 

2.6 Período compreendido entre 2002-2009 

2.6.1 Atividades Desenvolvidas 

Este período foi fundamental, principalmente para o percurso profissional, porque 

foi onde ocorreram mudanças importantes, que nos tempos mais recentes o levaram a um 

nível profissional superior. Foi nomeado em 2002, Coordenador do Núcleo Patrimonial, 

categoria equivalente a Chefe de Divisão, passando a ser a partir dessa data responsável 

pelo Setor do Economato e Património. Paralelamente, fez parte da equipa responsável 

desde essa data pela implementação da Reforma da Administração Financeira do Estado, 

no Núcleo de Administração Financeira, Patrimonial e Sector de Abonos e Vencimentos, 

dando início à implementação de um sistema integrado de gestão em que as três áreas 

departamentais ficaram interligadas por três sistemas de contabilidade; Patrimonial, 

Orçamental e por Centros de Custo, de acordo com o plano sectorial para a Educação. 

Preparação e elaboração do relatório de atividades da parte financeira e patrimonial. 

Acompanhamento da execução financeira dos Projetos e Centros de Investigação, assim 

como do Programa Educativo em Portugal. Em 2003, iniciou-se o processo de legalização 

junto da Conservatória e Repartição de Finanças de Vila Real dos bens imóveis da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, preparando-se assim, o balanço inicial para 

o novo modelo de contas a apresentar junto do Tribunal de Contas. Orientou um estágio

profissional na área financeira e patrimonial a um aluno do curso de Economia da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, hoje funcionário dos Serviços Financeiros 

e Patrimoniais. Desde 2004, preparou e elaborou as contas da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro e submetidas ao Tribunal de Contas de acordo com o POC – Educação 

e Resolução n.º 2 do mesmo Tribunal e a outros organismos (Direção Geral do Orçamento 

e Instituto Nacional de Estatística). Desde 2005, foi responsável pela apresentação das 
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contas Consolidadas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Serviços de Ação 

Social da mesma Universidade junto das entidades competentes. Participou na integração 

ao nível financeiro, patrimonial e de abonos e vencimentos, da Escola Superior de 

Enfermagem de Vila Real na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Acompanhou 

e apoiou a integração do pessoal da área financeira da Escola Superior de Enfermagem de 

Vila Real, nos Serviços Financeiros da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Apresentação do Relatório de atividades e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

em Números (parte financeira e patrimonial). Em 2006, fez parte da equipa de 

implementação e definição do tipo de regime de Imposto sobre o Valor Acrescentado da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Ajudou a desenvolver dois modelos de afetação custos/gastos gerais, aplicados aos 

projetos de investigação & Desenvolvimento, financiados pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia e Agência de Desenvolvimento e Inovação, tendo por base de método de 

cálculo, as áreas afetas aos projetos em curso e também pela afetação dos tempos dos 

investigadores dedicados aos projetos e que foram utilizados junto das referidas 

Instituições. Apresentação dos relatórios de execução orçamental mensal e trimestral junto 

da Direção Geral do Orçamento. 

Orientou outro estágio profissional na área financeira e patrimonial a uma aluna do 

curso de Economia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Em 2007 e parte do 

ano de 2008, apoiou a área financeira e patrimonial dos Serviços de Ação Social da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, nomeadamente ao nível dos Investimentos 

do Plano e Aprovisionamento, a pedido da Administração. 

Acompanhou a execução orçamental, financeira e patrimonial da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro. Em 2008, deu início à preparação de um guia para projetos 

e centros de investigação, tendo em conta as regras de elegibilidade de despesas e para 

orientação dos investigadores, que mais tarde deu origem ao regulamento de despesas da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ajudou a desenvolver uma estrutura de 

custos indiretos, tendo em conta as exigências do 7.º Programa Quadro para imputação de 

projetos de investigação europeus. Implementou juntamente com o setor do economato a 

Plataforma Eletrónica de Compras Públicas no Sector das Compras da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro. Em meados de 2009, deu início à implementação de um 

novo projeto estruturante, que foi a solução de cópia e impressão corporativa, juntamente 

com os Serviços de Informática e Serviços de Documentação e Extensão, cujo objetivo 
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principal foi a redução de custos de funcionamento, nomeadamente ao nível de consumíveis 

de informática, papel, impressoras e reparações deste equipamento.  

Foi membro fundador da Associação dos Antigos Alunos da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, sendo vogal de conselho fiscal e ajudou a criar a associação de 

pais dos alunos do conservatório regional de música de vila real, desempenhando funções 

de vogal e depois presidente do conselho fiscal.  

2.6.2 Atividade Extracurricular 

2.6.2.1 Parte Escolar do Mestrado em Gestão Pública e Autárquica 

 Concluiu a parte escolar do Mestrado em Gestão Pública e Autárquica na 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, com média final de 15 valores. 

 No contexto deste mestrado foram desenvolvidas competências no âmbito das 

seguintes Unidades Curriculares: 

 Metodologia da Investigação; 

 Gestão Estratégica; 

 Gestão de Recursos Humanos; 

 Gestão da Inovação; 

 Politicas Púbicas; 

 Organização e Gestão Pública; 

 Governo e Administração Local; 

 Gestão das Organizações não Lucrativas. 

 

 A opção de realização desta Pós-Graduação em gestão pública e autárquica, deveu-

se ao interesse da Instituição e do próprio em continuar a adquirir mais competências para 

o desenvolvimento da sua atividade profissional, que a cada dia que passava se tornava 

mais intensa e de responsabilidade acrescida. 

 As principais unidades curriculares aprendidas durante a parte escolar do mestrado 

e que foram primordiais na execução das tarefas desempenhadas nos desafios profissionais 

seguintes foram a gestão de recursos humanos, gestão estratégica e gestão da inovação. 
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Na Tabela 4, apresentamos a relação das principais unidades curriculares 

importantes neste período profissional e que foram primordiais na execução das tarefas 

desempenhadas no mesmo. 

Tabela 4 - Unidades Curriculares Importantes 

Unidade Curricular Tarefas desempenhadas 

Gestão da Inovação Conhecimento da importância da aplicação das novas 

tecnologias no desenvolvimento da organização 

Gestão Estratégica Conhecimento a um nível mais evoluído sobre a gestão 

das organizações 

Gestão de Recursos Humanos Apoio na gestão e motivação da equipa. Novos 

conceitos apreendidos. 

2.6.2.2 Programa de Formação em Gestão Pública – FORGEP 

Concluiu o FORGEP – Programa de Formação em Gestão Pública, em 2006, com 

aproveitamento no Instituto Nacional de Administração, com a média final de 14,3 valores 

e a duração de 120 horas. 

No contexto deste curso de formação foram desenvolvidas competências no âmbito 

das seguintes Unidades Curriculares: 

 Ética, Administração e Gestão Pública;

 Liderança e Gestão de Pessoas;

 Gestão Orçamental e de Recursos Materiais;

 Gestão Tecnológica;

 Inovação e Qualidade;

 Internacionalização e Prospetiva.

A opção de realização deste curso em Gestão Pública, deveu-se ao facto do interesse 

da Instituição e do próprio em continuar a adquirir mais competências para o 

desenvolvimento da atividade profissional, que a cada momento que passava se tornava 

com maior responsabilidade acrescida. Também era necessária para ascender à carreira de 

dirigente. Sendo este um dos seus objetivos. 

Todas as unidades curriculares aprendidas durante o curso foram uma excelente 

ferramenta na execução das tarefas profissionais seguintes, conforme Tabela 5. 
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Tabela 5 - Unidades Curriculares Importantes 

Unidade Curricular Tarefas desempenhadas 

Ética, Administração e Gestão Pública Conhecimento de novos conceitos sobre ética. Muito 

importante para o conhecimento de certas regras sobre 

esta temática. 

Gestão Orçamental e de Recursos Materiais Conhecimento mais evoluído sobre a contabilidade 

orçamental e a importância da mesma. 

Gestão Tecnológica Importância da gestão das novas tecnologias no 

desenvolvimento das atividades das Instituições 

Inovação e Qualidade Importância da inovação e Gestão da Qualidade na 

eficiência e eficácias dos serviços. 

Internacionalização e Prospetiva Importância do alargamento das fronteiras para fora da 

sua área de influência. A importância da 

internacionalização das Instituições. 

Liderança e Gestão de Pessoas Novos conceitos apreendidos e importantes para o dia-

a-dia, no desenvolvimento das tarefas. 

2.6.3 Experiência Profissional 

Este período, foi o de maior consolidação de conhecimentos e competências 

adquiridas ao longo dos anos e até esta data.  

Seguidamente enumeram-se os cursos de formação profissional obtida neste 

período: 

 Curso de “Formação de Formadores”, realizado de 21 de janeiro a 27 de março de

2003, no Instituto de Formação Profissional de Vila Real, com a duração de 96

horas;

 Ação de Formação “POCP e Planos Sectoriais – Exame das Novas Instruções do

T. Contas”, realizada de 6 e 7 de maio de 2004 no IGAP, com a duração de 12

horas; 

 Curso de Formação Profissional – FORGEP – “Programa de Formação em Gestão

Pública”, que decorreu de 8 de maio a 30 de julho de 2006, no INA, com a duração

de 120 horas;

 Curso: “O novo Regime da Contratação Pública”, que decorreu de 8 a 11 de

Setembro de 2008, no IGAP, com a duração de 30 horas;

 Seminário – “A Declaração de Bolonha”, realizado no dia 6 de junho de 2003, em

Lisboa;

 Seminário – “O Atual Enquadramento Jurídico das Universidades Públicas

Portuguesas”, realizado no dia 28 de março de 2003, em Coimbra;
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 Seminário de” Alta Direção sobre a Administração Pública”, realizado de 31 de 

janeiro a 4 de fevereiro de 2005 no INA, com a duração de 40 horas. 

 

2.6.4 Análise SWOT referente à experiência profissional neste período 

Na fissional no período 2002-2009. 

 

2.6.5 O deve e haver da experiência 

 A experiência profissional neste período foi importante e ao mesmo tempo muito 

enriquecedora nos diferentes assuntos abordados. Permitiu um contacto com a liderança, 

com tarefas de gestão de recursos humanos, financeiros, patrimoniais, passou a ter uma 

noção mais abrangente das atividades desenvolvidas nesta Instituição. A procura de 

parcerias, o intercâmbio promovido com a realização de reuniões para abordar os diferentes 

assuntos, originaram uma dinamização muito interessante o que fez com que surgisse uma 

maior abertura a novos públicos e permitir concertar esforços e atingir um público mais 

diversificado e ao mesmo tempo os objetivos que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, nesta área pretendia alcançar. 

 

Tabela 6 é apresentada a análise SWOT resultante da experiência profissional no 

período 2002-2009. 

 

2.6.6 O deve e haver da experiência 

 A experiência profissional neste período foi importante e ao mesmo tempo muito 

enriquecedora nos diferentes assuntos abordados. Permitiu um contacto com a liderança, 

com tarefas de gestão de recursos humanos, financeiros, patrimoniais, passou a ter uma 

noção mais abrangente das atividades desenvolvidas nesta Instituição. A procura de 

parcerias, o intercâmbio promovido com a realização de reuniões para abordar os diferentes 

assuntos, originaram uma dinamização muito interessante o que fez com que surgisse uma 

maior abertura a novos públicos e permitir concertar esforços e atingir um público mais 

diversificado e ao mesmo tempo os objetivos que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, nesta área pretendia alcançar. 
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Tabela 6 - Análise SWOT do período 2002-2009 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

 Inexperiência por parte do candidato;

 Falta de confiança nos métodos

aplicados, por inexperiência;

 Falta de alguns conhecimentos 

específicos. 

 Vontade de vencer e ter as qualificações e qualidades

necessárias para a função;

 O perfil de líder ajudou a que os colaboradores

acreditassem em mim;

 A capacidade de persistência;

 A formação académica em Gestão;

 A experiência profissional até ao momento.

Ameaças Oportunidades 

 Pouca experiência na função;

 A Instituição passava por um processo

de mudança;

 Gosto pela área profissional;

 Conhecer novas técnicas de gestão e de inovação;

 Conhecimento de outras pessoas do setor

 Conhecer mais facilmente a realidade da instituição;

 Oportunidade de crescimento profissional na Instituição.

O mais relevante neste período, foram as exigências encontradas na gestão do dia-

a-dia de uma instituição com enormes constrangimentos financeiros. Obrigou a ser-se 

criativo, inovador e a experimentar novas técnicas de gestão em todas as atividades 

desenvolvidas. 

O menos positivo foi perceber que o esforço desenvolvido estava a ser pouco 

valorizado. 

2.7 Período compreendido entre 2010-2015 

2.7.1 Atividades Desenvolvidas pela Direção de Serviços 

Este período foi considerado o de maior consolidação profissional. A experiência 

dos anos decorridos, aliados à idade contribuíram decididamente para os desafios que 

surgiram neste período. A experiência deu-me mais segurança e estabilidade sobre o 

domínio das matérias e das situações. Foi neste período que ocorreram as maiores mudanças 

institucionais e profissionais e que o levaram a um nível profissional superior. Foi nomeado 

em abril de 2009, Diretor dos Serviços Financeiros e Patrimoniais, passando a ser a partir 

dessa data responsável pela Direção de Serviços Financeiros e Patrimoniais, abrangendo os 

Núcleos: Patrimonial, Acompanhamento e Execução de Projetos e Financeiro. Houve 
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alterações em termos organizacionais e esta direção passou a ter outras competências que 

até aí não tinha. 

Em 2010, iniciou-se a implementação do Modulo de Gestão de Projetos de 

investigação, que é uma área muito deficitária em termos de informação financeira. Este 

módulo encontra-se em funcionamento e veio dar um grande contributo e importância no 

papel que os projetos de investigação têm nas instituições de ensino superior. Foram 

elaborados, o regulamento de fundo de maneio, que está em vigor, o da despesa, que veio 

disciplinar a forma e o circuito da despesa, assim como os procedimentos a ter em conta 

com a mesma e o regulamento de controlo interno dos serviços financeiros e patrimoniais, 

de acordo com a exigência do Tribunal de Contas.  

Desde novembro de 2012 é membro do Conselho de Gestão da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, que é um órgão de gestão e ao mesmo tempo fiscalizador, 

de acordo com os estatutos. 

A actividade nesta Universidade e concretamente nestes Serviços, centra-se 

fundamentalmente na Direcção e coordenação dos Serviços Financeiros e Patrimoniais, 

assim como no desenvolvimento de várias tarefas de apoio às principais atividades da 

UTAD. 

Os serviços Financeiros e patrimoniais exercem a sua ação nos domínios da 

administração financeira e patrimonial. É uma unidade orgânica que se insere no conjunto 

dos serviços de apoio os quais asseguram os serviços em condições necessárias ao seu bom 

funcionamento, constituindo também um centro de custo. A sua função consiste em 

disponibilizar, de modo permanente toda a informação sempre que solicitada. Assim, o 

lugar que estes serviços ocupam na estrutura desta Universidade, reveste-se de uma função 

de gestão intermédia. 

Em termos financeiros, estes serviços movimentam valores significativos perante o 

valor da exploração global, pelo que as suas funções devem ser exercidas com 

profissionalismo e exclusividade. 

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é dotada de autonomia 

administrativa e financeira, sendo as suas receitas provenientes da dotação atribuída 

anualmente pelo orçamento de estado, programa de investimentos e despesas de 

desenvolvimento da administração Central, projectos de investigação & desenvolvimento 

e receitas próprias . Estes serviços têm procurado dentro das suas limitações acompanhar a 



21 

evolução operada, designadamente na satisfação de informação de caracter financeiro e 

patrimonial, determinadas pela complexidade das relações institucionais. Todo este 

trabalho implica que todos os aspectos da gestão estejam devidamente organizados, 

programados e controlados, com vista a facultarem o conhecimento profundo e em tempo 

oportuno, da realidade económica, da posição financeira e do resultado das operações da 

organização. Estão interligados por um sistema de informação, composto por aplicações 

informáticas associadas aos serviços financeiros, patrimoniais e de abonos e vencimentos, 

que compõem o sistema integrado de gestão GIAF, que gere toda a informação.  

É membro fundador da Instituição de Solidariedade Social, que é a associação social 

de São João de arroios, sendo no atual mandato, presidente do conselho fiscal.  

2.7.2 Organização 

2.7.2.1 Organigrama dos Serviços Financeiros e Patrimoniais 

Na Figura 1 é ilustrado o organigrama dos Serviços Financeiros e Patrimoniais da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Figura 1 - Organigrama dos SFP (Fonte: Estatutos da UTAD) 
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Os serviços financeiros e patrimoniais para prossecução dos seus objectivos estão 

organizados em três núcleos, compreendendo o Núcleo Financeiro, de Acompanhamento e 

Execução de Projetos e o Núcleo Patrimonial. O Núcleo Financeiro é constituído por dois 

sectores, o de Orçamento e Conta e Contabilidade/Tesouraria. O de Acompanhamento e 

Execução de Projetos, pelo Setor de Acompanhamento e Execução de Projetos. O Núcleo 

Patrimonial é Constituído por dois setores, o de Economato e de Património. Tanto os 

Núcleos como os sectores são coordenados por Técnicos Superiores e Coordenadores 

Técnicos (antigos Chefes de Secção). 

Cada núcleo deve desenvolver as suas funções em articulação com os diversos 

sectores, de forma a proporcionar um bom desempenho dos Serviços. 

Esta organização está sujeita a princípios de conduta que devem regular tanto as 

relações dentro do serviço como deste para com a instituição. É, neste sentido, que se tornou 

necessária a definição de competências, bem como a regulamentação de alguns 

procedimentos de modo a facilitar as tarefas de cada funcionário. 

2.7.3 Desenvolvimento funcional da Direção de Serviços 

Compete aos Serviços Financeiros e Patrimoniais da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro determinadas funções e das quais, resumidamente, se destacam as 

seguintes: 

 Apoiar a Administração no estabelecimento de orientações estratégicas para a área, 

bem como na definição de procedimentos que possam otimizar o desenvolvimento 

dessas orientações; 

 Elaborar o orçamento, bem como outros mapas relativos à execução orçamental, 

assegurando o reporte da informação financeira para as diversas entidades internas 

e externas, nos prazos previamente estabelecidos; 

 Fazer o acompanhamento da execução orçamental através do controlo da despesa e 

da receita; 

 Elaborar relatórios de execução orçamental; 

 Elaborar relatórios mensais e trimestrais de controlo orçamental; 

 Elaborar e fundamentar as propostas de alterações orçamentais; 

 Elaborar as requisições de fundos dentro dos prazos estabelecidos; 



23 

 Proceder ao cálculo dos fundos disponíveis, compromissos assumidos, controlando

o seu integral cumprimento;

 Assegurar a gestão dos recursos financeiros, tais como, contabilizar as receitas, as

despesas e efetuar os pagamentos autorizados;

 Emitir as faturas decorrentes das prestações de serviços e efetuar os procedimentos

relativos ao recebimento, através da contabilização da entrada (a todas as receitas)

e do correspondente depósito bancário. Posteriormente, controlar os débitos e

créditos nas contas bancárias;

 Dar cabimento aos processos de pessoal e revelar contabilisticamente todos os

documentos e factos inerentes;

 Efetuar os pagamentos a fornecedores e outros credores após autorização do

responsável competente;

 Assegurar o controlo, processamento, disponibilização e regularização de fundos

de maneio;

 Apurar, validar e entregar toda a documentação necessária ao cumprimento das

obrigações legais no que respeita a impostos, Segurança Social, Caixa Geral de

Aposentações e outros;

 Organizar os processos de aquisição e celebração dos contratos para a aquisição de

bens e serviços, nos termos das disposições legais vigentes;

 Preparação de programas de concursos e de cadernos de encargos para aquisição de

bens e serviços;

 Integrar, sempre que determinado, as comissões de abertura e análise de propostas

e participar nos respetivos atos públicos de abertura e negociação;

 Preparar os contratos de fornecimento de serviços, nomeadamente de locação,

assistência técnica e manutenção de equipamentos;

 Controlar e registar o património móvel e imóvel, incluindo a criação das fichas de

imobilizado, o cálculo das amortizações e os autos de abate;

 Organizar e elaborar a conta de gerência a submeter, nos termos da lei, ao Tribunal

de Contas;

 Executar outras atividades que, no âmbito da gestão financeira, lhe sejam cometidas

pelos órgãos de gestão da Faculdade;

 Garantir o pagamento das propinas e de outros custos associados;
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 Prestar apoio técnico e administrativo à elaboração dos pedidos de financiamento 

dos projetos em articulação com o gabinete de projetos; 

 Elaborar, em articulação com o gabinete de projetos, as normas para a execução 

financeira de projetos, subsídios e fundos de apoio a investigação científica; 

 Organizar e manter atualizado o arquivo dos documentos adstritos ao Serviço; 

2.7.4 Desenvolvimento funcional dos Núcleos 

Aos responsáveis dos Núcleos Financeiro, de Acompanhamento e execução de 

Projetos e Patrimonial cabe desenvolver as seguintes funções: 

 Participar na definição da política de gestão da Universidade nos domínios 

financeiro, orçamental e patrimonial,  

 Promover a elaboração do projecto de orçamento e dos planos financeiros 

plurianuais e assegurar o seu acompanhamento e avaliação, propondo as alterações 

orçamentais julgadas necessárias, tendo em vista os objectivos a atingir; 

 Dar parecer e submeter a despacho à administração os assuntos relativos aos 

Núcleos e de que não haja delegação; 

 Coordenar tecnicamente a acção dos responsáveis administrativos dos 

departamentos, unidades de apoio e unidades culturais, por forma a garantir a 

normalização e uniformidade dos procedimentos administrativos, promovendo a 

coerência e a adequação do sistema de articulações entre os Serviços Financeiros, 

Patrimoniais e os restantes serviços; 

 Exercer todas as competências que lhe forem delegadas pela administração. 

 

2.7.5 Tarefas desenvolvidas nos diferentes Sectores 

Os Núcleos, que constituem os serviços financeiros e patrimoniais, estão organizados 

em diferentes setores, nomeadamente: 

 Sector de Orçamento e conta; 

 Sector de Contabilidade/Tesouraria; 

 Núcleo/Sector de acompanhamento e Execução de Projectos; 

 Sector de Economato 

 Sector de Inventário. 

De seguida são expostas as tarefas desenvolvidas por cada setor. 
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Tabela 7 - Tarefas desenvolvidas no Setor de Orçamento 

Tarefas desenvolvidas no Setor de Orçamento e Conta 

 Reunir, ordenar e preparar todos os elementos necessários à elaboração dos projectos de orçamentos

e realizar a sua conclusão;

 Organizar os processos de alteração orçamental, designadamente os de reforço e de transferência

de verbas e de antecipação de duodécimos, bem como os competentes orçamentos suplementares;

 Organizar e elaborar a conta de gerência a submeter, nos termos da lei, pelo conselho administrativo

da Universidade ao Tribunal de Contas;

 Elaborar e processar as requisições de fundos e preparar o respectivo expediente;

 Elaborar, nos termos e prazos da lei, a integração dos saldos das dotações orçamentais das diversas

fontes de financiamento;

 Preparar os elementos para o relatório anual da universidade no que respeita aos assuntos tratados

pelos núcleos;

 Preparar situações financeiras, elementos estatísticos e indicadores de gestão financeira que lhe

sejam solicitados superiormente;

 Informar todos os assuntos que corram pelo sector e que devam ser despachados superiormente.

Tabela 8 - Tarefas desenvolvidas no Setor de Contabilidade/Tesouraria 

Tarefas desenvolvidas no Setor de Contabilidade 

 Executar a escrituração e preparar o expediente referente à contabilidade;

 Informar todos os documentos de despesa, designadamente sobre a observância das competentes

disposições legais e respectivo cabimento;

 Elaborar as relações de documentos de despesa a submeter ao conselho de gestão da Universidade;

 Escriturar, de acordo com as normas em vigor, todas as receitas da Universidade e promover o seu

depósito;

 Informar todos os assuntos que corram pelo sector e que devam ser despachados superiormente;

 Passar certidões ou declarações solicitadas sobre matérias das suas atribuições depois do

competente requerimento devidamente despachado;

 Preencher e assinar os recibos necessários ao levantamento das dotações orçamentais e cobrança

de outras receitas da Universidade;

 Efectuar os competentes registos e proceder aos respectivos depósitos de todas as receitas da

Universidade;

 Efectuar os pagamentos aprovados ou autorizados pelo conselho administrativo, incluindo os

abonos a pessoal e seus benefícios sociais;

 Transferir para os cofres do estado ou de outras entidades, nos prazos e termos legais, as respectivas

receitas em conformidade com as guias preparadas;

 Manter rigorosamente actualizada a escrita de tesouraria, de modo a ser possível verificar, a

qualquer momento, os montantes dos fundos em cofre e em depósito.

 Elaborar as reconciliações bancárias mensais das respectivas contas;

 Controlo das verbas atribuídas pelo fundo de maneio.
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Tabela 9 - Tarefas desenvolvidas no Núcleo/Setor de acompanhamento e Execução de Projetos 

Tarefas desenvolvidas no Núcleo/Setor de acompanhamento e Execução de Projetos 

 Apoio técnico de natureza administrativo - financeira no âmbito de todos os projectos, nomeadamente: 

i. Na elaboração de propostas de candidatura dos projectos de investigação; 

ii. Proceder às acções e registos necessários em termos de classificação e 

cabimento de despesas; 

iii. Assegurar a organização dos dossiers financeiros dos projectos, acompanhando 

a respectiva execução; 

iv. Organizar e promover os mapas de execução física e financeira, relatórios 

anuais de execução e pedidos de pagamento de saldo; 

v. Elaborar informações e pareceres de caracter económico e financeiro no âmbito 

dos projectos; 

 Executar a escrituração e preparar o expediente referente à contabilidade;  

 Informar todos os documentos de despesa, designadamente sobre a observância das competentes 

disposições legais e respectivo cabimento; 

 Elaborar as relações de documentos de despesa a submeter ao conselho administrativo da 

Universidade; 

 Dar apoio técnico de natureza administrativo – financeira no âmbito dos projectos de investigação, 

nomeadamente proceder à verificação prévia dos documentos de despesa, em termos do 

cumprimento das normas de execução financeira aplicáveis, para posteriormente, facultar cópias dos 

justificativos das despesas necessárias à elaboração dos relatórios financeiros;  

 Atuação no âmbito do estudo e planeamento da logística subjacente a projetos de investigação 

científica nacionais e internacionais, nomeadamente:  

 Estudo/acompanhamento da evolução da legislação, regras e normas que regem quer as candidaturas 

a projetos de investigação científica, quer a execução dos mesmos;  

 Elaboração de relatórios financeiros periódicos de controlo de contas -correntes e acompanhamento 

de todo o processo desde as encomendas no sentido de ser cumprido o orçamento previsto, 

respeitando os formalismos legais no que diz respeito à locação e aquisição de bens móveis e da 

contratação pública, bem como aos trâmites específicos dos projetos; 

 Elaboração dos relatórios de execução financeira e pedidos de pagamento de acordo com as normas 

das instituições financiadoras;  

 Informação/acompanhamento e aconselhamento dos investigadores relativamente a: aberturas de 

concursos e submissão de candidaturas; cumprimento de prazos e regras de execução de projetos.  
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Tabela 10 - Tarefas desenvolvidas no Setor de Economato 

Tarefas desenvolvidas no Setor de Economato 

 Organizar os procedimentos de aquisição de bens e serviços de acordo com os diplomas legais,

necessários ao normal funcionamento dos departamentos e serviços;

 Análise das necessidades dos utilizadores numa perspectiva quantitativa e qualitativa;

 Identificação do procedimento a adoptar;

 Avaliação e identificação dos possíveis fornecedores;

 Negociação das condições de compra;

 Elaboração de anúncios, circulares ou cartas;

 Elaboração de programas de concurso e caderno de encargos;

 Acompanhamento e fiscalização de regularidade dos procedimentos e de legalidade contratual;

 Convocar as várias comissões intervenientes no processo de compra;

 Elaboração dos processos de compra;

 Emissão da nota de encomenda;

 Elaborar a minuta do contrato o qual deve ter registo próprio;

 Recepção das guias de remessa e facturas, para serem registadas no livro de fornecedores e sistema

informático para posterior envio à contabilidade;

 Elaborar e manter actualizado os ficheiros de fornecedores e artigos, bem como o arquivo e

expediente normal do núcleo;

 Zelar pela conservação e adequada gestão do equipamento dos departamentos e serviços e organizar

os respectivos processos de manutenção, conservação e reparação;

 Recepcionamento, conferência e entrega com as respectivas guias de saída das encomendas aos

departamentos e serviços;

 Elaboração da nota de encomenda relativa à reposição de Stocks;

 Promover a adequada gestão dos respectivos stocks;

 Cálculo da quantidade económica;

 Periodicidade económica da encomenda;

 Previsão de consumos;

 Vigilância do nível de stok;

 Conferências das existências em armazém no final do ano económico.
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Tabela 11 - Tarefas desenvolvidas no Setor de Património 

Tarefas desenvolvidas no Setor de Património 

 Organizar o cadastro e manter actualizado o inventário dos bens móveis e imóveis da Universidade, 

nos termos da legislação aplicável; 

 Organizar os processos de locação e aquisição de imóveis e de eventual alienação de bens móveis ou 

imóveis; 

 Conferências de inventário com o objectivo de verificar a existência física dos bens e a sua 

operacionalidade dando especial atenção aos bens totalmente amortizados;  

 Organizar os processos de abate das viaturas, nos termos das disposições legais vigentes. 

 Inventariação de bens duradouros com duração superior a um ano; 

 Elaboração das guias de entrega com a descrição dos bens; 

 Elaboração das guias de incapacidade e respectivos autos de abate de bens; 

 Elaboração de guias de devolução de bens reutilizáveis; 

 Conferências por fontes de financiamento de todos os bens móveis e imóveis, tendo em vista o 

encerramento do ano económico. 

 Dar apoio aos departamentos e serviços, no fornecimento de informações úteis de caracter 

administrativo, nomeadamente data de aquisição, fornecedor e o valor do bem em causa;  

 Controlo do material incapacitado e abatido; 

 Actualização de bens à carga dos diversos utentes, comunicada via INTRANET.  

 

2.7.6 Outras Atividades Desenvolvidas 

Para além das atividades funcionais consideradas normais que caracterizam estes 

Serviços e para os quais estão vocacionados, a seguir mencionam-se outras tarefas 

decorrentes das novas exigências legais que diariamente são desenvolvidas e que vieram 

provocar grande impacto ao nível do funcionamento dos mesmos, originando um aumento 

de trabalho, assim como a adaptação às novas realidades, dos seus funcionários, como a 

seguir se discriminam: 

 Introdução dos contratos, celebrados com fornecedores de bens e serviços e obras 

públicas e empreitadas, no site base.gov.pt; 

 Elaboração de proposta do Orçamento do Estado, que depois de elaborada e 

aprovada pelo CG, tem de ser inserida no SOE (DGO), com o objetivo de reforçar 

o rigor, a disciplina no cumprimento dos prazos perante a DGO e MFE; 
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 A divulgação das contas da UTAD, passaram a ser disponibilizadas mensalmente,

através do Sistema de Informação e Gestão Orçamental (SIGO), na DGO;

 Adicionalmente, passou-se a comunicar mensalmente à Direção Geral do

Orçamento (DGO), informação sobre os Encargos Assumidos e Não Pagos;

 Envio mensal à DGO, do Balancete Analítico com a situação da Contabilidade

Patrimonial da UTAD;

 Informação à Direção Geral do Orçamento, respeitante à Aplicação da Unidade de

Tesouraria;

 Informação dos Fundos Disponíveis;

 Informação dos encargos assumidos;

 Previsão Mensal de Execução;

 Liderou duas candidaturas de modernização administrativa, que foram aprovadas

com boa classificação e que atualmente estão em curso. São o projeto de

desmaterialização de processos (GESDOC e DATACENTER);

 Elaboração do relatório e contas e contas consolidadas de acordo com as novas

exigências legais a apresentar ao Conselho Geral;

 Envio das mesmas ao Tribunal de Contas, Direção Geral do Orçamento e Instituto

Nacional de Estatística.

2.7.7 Transparência e qualidade das contas públicas e dos seus procedimentos 

É importante referir que a Reforma da Administração Financeira do Estado e da 

Contabilidade Pública, tem entre outros como objetivo, uma maior responsabilidade dos 

dirigentes pela gestão que praticam, em termos qualitativos. 

Tendo em conta a responsabilidade dessa reforma, as Universidades (Área 

financeira e patrimonial), começaram a pautar-se pelos princípios, da transparência e da 

qualidade, entre outros, e neste sentido são tidos em conta vários aspetos, tais como: 

 O esforço continuado de acolhimento das recomendações do Tribunal de Contas e

outras auditorias – regulamento de despesa, fundo de maneio e controlo interno;

 Colaborou na implementação da Gestão da Qualidade de acordo com a ISSO 9001

nos Serviços Financeiros e Patrimoniais;

 Submissão online de processos de alteração orçamental e Pedidos de Libertação de

Créditos através da webpage da Direção Geral do Orçamento;
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 Registo dos bens imóveis (edifícios e terrenos da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro) na Direção Geral do Património do Estado e Finanças, tendo em vista 

a candidatura dos edifícios a financiamentos; 

 Acompanhamento de Projetos de Investigação, e submeter todos os relatórios 

financeiros online; 

 Gestão de Sistemas de Informação - A coordenação dos sistemas de informação de 

apoio à gestão (Gestão Integrada da Administração Financeira) é uma das 

atribuições dos Serviços Financeiros e Patrimoniais. Neste âmbito, cabe aos 

mesmos garantir o funcionamento e a atualização das várias aplicações informáticas 

em uso nestes serviços, Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Abonos, projetos de 

investigação, património e logística, em conjunto com a Empresa INDRA. 

Interagimos com outras aplicações informáticas, que suportam a execução do 

Orçamento do Estado e das contas públicas (Sistema de Informação e Gestão 

Orçamental); 

 No domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação, têm sido 

desenvolvidas várias iniciativas que visam melhorar a eficácia, a disponibilidade e 

a segurança do sistema informático destes Serviços, junto da INDRA e Serviços de 

Informática e Comunicações, destacando‐se a continuidade da modernização dos 

servidores, tendo em vista o aumento da capacidade de armazenamento de dados 

processados;  

 No âmbito das atividades de gestão de Recursos Humanos, foram frequentadas 

ações de formação e informação tendo em conta a exigência do serviço e dos 

sistemas de informação e avaliação do Sistema de Integrado de Avaliação do 

Desempenho da Administração Pública. 

2.7.8 Projetos em curso 

Há que ter em conta que a reforma do estado permite dotar a administração central 

de uma maior estabilidade temporal e orgânica, e neste caso as Universidades, para além 

de incentivar a pluralidade da programação das atividades, de forma a melhorar o 

funcionamento, tendo em conta e eficiência, eficácia e economia, continuaram a 

desenvolver outros projetos, no sentido de reduzirem custos e aumentar receitas. 

Atualmente, encontram-se alguns projetos em curso, dos quais se destacam: 
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 Ajudar na rentabilização e potencialidades do projeto de cópia e impressão, em

parceria com os Serviços de Informática e Comunicações, para impressão, cópia e

digitalização, tendo como objetivo principal a redução dos custos.

 Informatização e operacionalização de postos de venda da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, geradores de receitas;

 Consolidação do novo módulo gestão de projetos de investigação;

 Preparação de uma base de testes com a Empresa INDRA, para início dos trabalhos

de implementação do projeto da Contabilidade Analítica e Sistema de

Normalização Contabilística –Administração Pública;

 Desmaterialização de processos;

 Gestão da qualidade.

2.7.9 Atividade académica extracurricular neste período 

2.7.9.1 Especialização em Gestão Pública 

Concluiu o Diploma de Especialização em Gestão Pública, em 2011, com 

aproveitamento, no Instituto Nacional de Administração, duração de 205 horas, com a 

média final de 16 valores. 

No contexto desta especialização em gestão pública foram desenvolvidas 

competências no âmbito das seguintes Unidades Curriculares: 

 Gestão Pública Contemporânea e Desafios do Contexto;

 Modelos de Organização e Micro e Macro da Administração Pública;

 Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública;

 Controlo de Gestão Pública.

A opção de realização desta especialização, deveu-se também ao interesse de ambas 

as partes, no sentido de poder continuar a adquirir mais competências para o 

desenvolvimento da minha atividade profissional, que a cada dia que passava, se tornava 

mais intensa, exigente e de responsabilidade acrescida. Também era necessária para poder 

ter acesso à carreira de dirigente. Sendo este um dos meus objetivos. 

Todas as unidades curriculares aprendidas durante a especialização foram uma 

excelente ferramenta na execução das tarefas profissionais seguintes. 
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2.7.9.2 Curso de Alta Direção em Administração Pública – CADAP 

Concluiu o Curso de Alta Direção em Administração Pública, em 2011, duração de 

550 horas, com aproveitamento no Instituto Nacional de Administração, com a média final 

de 15,4 valores. 

No contexto deste curso de alta direção em administração pública foram 

desenvolvidas competências no âmbito das seguintes Unidades Curriculares, divididas em 

dois módulos: 

Módulo Preparatório 

 Ética, Administração e Gestão Pública; 

 Liderança e Gestão de Pessoas; 

 Gestão Orçamental e de Recursos Materiais; 

 Gestão Tecnológica; 

 Inovação e Qualidade; 

 Internacionalização e Prospetiva. 

Módulo Nuclear 

 Sistemas Políticos e Função Pública; 

 Economia e Finanças Públicas; 

 Politicas Públicas, Estratégia e Avaliação; 

 Decisão e Processos; 

 Gestão e Avaliação de Projetos. 

 

Na Tabela 12, apresenta-se a relação das principais unidades curriculares 

importantes neste período profissional e que foram primordiais na execução das tarefas 

desempenhadas. 

 

Tabela 12 - Unidades Curriculares mais utilizadas 

Unidade Curricular Tarefas desempenhadas 

 Politicas Públicas, Estratégia e Avaliação Conhecimento de novos conceitos sobre politicas 

públicas e a sua importância no desenvolvimento local 

regional e nacional 

 Decisão e Processos Conhecimentos sobre a desmaterialização de processos 

dos serviços e a importância da mesma no fluxo 

documental. 

Gestão e Avaliação de Projetos Importância da gestão e avaliação sobre os projetos 

estruturantes das Instituições. 

 

A opção de realização deste curso, deveu-se também ao interesse da Instituição e 

do próprio em adquirir mais competências para o desenvolvimento da atividade 
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profissional, que se tornava cada vez mais intensa, exigente e de responsabilidade acrescida. 

Também era necessária para poder ascender à carreira de dirigente da Administração 

Pública. Sendo este um dos objetivos. 

Todas as unidades curriculares aprendidas durante este curso foram uma excelente 

ferramenta na execução das tarefas profissionais seguintes. 

2.7.9.3 Experiência Profissional 

Este período, foi o de continuidade e consolidação de conhecimentos e 

competências até aí adquiridas, mais ferramentas para os novos desafios que foram sendo 

colocados e outros que foram surgindo ao longo dos anos. 

Seguidamente enumeram-se os cursos de formação profissional obtida neste 

período: 

 Ação de Formação “Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – Principais

alterações”, realizado nos dias 24 e 25 de setembro de 2014, pela KNOWIT, com

a duração de 15 horas;

 Seminário “Dinamização no Setor dos Serviços em Tempo de Crise”, realizada no

dia 18 de maio de 2012, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro;

 Seminário “Orientação Escolar e Vocacional”, realizado no dia 5 de junho de 2013,

promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude - Direção Regional do

Norte e Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão;

 Conferência “Acesso ao Ensino Superior”, realizada no dia 12 de novembro de

2014, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, na aula Magna da Universidade

de Trás-os-Montes e Alto Douro.

2.7.9.4 Análise SWOT referente à experiência profissional no período em causa 

Da análise ambiental, durante o período em análise, resultou a seguinte matriz 

ilustrada na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Análise SWOT no período de 2010-2016 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

 

 Reforçar os métodos aplicados; 

 Melhorar os conhecimentos de uma forma 

mais abrangente 

 Reforçar competências para as novas 

atividades a desenvolver. 

 Provar que tinha as qualificações e qualidades 

necessárias para o cargo; 

 Confiança dos trabalhadores; 

 A capacidade de persistência; 

 A formação académica adequada; 

 A experiência profissional; 

 Credibilidade e confiança nos serviços 

Ameaças Oportunidades 

 Sucessivas mudanças nas políticas públicas 

e legislação 

 Reforçar as competências e experiência na 

função; 

 Processos de mudança 

 Modernização da Administração Pública 

 Enquadramento legislativo 

 Contexto de renovação e mudança 

 Conhecer novas técnicas de gestão e de inovação; 

 Conhecimento de outras pessoas do setor 

 Conhecimento da realidade da instituição; 

 Oportunidade de crescimento na Instituição. 

 

2.7.9.5 O deve e haver da experiência 

 A experiência profissional neste período foi muito enriquecedora nos diferentes 

assuntos abordados. Permitiu um contacto mais assíduo com a liderança, mudança, 

comunicação e com tarefas de gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais. 

Passou a ter uma noção mais abrangente das atividades desenvolvidas nesta Instituição, 

assim como uma maior responsabilização. Nesta fase surgiu uma maior abertura por parte 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro a novos públicos que nos permitiu 

concertar esforços a um nível estratégico e estruturante e atingir um público mais 

diversificado e ao mesmo tempo os objetivos que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro pretendia alcançar. 

 O mais relevante neste período foram as exigências encontradas na gestão do dia-a-

dia de uma instituição com constrangimentos financeiros. Obrigou a ser-se criativo, 

inovador e a experimentar novas técnicas de gestão em todas as atividades desenvolvidas, 

que se centraram essencialmente na eficácia, eficiência e qualidade.  
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3. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO REGIME FINANCEIRO DO ESTADO

3.1 Breve Historial da Reforma Administração Financeira do Estado 

A gestão pública, ao aproveitar os ensinamentos da ciência e da experiência da 

gestão privada, “tornou-se uma atividade complexa que exige elevada tecnicidade e 

profissionalismo; significa isto que tal gestão passou a estar envolvida por um novo 

contexto que é o da sua aproximação, senão mesmo da sua assimilação das técnicas, dos 

processos, dos critérios e dos profissionalismos próprios da gestão privada” (Moreno, 

1997). 

É neste contexto, que se pode enquadrar a atual Reforma da Administração 

Financeira do Estado, nomeadamente o da nova Contabilidade Pública. 

A lei n º 8/90 de 20 de fevereiro – Lei de bases da Contabilidade pública, estatuiu 

as bases contabilísticas e os regimes aplicáveis. De um modo geral as alterações que se 

verificaram foram: 

 A realização e o pagamento das despesas deixaram de estar sujeitas ao sistema de

autorização prévia da Direção Geral da Contabilidade Pública, conferindo-se maior

autonomia aos organismos da Administração Pública.

 O regime financeiro passa a ter duas configurações básicas: Autonomia

Administrativa como regime geral e Autonomia Administrativa e Financeira como

regime excecional;

 Introdução de dois sistemas da Contabilidade: unigráfico (serviços com autonomia

administrativa – artigo 14, n º 1) e outro digráfico (serviços com autonomia

administrativa e financeira – artigo 14, n º 2).

Em 20 de fevereiro de 1991 é publicada a Lei 6/91, que fixa o novo enquadramento

que reformula o sistema de execução orçamental, realça a responsabilidade por essa 

execução orçamental e prevê uma nova Conta Geral do Estado. 

O Decreto – Lei n º 155/92, de 28 de julho, contém as bases da Contabilidade 

Pública, revoga 31 diplomas e define as regras orientadoras do Novo Regime de 

Administração Financeira do Estado. 
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A Resolução n º 1/93, do Tribunal de Contas, de 21 de janeiro, veio disciplinar a 

forma de apresentação de contas, por parte dos organismos dotados de autonomia 

administrativa e financeira. 

As instruções n º 2/97, 2ª Secção do Tribunal de Contas, de 3 de março, veio 

disciplinar a organização e documentação das contas dos serviços e organismos da 

Administração Pública, integrados no novo Regime de Administração Financeira dos 

Estado. 

O Decreto-lei 232/97 de 3 de setembro aprova o Plano Oficial de Contabilidade 

Pública, o qual vai representar um passo muito importante na reforma financeira da 

Administração do Estado. Este plano visa principalmente dotar o Estado de um sistema de 

contas adequado à modernização da Administração Pública. 

Com a implementação do novo plano pretende-se a integração dos três sistemas 

contabilísticos fundamentais a uma eficiente e eficaz gestão das despesas públicas: 

 A Contabilidade Orçamental;

 A Contabilidade Patrimonial;

 A Contabilidade Analítica.

Depois de ter sido publicado o Plano Oficial de Contabilidade Pública, houve 

necessidade de criar planos sectoriais, mais adaptados aos diversos tipos de serviços, foi 

então que foi publicado a Portaria n º 794 de 20 de setembro de 2000, exclusivamente para 

o sector da Educação. É esta Portaria que os Serviços e Fundos Autónomos do Ministério

da Educação estão a pôr em prática a partir do ano 2002. 

3.2 Objetivos, Razões e Âmbito da Reforma da Contabilidade Pública 

A Contabilidade Pública é entendida como o “Conjunto de normas e preceitos legais 

que orientam a efetivação e escrituração das receitas e despesas públicas” (Moreno, 1997). 

Pode dizer-se que os principais objectivos da reforma da contabilidade pública são 

os seguintes: 

 Modernização Administrativa;

 Divulgação de técnicas de Gestão pública;
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 Maior transparência administrativa;

 Formulação de políticas públicas;

 Avaliação de políticas públicas;

 Redução do peso relativo do Estado;

 Redução estrutural do défice do Orçamento do Estado;

 Diminuição da rigidez da despesa.

3.2.1 Principais razões da Reforma da Contabilidade Pública, 

Na Reforma da Administração Financeira do Estado, as principais razões desta 

reforma, foram as seguintes: 

 Importância da Contabilidade Pública na implementação de políticas públicas;

 Contribuição da Contabilidade Pública para a reforma do sistema

administrativo;

 Desconcentração Administrativa;

 Redução do número de serviços autónomos;

 Melhor cumprimento dos princípios e regras orçamentais;

 Criação de um sistema de informação para gestão;

 Criação de novos sistemas de contabilidade.

No âmbito desta reforma puderam-se equacionar diversos pressupostos, como os 

que a seguir se indicam: 

 Regime financeiro da administração central;

 Gestão da administração central;

 Princípios gerais relativos a receitas e despesas;

 Processo de efetivação das despesas;

 Escrituração das receitas e despesas;

 Contas públicas;

 Sistematização das normas orçamentais com as da União Europeia.

No processo de Reforma da Contabilidade Pública, não se pode deixar de referir as 

principais vantagens, no processo de mudança operado. 
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Ao nível da decisão e responsabilidade – Esta reforma ficou mais concentrada nos 

dirigentes. 

Quanto à informatização – Ela permite: 

 Um melhor controlo das despesas públicas; 

 Uma maior celeridade, nos processamentos e pagamentos; 

 Uma maior segurança; 

 Maior uniformidade nos procedimentos. 

No que se prende com a Tesouraria do Estado e Dívida Pública, temos: 

 Uma gestão descentralizada do Tesouro; 

 Uma gestão correta da tesouraria do Estado. 

De referir, que o endividamento por parte do estado será, inferior a partir do momento 

em que uma parte dos serviços deixar de elaborar requisições de fundos, ou seja, diminuirá 

o encargo do estado referente a juros de empréstimos. 

Quanto ao Património do estado teremos: 

 Conhecimento do património do estado, facilitado pelo recurso aos sistemas de 

tratamento da informação; 

 Uma gestão centralizada do património. 

Relativamente aos recursos humanos, permitirá: 

 Uma gestão centralizada dos recursos humanos; 

 Um melhor acesso a indicadores (Balanço Social). 

É importante referir que a Reforma da Administração Financeira do Estado e da 

Contabilidade Pública, tem entre outros como objetivos, uma maior responsabilidade dos 

dirigentes pela gestão que praticam, em termos qualitativos. 

Há que ter em conta que a reforma permite dotar a administração central de uma 

maior estabilidade temporal e orgânica, para além de incentivar a pluralidade da 

programação das atividades (Carvalho, Cravo, Fernandes & Silva, 2002). 

3.2.2 O Plano Oficial de Contabilidade Pública  

No âmbito da reforma da administração financeira do estado, o Plano Oficial de 

Contabilidade Pública, veio preencher uma lacuna importante na organização das contas 

públicas. O objetivo principal passou pela criação de condições para a integração da 

contabilidade orçamental, patrimonial e analítica, numa contabilidade pública mais 



39 

moderna, que constitua um instrumento de apoio à gestão e permita o controlo financeiro 

pelas diferentes entidades envolvidas e a disponibilização da informação dos diferentes 

agentes envolvidos, por forma a reforçar a transparência na administração pública, numa 

ótica orçamental, patrimonial e também da contabilidade nacional (Caiado, 1997).  

Passados todos estes anos, os benefícios resultantes da aplicação deste plano, foram 

consideráveis. Apresentou de forma rigorosa e clara o novo plano com especial enfâse nos 

seus aspetos distintivos, como por outro lado, contem exemplificações detalhadas da sua 

aplicação, tornando-o num excelente instrumento de apoio a este novo desafio (Pinto, 

1997). A partir deste plano foram criados planos setoriais, como a educação, a saúde e 

autarquias locais. Neste caso foi criado o Plano Oficial de Contabilidade para o Setor da 

Educação (Portaria 794/2000, de 20 de setembro). 

3.2.3 Plano específico para o Setor da Educação – Plano Oficial de Contabilidade 

para o Setor da Educação 

O objectivo do Plano Oficial de Contabilidade para o Setor da Educação e das 

normas de aplicação agora apresentadas é a criação de condições para a integração dos 

diferentes aspectos -contabilidade orçamental, patrimonial e analítica, numa contabilidade 

pública moderna que constitua um instrumento de apoio aos órgãos de decisão e demais 

utilizadores da informação.  

Ao complementar a contabilidade orçamental com a contabilidade patrimonial e 

analítica, pretende-se realizar, numa base regular e de forma integrada, a análise da 

eficiência e eficácia das despesas públicas com a educação, permitindo passar dos 

objectivos para os resultados das actividades e dos projectos, estabelecendo a 

correspondência entre os meios utilizados e os objectivos programados (Carvalho,  2002). 

A informação é hoje em dia o recurso mais importante quer para as empresas, quer 

para as instituições públicas, quer para os indivíduos. Todos queremos mais e melhor 

informação e de forma “instantânea”. As demonstrações financeiras fornecem algumas 

informações, para que tenha a qualidade esperada, tem de obedecer às seguintes 

características: relevância, fiabilidade, comparabilidade.  

A informação é ou não relevante no caso de influenciar ou não as decisões das 

pessoas que a consultam. Para que esta informação possa levar as pessoas a tomarem uma 

decisão correta, tem de estar isenta de erros materiais e de juízos prévios, ou seja, tem de 
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ser fiável. A comparação quer do tipo temporal quer do ponto de vista geográfico, permitirá 

aos utentes tirar conclusões ainda mais corretas.  

A contabilidade analítica é um sistema obrigatório e tem como objectivos:  

a) A obtenção e justificação do custo por atividades intermédias (centros auxiliares, 

serviços administrativos e financeiros, órgãos de gestão, etc.) e atividades finais 

(curso, disciplina, refeição, bem ou produto final para venda ou para ativo, serviço 

externo, etc.), (Pereira e Franco, 2003), Assim, pretende-se obter:  

Nas escolas de ensino não superior, o custo de cada turma, o custo por aluno e o 

custo de outras atividades internas, bem como da prestação de serviços à comunidade 

externa;  

Nas faculdades, escolas ou institutos de ensino superior, o custo dos serviços 

internos, o custo por curso, disciplina e aluno, o custo de cada projeto de investigação e o 

custo de outras atividades internas, bem como da prestação de serviços à comunidade;  

b) Obter informação do valor dos custos dos serviços públicos que têm como 

contraprestação um preço, uma taxa ou uma propina de forma a fundamentar esse valor 

exigido ao utilizador desses serviços públicos. Assim, pretende-se comparar os proveitos 

diretos com os custos diretos e os proveitos diretos com os custos totais de cada uma destas 

atividades, como, por exemplo, informação dos custos diretos e dos proveitos diretos de um 

curso de mestrado, bem como do resultado económico através da diferença entre os 

proveitos diretos e os custos totais (incluindo parte dos custos de estrutura da instituição ou 

entidade);  

c) Calcular os custos, proveitos e resultados de atividades, produtos ou serviços 

suportados integralmente pelo comprador (por exemplo um serviço especializado à 

comunidade externa da entidade);  

d) Apoiar a adoção de decisões sobre a entrega a unidades externas da produção de 

bens ou prestação de serviços;  

e) Justificar a aplicação de receitas provenientes de entidades externas e destinadas 

a uma atividade específica;  

f) Valorizar os ativos circulantes destinados à venda e os ativos fixos produzidos 

pela entidade, para efeitos do registo na contabilidade patrimonial;  



41 

g) Analisar a eficiência na utilização dos recursos financeiros públicos, obtendo-se

informação se os objetivos previstos foram alcançados e quais os desvios entre os custos 

previsionais e os custos reais, bem como entre os proveitos previsionais e os proveitos reais 

para o caso das atividades referidas na alínea c); 

h) Proporcionar ao gestor do ente público informação adequada que permita

elaborar indicadores de eficiência, eficácia e economia, a incluir no relatório de gestão; 

i) Proporcionar informação adequada que permita a elaboração do mapa de

demonstração de custos por funções ou atividades, bem como os outros quadros 

apresentados na «Notas sobre a contabilidade analítica» do anexo às demonstrações 

financeiras. 

Aconselha-se que este sistema de contabilidade seja apoiado num plano de contas 

da classe 9 - «Contabilidade analítica», tal como previsto no Plano Oficial de Contabilidade 

Pública, devendo ser criadas contas ou subcontas para o registo:  

 Dos custos de cada atividade ou serviço interno;

 Dos custos previsionais por cada produto ou serviço final;

 Dos custos reais por cada produto ou serviço final;

 Dos desvios entre os custos previsionais e os custos reais;

 Dos proveitos identificados com uma atividade, respetivos custos e resultados;

 Dos custos não imputados (por exemplo custos extraordinários).

A imputação dos custos indiretos efetua-se através de um coeficiente, devendo ser 

utilizadas diferentes bases de repartição que tenham uma relação mais direta com o 

consumo desses custos pelas diferentes atividades. Contudo, entende-se que o número de 

horas de cada atividade em relação ao total de horas de trabalho do exercício económico 

deve ser a base principal de repartição dos custos indiretos.  

No caso das entidades cuja atividade principal é o ensino, a repartição dos custos 

indiretos pelas funções ensino, investigação e prestação de serviços, deve ser devidamente 

fundamentada e justificada, nomeadamente quando à função ensino são repartidos menos 

de dois terços dos custos com pessoal docente.  

Quando os organismos ou entidades não são financiados através de receitas 

relacionadas com as «atividades finais», o ciclo da contabilidade analítica termina com o 
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cálculo dos custos totais (diretos e indiretos) das atividades, dado que as receitas ou 

proveitos comuns nunca serão repartidos pelas atividades finais. Neste caso, a análise 

centra-se na comparação entre os custos previsionais ou outros custos de referência (custos 

padrão, custos de outros exercícios económicos, custos de atividades similares, custos de 

mercado, etc.) e os custos reais.  

O exercício económico na contabilidade analítica é o ano escolar, devendo, 

contudo, permitir informação dos custos e proveitos de atividades, produtos ou serviços 

com duração não coincidente com o exercício económico.  

É evidente que a introdução na administração pública do Plano Oficial para o Setor 

da Educação vai obrigar a que as instituições definam claramente os seus objetivos, tenham 

em conta as alterações institucionais e criem sistemas de informação altamente eficientes. 

Contudo tem-se constatado algumas dificuldades em implementar o Plano Oficial para o 

Setor da Educação, uma vez que os serviços não estão dotados de pessoal com formação 

nos três tipos de contabilidade. Tem-se recorrido a empresas com aplicações já moldadas à 

nova realidade e a maior parte dos organismos têm de certa forma conseguido os seus 

intentos com o apoio destas empresas. 

A principal reforma que esta política vai originar, é uma adequada uniformização 

dos princípios e procedimentos contabilísticos, tendo em vista uma correta gestão dos 

recursos financeiros do estado. A aprovação do Plano Oficial de Contabilidade Pública, 

veio confirmar e reforçar a necessidade que o estado tinha na aplicação de um sistema de 

Contabilidade que congregasse a contabilidade orçamental, patrimonial e analítica em toda 

a administração pública. 

3.2.4 Lei do Enquadramento orçamental   

A lei do enquadramento orçamental já teve até esta data muitas alterações 

relativamente ao diploma inicial, (Lei n.º 91/2001 de 20 de agosto). A última alteração 

ocorreu em 10 de julho de 2014, tendo sido republicada novamente, (Lei_41/2014, de 10 

de julho). Esta lei veio estabelecer as disposições gerais e comuns de enquadramento dos 

orçamentos e contas de todo o sector público administrativo, as regras e os procedimentos 

relativos à organização, elaboração, apresentação, discussão, votação, alteração e execução 

do Orçamento do Estado, incluindo o da segurança social, e a correspondente fiscalização 
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e responsabilidade orçamental, as regras relativas à organização, elaboração, apresentação, 

discussão e votação das contas do Estado, incluindo a da segurança social. 

A presente lei aplica-se ao Orçamento do Estado, que inclui os orçamentos dos 

serviços que não dispõem de autonomia administrativa e financeira, dos serviços e fundos 

autónomos e da segurança social, bem como às correspondentes contas, os serviços do 

Estado que não disponham de autonomia administrativa e financeira são designados, para 

efeitos da presente lei, por serviços integrados.  

Para além dos serviços referidos no parágrafo anterior, estão também abrangidos: 

 Serviços e fundos autónomos que satisfaçam, cumulativamente, os seguintes

requisitos:

a) Não tenham natureza e forma de empresa, fundação ou associação

públicas, mesmo se submetidos ao regime de qualquer destas por

outro diploma;

b) Tenham autonomia administrativa e financeira;

c) Disponham de receitas próprias para cobertura das suas despesas, nos

termos da lei.

 Sistema de solidariedade e segurança social, que são o conjunto dos subsistemas

definidos na respetiva lei de bases, as respetivas fontes de financiamento e os

organismos responsáveis pela sua gestão.

 Os Orçamentos das Regiões Autónomas e das autarquias locais os princípios e

regras contidos no título II da presente lei, bem como, com as devidas adaptações,

o disposto no artigo 14.o, devendo as respetivas leis de enquadramento conter as

normas adequadas para o efeito. 

3.2.5 Estratégia e procedimentos a adotar no âmbito da LEO e calendarização para 

a sua implementação 

3.2.5.1 Estratégias e Procedimentos 

A Lei n.º 64-C/2011 de 30 de dezembro, aprovou a estratégia e os procedimentos a 

adotar no âmbito da lei de enquadramento orçamental, bem como a calendarização para a 

respetiva implementação até 2015. 
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A presente lei deu cumprimento ao disposto no artigo 6.º da Lei n.º 52/2011, de 13 

de outubro, que alterou a lei de enquadramento orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, 

de 20 de agosto, e alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro, aprovando 

a estratégia e calendarizando dos procedimentos a adotar no âmbito desta lei, nos termos 

do disposto no anexo I, que dela faz parte integrante. 

O processo orçamental compreende o conjunto de regras e procedimentos, de 

carácter formal ou informal, que regem a elaboração, aprovação, execução, monitorização, 

controlo e correção do orçamento, bem como a prestação de contas. Pela sua dimensão, 

pelo número de atores envolvidos, pela sua complexidade e pela natureza dos incentivos 

presentes, o processo orçamental coloca importantes desafios de coordenação e de 

responsabilização dos diferentes intervenientes. 

É hoje amplamente reconhecido que as características do processo orçamental são 

determinantes para o desempenho das contas públicas. Neste sentido, a alteração profunda 

das regras, procedimentos e práticas no domínio orçamental constitui um pilar fundamental 

da estratégia de ajustamento financeiro e macroeconómico em Portugal. Pretende -se um 

quadro orçamental que promova a estabilidade e sustentabilidade duradoura das contas 

públicas, bem como a qualidade, eficácia e eficiência da despesa pública. 

As linhas orientadoras deste processo de mudança, enunciadas no Programa do 

Governo e no Programa de Assistência Económica e Financeira, decorrem, em larga 

medida, das profundas alterações à lei de enquadramento orçamental aprovadas pela 

Assembleia da República em abril de 2011. A execução destas alterações terá de refletir a 

evolução em curso no plano europeu, designadamente no que se refere ao reforço da 

governação económica na União Europeia e à definição de requisitos mínimos que os 

quadros orçamentais nacionais deverão respeitar. 

O novo modelo orçamental deve ser alinhado com as melhores práticas 

internacionais. As prioridades imediatas são a melhoria da qualidade da informação 

orçamental, o reforço do controlo dos compromissos assumidos pelas diversas entidades 

públicas, a reforma do Ministério das Finanças e a operacionalização do quadro plurianual 

de programação orçamental. 

No plano contabilístico, as regras relativas à elaboração e execução do orçamento 

assentam num detalhe e complexidade excessivos, dificultando o controlo por parte dos 

órgãos competentes e a gestão por parte dos organismos. Os classificadores da despesa e 
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da receita são independentes e não assentam numa estrutura e terminologia comuns. A 

multiplicidade e nível de detalhe das classificações orçamentais tornam inevitáveis 

inúmeras alterações orçamentais durante a execução e prejudicam a gestão e o controlo 

orçamental. Com efeito, a orçamentação da despesa é feita por classificação orgânica, por 

classificação funcional, por programa orçamental, medidas e projeto ou atividade e ainda 

por classificação económica e por fonte de financiamento. A orçamentação da despesa por 

classificação económica pode conter até cinco níveis de desagregação. Por seu turno, a 

orçamentação da receita é feita distinguindo receitas consignadas e receitas gerais. No que 

respeita à classificação de despesa e receita, as chaves orçamentais de registo são 

constituídas por muitos dígitos, para além da conta do Plano Oficial de Contabilidade 

Pública. Adicionalmente verifica -se que os classificadores orçamentais têm sido 

indevidamente utilizados para suprir diversas necessidades de informação, em detrimento 

da utilização generalizada da contabilidade económica (analítica ou de custos) e financeira, 

da evolução e integração dos sistemas de informação e da sistematização da legislação 

vigente e procedimentos inerentes. 

Também ao nível dos sistemas de informação, a fragmentação é muito considerável. 

Com efeito, os sistemas de informação orçamental são pouco integrados e falta 

uniformização de conceitos e de estruturas de dados entre sistemas. A informação 

contabilística dos serviços integrados tem sido centralizada numa ótica de caixa no sistema 

central de contabilidade, sendo possível acompanhar a informação orçamental numa base 

diária. Os Serviços e Fundos Autónomos têm, em geral, sistemas de contabilidade próprios, 

baseados no Plano Oficial de Contabilidade Pública ou planos sectoriais, estando obrigados 

a reportar mensalmente ao Ministério das Finanças a informação contabilística (em base 

caixa e patrimonial). Este reporte é feito através do designado Sistema de Informação e 

Gestão Orçamental. A informação sobre compromissos encontra-se dispersa no Sistema 

Central de Encargos Plurianuais e nas bases de dados de Encargos Assumidos e não Pagos. 

Refira -se, no entanto, que a informação das entidades que já utilizam o sistema de 

contabilidade patrimonial, Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração 

Pública é agregada e consolidada, quer do ponto de vista orçamental quer patrimonial, 

verificando-se uma evolução significativa na qualidade da informação para gestão, que se 

irá aprofundar à medida que o universo de utilizadores aumente. 
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3.2.5.2 Questões Operacionais e calendarização 

O desenho detalhado do novo quadro orçamental e a sua progressiva implementação 

devem ser encarados numa perspetiva de gestão de projeto. Neste sentido, será constituído 

um Steering Committee e dois grupos de trabalho temáticos. O Steering Committee será 

liderado pelo Ministro de Estado e das Finanças e composto pelos secretários de Estado do 

Ministério das Finanças, dirigentes do Ministério das Finanças e peritos externos, cabendo 

– lhes orientar e acompanhar os trabalhos dos grupos de trabalho. O grupo de trabalho sobre 

a reforma do Ministério das Finanças, será responsável pela elaboração de uma proposta de 

reforma do Ministério das Finanças e calendário de implementação. 

O grupo de trabalho sobre controlo da despesa pública será responsável por 

apresentar uma proposta de operacionalização da regra orçamental e do quadro plurianual 

contida na Lei do Enquadramento Orçamental, incluindo o calendário de implementação. 

Os grupos de trabalho serão compostos por técnicos do Ministério das Finanças, podendo 

integrar técnicos de outros ministérios e outros peritos nacionais ou internacionais, 

nomeadamente no âmbito da assistência técnica por parte do Fundo Monetário 

Internacional e da Comissão Europeia. 

Os trabalhos terão três fases. A fase 1 destina -se ao desenho das soluções a adotar 

no âmbito de cada área de trabalho e deverá culminar com a entrega de uma proposta de 

solução e de implementação. Na fase 2 serão tomadas as decisões quanto à solução a 

implementar. A fase 3, que poderá comportar diversas etapas, será de implementação.  

Tendo em conta a grande desagregação e divergência das contas nacionais, fruto da 

quantidade de diferentes planos setoriais, o Governo decidiu, através do Decreto-Lei n.º 

134/2012, de 29 de junho, incumbir a Comissão de Normalização Contabilística de 

elaborar um novo sistema contabilístico para as administrações públicas, que venha a ser 

mais consistente com o Sistema de Normalização Contabilística e com as Normas 

Internacionais de Contabilidade Pública.  

 

3.2.6 O Sistema de Normalização Contabilística Para as Administrações Públicas 

O Plano Oficial de Contabilidade Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/97, 

de 3 de setembro, veio colmatar as lacunas existentes na contabilidade pública, obrigando 

todos os organismos da administração central, regional e local a implementar um sistema 

integrado de contabilidade orçamental, patrimonial e analítica, em método digráfico. A 
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implementação do Plano Oficial de Contabilidade Pública, e dos planos setoriais 

aplicáveis é bastante satisfatória, nomeadamente nos organismos com autonomia 

administrativa e financeira da administração central e nos municípios. Estes organismos 

já apresentam demonstrações financeiras na base do acréscimo, designadamente o 

balanço e a demonstração dos resultados. Não obstante, pode afirmar -se que a 

normalização contabilística em Portugal para o setor público encontra -se atualmente 

desatualizada, fragmentada e inconsistente. Esta situação resulta, por um lado, do avanço 

do Sistema de Normalização Contabilística, no sentido da adoção de normas adaptadas 

das normas internacionais de contabilidade e, por outro, da manutenção de um sistema 

contabilístico no setor público que é baseado em normas nacionais, entretanto, revogadas 

como o Plano Oficial de Contabilidade, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 410/89, de 21 de 

novembro, revogado pelo Decreto -Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, alterado pela Lei n.º 

20/2010, de 23 de agosto, pelo Decreto -Lei n.º 36 -A/2011, de 9 de março, e pelas Leis 

n.os 66 -B/2012, de 31 de dezembro, e 83 -C/2013, de 31 de dezembro, que aprovou o

Sistema de Normalização Contabilística, desaparecendo assim as suas bases concetuais e 

de referência.  

Neste momento, coexistem sistemas contabilísticos baseados em princípios, como 

é o caso do Sistema de Normalização Contabilística, com a normalização contabilística 

do setor público que é mais baseada em regras do que em princípios. Em consequência 

desta fragmentação e inconsistência, coexistem atualmente no âmbito do setor público 

entidades que adotam as IAS/IFRS, nos termos do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 158/2009, 

de 13 de julho, alterado pela Lei n.º 20/2010, de 23 de agosto, pelo Decreto -Lei n.º 36 -

A/2011, de 9 de março, e pelas Leis n.os 66 -B/2012, de 31 de dezembro, e 83 -C/2013, 

de 31 de dezembro, como é o caso de algumas empresas públicas e outras entidades 

reclassificadas, entidades que adotam o Sistema de Normalização Contabilística, nas 

quais se inclui a maioria das empresas públicas e das entidades do setor não lucrativo, 

entidades que adotam o Plano Oficial de Contabilidade Pública, e entidades que adotam 

os diferentes planos setoriais.  

Esta fragmentação constitui um problema sério de inconsistência técnica, dado 

que afeta a eficiência na consolidação de contas no setor público e acarreta muitos 

ajustamentos que não são desejáveis e que questionam a fiabilidade da informação em 

sede da sua integração. Este problema é sentido em todo o setor público, com particular 

incidência em entidades como a Direção-Geral do Orçamento, a Direção-Geral das 
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Autarquias Locais, e o Instituto Nacional de Estatística, I. P., que têm de agregar 

informação produzida com base em sistemas de informação orçamental e financeira que 

são inconsistentes para construir indicadores macroeconómicos indispensáveis à tomada 

de decisões no âmbito das políticas orçamental e monetária ao nível da União Europeia. 

A atual estrutura de relato orçamental e financeiro encontra-se fragmentada e não tem 

uma perspetiva estratégica. O foco das atuais atividades de contabilidade e relato é a 

entidade ao nível individual, consubstanciado no processo da “conta de gerência”, sem 

uma visão integrada de como estas diferentes partes da administração central são 

combinadas, através de um processo de consolidação de contas, para produzir informação 

orçamental, obtida a partir da contabilidade orçamental, e informação financeira, obtida 

através da contabilidade financeira, que proporcionem uma visão compreensiva e 

completa das finanças das administrações públicas.  

A existência de referenciais contabilísticos autónomos para a administração 

central, local, para o setor da saúde, da educação e o da segurança social, ilustra bem a 

fragmentação referida. Desta fragmentação resulta a ausência de demonstrações 

orçamentais e financeiras consolidadas, sendo que estas são essenciais para a análise da 

política orçamental, para o planeamento financeiro e para a obtenção de uma imagem 

verdadeira e apropriada das finanças públicas. O sistema contabilístico, orientado 

sobretudo para o controlo das despesas públicas, revelou-se incapaz de se adaptar às 

exigências de uma gestão racional e integrada e de proporcionar informação financeira 

completa, fiável, relevante e oportuna. Às funções de contabilidade e relato financeiro 

tem sido atribuída pouca importância, ao ponto de não estar definida nenhuma entidade 

que centralize contabilisticamente todas as transações ou acontecimentos relevantes que 

se reportam ao Estado como entidade soberana, tais como as receitas gerais, o património, 

a tesouraria, a dívida direta do Estado e respetivos encargos, as transferências para outras 

entidades e administrações públicas, os contratos de parceria público-privadas e outras 

concessões, as provisões e os passivos contingentes. Partindo da realidade atual se as 

demonstrações financeiras das entidades públicas fossem consolidadas tais 

demonstrações teriam uma utilidade muito reduzida pelo facto de omitirem elementos de 

elevada materialidade, tais como as receitas fiscais, a dívida fiscal ainda não paga pelos 

sujeitos passivos, a dívida direta do Estado, ou os contratos de concessão e outros. Ou 

seja, aquelas demonstrações financeiras consolidadas não incluiriam rendimentos, gastos, 

ativos e passivos, o que levaria a considerar que as mesmas teriam pouca credibilidade 
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por não estarem isentas de distorções materialmente relevantes. Decorridos 15 anos desde 

a aprovação do Plano Oficial de Contabilidade Pública, e após terem sido ponderadas as 

necessidades de se dispor de um sistema contabilístico que responda às exigências de um 

adequado planeamento, relato e controlo financeiro o Governo decidiu, através do 

Decreto -Lei n.º 134/2012, de 29 de junho, incumbir a Comissão de Normalização 

Contabilística de elaborar um novo sistema contabilístico para as administrações 

públicas, que seja consistente com o Sistema de Normalização Contabilística e com as 

Normas Internacionais de Contabilidade Pública.  

Esta reforma, materializada pelo Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas, resolve a fragmentação e as inconsistências atualmente 

existentes e permite dotar as administrações públicas de um sistema orçamental e 

financeiro mais eficiente e mais convergente com os sistemas que atualmente vêm sendo 

adotados a nível internacional. A aprovação do Sistema de Normalização Contabilística 

para as Administrações Públicas, permite implementar a base de acréscimo na 

contabilidade e relato financeiro das administrações públicas, articulando-a com a atual 

base de caixa modificada, estabelecer os fundamentos para uma orçamentação do Estado 

em base de acréscimo, fomentar a harmonização contabilística, institucionalizar o Estado 

como uma entidade que relata, mediante a preparação de demonstrações orçamentais e 

financeiras, numa base individual e consolidada, aumentar o alinhamento entre a 

contabilidade pública e as contas nacionais e contribuir para a satisfação das necessidades 

dos utilizadores da informação do sistema de contabilidade e relato orçamental e 

financeiro das administrações públicas.  

O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, vai 

permitir uniformizar os procedimentos e aumentar a fiabilidade da consolidação de 

contas, com uma aproximação ao Sistema de Normalização Contabilística e ao Sistema 

de Normalização Contabilística, aplicados no contexto do setor Empresarial e das 

entidades do setor não lucrativo, respetivamente. O Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas, passa a contemplar os subsistemas de 

contabilidade orçamental, contabilidade financeira e contabilidade de gestão.  

O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, 

assenta, nomeadamente: i) numa estrutura concetual da informação financeira pública; ii) 

em normas de contabilidade pública convergentes com as IPSAS; iii) em modelos de 

demonstrações financeiras; iv) numa norma relativa à contabilidade orçamental; v) num 
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plano de contas multidimensional; e vi) uma norma de contabilidade de gestão. De referir, 

ainda, que a implementação deste novo modelo implica um processo de transição. Foram 

ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas, a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias, a Comissão de 

Normalização Contabilística, o Instituto Nacional de Estatística, I. P., o Banco de 

Portugal, o Conselho Superior de Finanças Públicas, a Ordem dos Revisores Oficiais de 

Contas e a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. 

3.2.7 Finalidades do Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas 

O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas vai 

permitir o cumprimento de objetivos de gestão, de análise, de controlo, e de informação, 

nomeadamente:  

a) Evidencia a execução orçamental e o respetivo desempenho face aos objetivos 

da política orçamental;  

b) Permite uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e das 

respetivas alterações, do desempenho financeiro e dos fluxos de caixa de 

determinada entidade;  

c) Proporciona informação para a determinação dos gastos dos serviços públicos;  

d) Proporciona informação para a elaboração de todo o tipo de contas, 

demonstrações e documentos que tenham de ser enviados à Assembleia da 

República, ao Tribunal de Contas e às demais entidades de controlo e supervisão;  

e) Proporciona informação para a preparação das contas de acordo com o Sistema 

Europeu de Contas Nacionais e Regionais;  

f) Permite o controlo financeiro, de legalidade, de economia, de eficiência e de 

eficácia dos gastos públicos;  

g) Proporciona informação útil para efeitos de tomada de decisões de gestão. 

Tendo em conta a longa maratona da reforma da administração financeira do 

estado, podemos dizer hoje, que desde 2000, data em que foi publicado o Plano Oficial 

de Contabilidade para a Educação e até à presente data, passados estes anos, continua a 

existir um grande número de entidades públicas que ainda não aderiram a este tipo de 
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contabilidade. Dadas as grandes dificuldades que o governo tem na apresentação de 

contas consolidadas nacionais perante as entidades nacionais e internacionais, este tentou 

dar mais um passo importante, de forma a dar mais clarividência e homogeneidade na 

contabilidade nacional, publicando desta forma o Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de 

setembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas. Este diploma vai entrar em vigor a partir de um de janeiro de 2017. Em 2016 

foram convidadas algumas entidades para servirem de piloto de implementação para este 

novo modelo contabilístico. De salientar que a data de implementação foi adiada para 

2018. 
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4. DOCUMENTOS PREVISIONAIS – ORÇAMENTO

4.1 Orçamento das Universidades 

O Orçamento das Universidades funciona como uma ferramenta que vai permitir 

mediante autorização, a cobrança de receitas e efetuar despesas durante um certo período 

de tempo, que por norma é a ano civil e que visa fixar em termos previsionais, as atividades 

a desenvolver nas Universidades. 

Pode ser considerado também um documento contabilístico onde estão previstos 

todos os encargos ou aplicações e onde são computadas as receitas ou origem de fundos, 

para um período de tempo determinado, após aprovação pelos órgãos próprios da 

Instituição e Tutela e que se converte na lei económica orçamental das Universidades.  

Assim, o Orçamento das Universidades destina-se a orçar a receita atribuída e 

prevista e a autorizar a aplicação do seu produto nos serviços ou melhoramentos das 

atividades desenvolvidas durante um ano económico. É uma previsão de recebimentos e 

pagamentos, para um período de um ano civil, que pressupõe a autorização pelo órgão 

competente (neste caso, o Conselho Geral) para que o órgão executivo/fiscalizador 

(Conselho de Gestão) possa arrecadar receitas e assumir compromissos até aos montantes 

constantes e aprovados no Orçamento. 

É estruturado com base num classificador económico das despesas e das receitas, 

divididas em correntes e de capital e aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de 

fevereiro. 

A preparação dos Orçamentos obedece a um conjunto de princípios orçamentais e 

contabilísticos, bem como a regras previsionais, nos termos do que está previsto legalmente, 

quer nos diplomas que instituíram o Plano Oficial de Contabilidade Pública, 

designadamente o Decreto-lei n.º232/97, de 3 de setembro, adaptado pelo plano setorial 

para a educação, criado pela Portaria n.º 794/2000 de 20 de setembro e Portaria 671/2000 

de 17 de abril, que veio normalizar os bens móveis, imóveis e veículos, que foi o Cadastro 

e Inventário dos Bens do Estado. Foi com base nesta portaria que se elaboraram os balanços 

iniciais para a constituição do ativo das Universidades. 

A gestão económica e financeira está consubstanciada no orçamento das 

Universidades. O Estado e em particular as Universidades desempenham as suas atividades, 
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no ano civil, subordinando a sua ação ao Orçamento das Receitas e das Despesas, 

previamente determinadas.  

As Universidades, para atender aos interesses próprios das populações estudantis 

que as frequentam, isto é, para promover a satisfação das necessidades coletivas dos 

mesmos, têm de criar e desenvolver serviços públicos, cuja atividade implica a realização 

de despesas. Assim, ano após ano, as Universidades, tem que quantificar, em termos 

monetários, toda a atividade económica e administrativa, possibilitando pela previsão e 

aplicação regular dos recursos arrecadados, o equilíbrio entre as receitas e as despesas. 

4.2 Orçamento da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para o ano de 

2017 

O Orçamento da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para o ano de 2016 

foi elaborado no estrito cumprimento dos mencionados princípios e regras (expressos no 

ponto seguinte), refletindo, portanto, o rigor necessário ao enquadramento no sistema 

contabilístico preconizado pelos normativos legais acima referidos e atualmente em vigor.  

De acordo com esta legislação, o Orçamento da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, apresenta a previsão e autorização anual das receitas a cobrar, bem como das 

despesas que se propõe efetuar durante o exercício a que diz respeito, tendo sempre como 

objetivo a promoção do bem-estar e a satisfação da população que a frequenta (discentes, 

docentes, não docentes e outros utentes)  

Para a elaboração do orçamento, existe um conjunto de procedimentos internos.  

Durante as reuniões levadas a efeito pela Reitoria, efetuadas pelas Escolas/Serviços 

durante o ano são solicitadas as necessidades que cada uma entende que precisa. 

As unidades orgânicas fazem um plano com as atividades que preveem para o ano 

do orçamento, com as respetivas datas de início e fim, se vão precisar de equipamentos, 

obras, ou outros bens e serviços, bem como os montantes previstos. 

Para além disso, devem ainda incluir informações sobre candidaturas de projetos, 

que tenham efetuado, em conjunto com os documentos de aprovação, para que os Serviços 

Financeiros e Patrimoniais os possa incluir no orçamento da receita e despesa. 

Toda a informação deverá ser o mais precisa possível, seja esta relativa a 

investimento ou funcionamento, ou relacionada com transferências correntes ou de capital, 
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deverá ser sempre fundamentada de forma a oferecer a maior credibilidade possível, quer 

sejam cálculos/orçamentos ou memórias descritivas. 

 Cada uma destas unidades deverá fazer chegar à Reitoria todas as necessidades que 

preveem para o ano a que se reporta o orçamento.  

Estas informações são enviadas pela Reitoria aos Serviços Financeiros e 

Patrimoniais, que as compila e classifica. Estes Serviços têm ainda a responsabilidade de 

incluir no orçamento, os compromissos assumidos e não pagos (como é o caso de contratos 

iniciados em anos anteriores, com reflexos no ano a que se reporta o orçamento).  

De referir que as necessidades transmitidas são tidas em conta aquando da 

elaboração do orçamento, tendo como critério as necessidades mais urgentes para 

desenvolvimento das atividades, por causa das limitações orçamentais.  

A partir daqui, estão reunidas as condições para que os Serviços Financeiros e 

Patrimoniais procedem à elaboração dos documentos solicitados na Circular da Direção 

Geral do Orçamento, que instrui o orçamento. Encargos com pessoal e respetivos fluxos do 

ano, mapa do orçamento e execução orçamental (justificação do orçamento das despesas e 

receitas), Balanço previsional e Demonstração de resultados previsional.  

4.3 Princípios Orçamentais 

A elaboração do orçamento tem em conta princípios orçamentais, definidos na Lei 

do Enquadramento Orçamental (Lei n.º 91/2001 de 20 de agosto), que são os seguintes:  

 Anualidade – Traduz-se no facto de o Orçamento ter um período de validade 

correspondente ao ano civil, o que implica uma votação anual do Orçamento. 

Estamos perante um sistema de Orçamento de Gerência, no qual se preveem 

anualmente as receitas que a Universidade irá cobrar e as despesas que irá pagar, 

independentemente do momento em que tenham surgido juridicamente. Neste 

sistema, o elemento de referência é a data de recebimento ou de pagamento 

(base de caixa).  

 Unidade e Universalidade – O orçamento das Universidades é unitário, e 

compreende todas as receitas e despesas. 

 Equilíbrio – Corresponde à necessidade de todas as despesas previstas no 

Orçamento terem de ter efetivamente recursos suficientes para a sua cobertura. 
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Além disso, mais importante ainda, o equilíbrio também se impõe ao nível das 

receitas correntes que deverão sempre ser no mínimo iguais às despesas 

correntes.  

 Especificação – Diz respeito à individualização/apresentação de cada receita e 

de cada despesa de forma discriminada, no sentido de permitir melhor controlo 

público. No cumprimento desta regra da especificação, as despesas são fixadas 

segundo uma classificação orgânica, económica, funcional, medida/programa e 

por fonte de financiamento.  

 Não consignação – As receitas públicas devem ser indiscriminadamente 

destinadas à cobertura das despesas e não (quaisquer receitas) afetadas à 

cobertura de despesas em especial.  

 Não compensação – As receitas e as despesas devem ser inscritas no 

Orçamento de forma bruta e não líquida, que o mesmo é dizer, sem qualquer 

compensação ou desconto. De outro modo não se conheceriam as várias fontes 

de recursos, nem os diversos gastos que se propõe realizar.  

4.4 Princípios Contabilísticos 

De acordo com o Plano Oficial de Contabilidade Pública e Plano Oficial para a 

Educação, a aplicação dos princípios contabilísticos deve conduzir à obtenção de uma 

imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução 

orçamental da entidade. Em seguida enumeram-se todos os princípios fundamentais. 

 Princípio da Entidade Contabilística;

 Princípio da Continuidade;

 Princípio da Consistência;

 Princípio da Especialização;

 Princípio do Custo Histórico;

 Princípio da Prudência;

 Princípio da Materialidade;

 Princípio da não compensação.
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4.5 A Elaboração e execução do Orçamento da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro 

O orçamento anual deve ser elaborado de acordo com as instruções anuais emitidas, 

mediante circular, pela Direção-Geral do Orçamento, do Ministério das Finanças e com o 

ponto 2.3.2 do Plano Oficial Contabilidade para a Educação. 

O orçamento apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, de 

acordo com o quadro e código de contas e Circular da Direção Geral do Orçamento. 

Para apoio ao acompanhamento da execução orçamental, preveem-se os seguintes 

mapas: 

 Controlo orçamental – despesas

 Controlo orçamental – receita;

 Fluxo de caixa.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o 

de fluxos de caixa, permitindo acompanhar de forma sintética o desenvolvimento das 

principais fases da realização de despesas e cobrança das receitas. O mapa de fluxos de 

caixa apresenta os recebimentos e pagamentos associados à execução do orçamento, 

evidenciando ainda os saldos iniciais e finais. 

4.5.1 Estrutura do orçamento 

Os modelos e mapas utilizados para a elaboração do orçamento, são divulgados na 

Circular da Direção Geral do Orçamento, do Ministério das Finanças.  

Este mapa do orçamento permite evidenciar todos os recursos que as Universidades 

preveem arrecadar para financiamento das despesas que pretendem realizar. A atividade 

financeira a desenvolver pelas Universidades no âmbito da gestão previsional baseia-se no 

orçamento, documento este que deve ser elaborado, tendo em conta as regras previsionais. 

Estes mapas têm como finalidade permitir observar o orçamento da despesa e 

receita para o exercício em causa, devendo a coluna “classificação económica” apresentar 

um nível de desagregação de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 26/2002, de 14 de 

fevereiro (classificação económica), identifica-se o tipo de receitas a cobrar e de despesas 

a realizar.  
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4.5.2 Proposta de orçamento 

O artigo 2 da Lei do Enquadramento Orçamental determina que o orçamento do 

estado abrange também os orçamentos das Universidades. Todos os anos são aprovadas por 

despacho do Secretário de Estado do Orçamento as instruções para preparação do 

orçamento, através de uma circular divulgada pela Direção Geral do Orçamento. Esta 

circular apresenta uma descriminação dos elementos que deve conter na proposta de 

orçamento, informando quais os mapas orçamentais, de acordo com o tipo de anexo. O 

POCP comentado, de João Batista da Costa, Maria José Fernandes e Ana Teixeira, 2004, apresenta 

uma descriminação dos elementos que deve conter na proposta de orçamento:  

Mapas orçamentais: 

 Resumo das Receitas e das Despesas; 

 Orçamento das Receitas por classificação orgânica, económica, 

media/programa e fonte de financiamento; 

 Orçamento das despesas por classificação orgânica económica, funcional, 

medida/ programa e fonte de financiamento. 

Relatório da proposta do orçamento (contém a apresentação e a justificação dos 

valores orçamentais propostos). 

Na circular são descritas as regras para a elaboração e execução do orçamento 

(documento agregador das disposições gerais relativas às operações de arrecadação de 

receita, e à realização das despesas, ao movimento das operações de tesouraria e às 

respetivas operações de controlo e responsabilidade das Universidades). Mais tarde, por 

norma no primeiro trimestre do ano do orçamento é publicado o diploma que regula a 

execução orçamental (decreto Lei de execução orçamental).  

4.5.3 Metodologia para a elaboração do orçamento 

O orçamento da Universidade deverá conter relativamente ao período que respeita, 

as dotações das despesas e as previsões das receitas relativas a todas as atividades a 

desenvolver pelas unidades orgânicas que compõem a sua estrutura organizacional. O 

orçamento resultará de uma análise global centrada no planeamento, e funcionará como um 

meio de controlo para a administração da Universidade. 

As dotações orçamentais para o desenvolvimento das atividades de cada unidade 

orgânica (Escolas/Serviços/Outros) constituem o respetivo orçamento.  
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No orçamento da Universidade deverão ser inscritas: 

a) Despesas obrigatórias

 Dotações necessárias para o cumprimento das obrigações decorrentes da lei:

obrigações fiscais, contribuições para a Caixa Geral de Aposentações,

Segurança Social, restituições de impostos, etc.

 Dotações destinadas às remunerações certas e permanentes e desconto da

entidade patronal para a Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social;

 Dotações para despesas que resultem de contratos de empreitada,

fornecimento de bens ou de prestação de serviços, em execução;

 Dotações para encargos decorrentes de contratos de adesão e outras

despesas de funcionamento de caráter permanente;

 Dotações para processamento de despesas liquidadas em anos anteriores,

mas não pagas;

 Dotações para liquidações de encargos da divida resultante dos empréstimos

contraídos;

 Dotações destinadas aos pagamentos de encargos resultantes de sentenças

judiciais.

Os débitos obrigacionais gerados em exercícios anteriores vinculam o orçamento 

em elaboração. Decorre do artigo 108.º da Constituição da Republica Portuguesa, a 

obrigatoriedade de serem inscritas no orçamento tais despesas.  

b) Previsão das despesas para novos projetos/ações

As despesas que decorrem da identificação de projetos necessários à consecução 

das atividades da Universidade, serão despesas tanto de capital como correntes, que 

sustentarão novas iniciativas ou o desenvolvimento de atividades, principalmente de 

investigação em curso.  

c) Previsão dos recursos financeiros

Esta fase de elaboração do orçamento reveste-se de uma enorme importância, uma 

vez que a avaliação das receitas é fator condicionante do orçamento da despesa. Não se 

deve fazer uma sobreavaliação das receitas, que pode levar a uma realização da despesa 
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relativamente às quais a Universidade poderá não vir a dispor efetivamente de fundos 

financeiros suficientes.  

4.5.4 Aprovação do orçamento 

De acordo com o Artigo 82.º nº 2 aliena e) do Regulamento Jurídico do Ensino 

Superior, compete ao Conselho Geral, sob proposta do Reitor, aprovar a proposta do 

orçamento da Universidade. O orçamento será aprovado depois, pelo Ministro que tutela o 

Ministério das Finanças. 

O Orçamento deve ser aprovado até ao final do ano, de forma a entrar em vigor a 1 

de janeiro do ano a que se reporta. 

4.5.5 Classificação das Receitas e Despesas 

As receitas e as despesas são classificadas, orçamentalmente, e segundo a ótica 

económica, por receitas correntes, receitas de capital, outras receitas, despesas correntes e 

despesas de capital e outras despesas. 

A classificação das receitas e das despesas utilizadas pelas Universidades, é a 

prevista no Decreto-Lei n.º26/2002, de 14 de Fevereiro.  

4.5.6 Classificação Económica das Receitas 

Receitas correntes são as que se repercutem no património não duradouro e são 

provenientes de rendimentos no período orçamental, quer pelo aumento do ativo financeiro, 

quer pela redução do património não duradouro, esgotando-se o processo da sua cobrança 

dentro do período financeiro anual. Podemos agrupar as receitas correntes em: Impostos 

Diretos; Impostos Indiretos; Taxas, Multas e outras Penalidades; Rendimentos de 

Propriedade; Transferências Correntes; Venda de Bens e Serviços Correntes e outras 

Receitas Correntes.  

A Tabela 14, apresenta as receitas correntes, desagregadas por capítulo e grupo, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º26/2002, de 14 de Fevereiro. 
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Tabela 14 - Classificador económico - Receitas correntes – Fonte: Decreto-Lei Nº26/2002 de 14 de 

Fevereiro 

Capítulo Grupo DESIGNAÇÃO 

RECEITAS CORRENTES 

01 Impostos diretos 

01 02 Outros 

02 Impostos indiretos 

02 02 Outros 

04 Taxas, multas e outras penalidades 

04 01 Taxas 

04 02 Multas e outras penalidades 

05 Rendimentos da propriedade 

05 01 Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras 

05 02 Juros - Sociedades financeiras 

05 03 Juros - Administrações Públicas 

05 05 Juros – Famílias 

05 07 Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras 

05 08 Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras  

05 09 Participações nos lucros de administrações públicas 

05 10 Rendas 

05 11 Ativos incorpóreos 

06 Transferências correntes 

06 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 

06 02 Sociedades financeiras 

06 03 Administração central 

06 04 Administração regional 

06 05 Administração local 

06 06 Segurança social 

06 07 Instituições sem fins lucrativos 

06 08 Famílias 

06 09 Resto do mundo 

07 Venda de bens e serviços correntes 

07 01 Venda de bens 

07 02 Serviços 

07 03 Rendas 

08 Outras receitas correntes 

Segue-se uma explicitação sucinta de cada um dos agrupamentos da Tabela 13. 



62 

Impostos indiretos 

Engloba as receitas que recaem exclusivamente sobre o sector produtivo, incidindo 

sobre a produção, a venda, a compra ou a utilização de bens e serviços. Consideram-se 

igualmente as receitas que revistam a forma de taxas, emolumentos ou outras semelhantes, 

pagos por terceiros. 

 

Taxas, multas e outras penalidades 

No grupo das “Taxas” incluem-se os pagamentos dos particulares por conta das 

propinas, taxas de inscrição, multas, etc., nos termos da lei, não havendo qualquer relação 

de valor entre os aludidos pagamentos e o custo dos serviços prestados. As taxas 

compreendem designadamente: 

Engloba os seguintes grupos, aplicado à Universidade: 

 04.01.21 – Propinas; 

 04.01.99 – Taxas Diversas; 

 04.02.01 – Juros de Mora; 

 04.02.99 – Multas e Penalidades Diversas. 

 

No grupo das “Multas e penalidades diversas” englobam-se as receitas provenientes 

da aplicação de multas pela transgressão da lei, posturas e outros regulamentos. 

 

Transferências correntes 

Entende-se por transferências correntes os recursos financeiros auferidos sem 

qualquer contrapartida, destinados ao financiamento de despesas correntes ou de capital, no 

âmbito de uma atividade. 

 

Venda de bens e serviços correntes 

Neste capítulo incluem-se, na generalidade, as receitas, quer com o produto da 

venda dos bens, inventariados ou não, que inicialmente não tenham sido classificados como 

bens de capital ou de investimento, quer ainda com os recebimentos de prestação de 

serviços.  

Este capítulo desagrega-se em três grupos: 
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 07.01 – Vendas de bens;

 07.02 – Serviços;

 07.03 – Rendas.

Outras receitas correntes 

Esta rubrica tem um carácter residual, englobando as receitas que pela sua natureza 

não possam ser incluídas em nenhum dos itens anteriores. 

Engloba o seguinte grupo: 

- 08.01.99 – Outras Receitas Correntes.

4.5.7 Classificação Económica das Despesas 

As despesas são classificadas, orçamentalmente tendo em conta a seguinte estrutura: 

funcional, económica, orgânica, programa/medida e fonte de financiamento. De acordo 

com a classificação económica das despesas, estas podem ser correntes ou de capital.  

Despesas correntes (Tabela 15), são todas as que revelam caráter permanente e 

afetam o património não duradouro, determinando a redução do ativo líquido (despesas de 

funcionamento, transferências e subsídios).  
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Tabela 15 - Classificador Económico – Despesas Correntes – Fonte: Decreto-Lei nº26/2002 de 14 de 

Fevereiro 

Agrupamento Subagrupamento DESIGNAÇÃO 

    DESPESAS CORRENTES 

01   Despesas com o pessoal  

01 01   Remunerações certas e permanentes  

01 02   Abonos variáveis ou eventuais  

01 03   Segurança social 

02   Aquisição de bens e serviços  

02 01   Aquisição de bens  

02 02   Aquisição de serviços 

03   Juros e outros encargos  

03 01   Juros da dívida pública  

03 02   Outros encargos correntes da dívida pública  

03 03   Juros de locação financeira  

03 04   Juros tributários  

03 05   Outros juros  

03 06   Outros encargos financeiros  

04   Transferências correntes  

04 01   Sociedades e quase-sociedades não financeiras 

04 03   Administração central 

04 04   Administração regional 

04 05   Administração local 

04 06   Segurança social 

04 07   Instituições sem fins lucrativos 

04 08   Famílias   

04 09   Resto do mundo 

05   Subsídios   

05 01   Sociedades e quase-sociedades não financeiras 

05 08   Famílias   

06   Outras despesas correntes 

06 02   Diversas   
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Despesas com pessoal 

Neste agrupamento devem considerar-se todas as espécies de remunerações 

principais, de abonos acessórios, compensações, tarefa ou avença. Incluem-se também, no 

âmbito deste agrupamento, as despesas que a Universidade, suporta com o esquema de 

segurança social dos seus funcionários. 

Aquisição de bens e serviços 

Neste agrupamento incluem-se, de um modo geral, as despesas quer com bens de 

consumo (duráveis ou não) a que não possa reconhecer-se a natureza de despesas de capital 

quer, ainda, com a aquisição de serviços. 

Juros e outros encargos 

A título de definição genérica, o termo “juro” designa habitualmente o montante 

que o devedor tem a responsabilidade de pagar ao credor ao longo de um determinado 

período pela utilização de um montante de capital, sem que este último se reduza. Nesta 

rubrica inscrevem-se as despesas referentes aos juros provenientes de serviços bancários. 

Transferências correntes 

Neste agrupamento são contabilizadas as importâncias a entregar a quaisquer 

organismos ou entidades para financiar despesas correntes ou de capital. 

Outras despesas correntes 

Trata-se de uma rubrica económica com uma função meramente residual, na qual 

se registam as despesas correntes não incluídas nas restantes rubricas. 

Despesas de capital - (Tabela 16) 

São todas as que alteram o património duradouro da Universidade, determinando o 

seu crescimento na medida em que contribuem para a formação de capital fixo e para o 

bem-estar coletivo (investimentos e transferências). 
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Tabela 16 - Classificador económico – Despesas de capital – Fonte: Decreto-Lei nº26/2002 de 14 de 

Fevereiro 

Agrupamento Subagrupamento DESIGNAÇÃO 

    DESPESAS DE CAPITAL 

07   Aquisição de bens de capital  

07 01   Investimentos  

07 02   Locação financeira  

07 03   Bens de domínio público  

08   Transferências de capital  

08 01   Sociedades e quase sociedades não financeiras 

08 03   Administração central 

08 04   Administração regional 

08 05   Administração local 

08 06   Segurança social 

08 07   Instituições sem fins lucrativos 

08 08   Famílias   

08 09   Resto do mundo 

09   Ativos financeiros  

09 02   Títulos a curto prazo  

09 03   Títulos a médio e longo prazos  

09 05   Empréstimos a curto prazo  

09 06   Empréstimos a médio e longo prazos  

09 07   Ações e outras participações  

09 08   Unidades de participação  

09 09   Outros ativos financeiros  

10   Passivos financeiros  

10 03   Títulos a médio e longo prazos 

10 05   Empréstimos a curto prazo 

10 06   Empréstimos a médio e longo prazos 

11   Outras despesas de capital  

11 02   Diversas  

17   Operações extraorçamentais  

17 01   Operações de tesouraria - Receitas do Estado  

17 02   Outras operações de tesouraria  
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4.5.8 Prestação de Contas 

Os documentos de prestação de contas indicados no Plano Oficial de Contabilidade 

para a Educação e Cadastro de Inventário dos Bens do Estado incluem informação sobre a 

atividade financeira, económica e patrimonial das Universidades. 

Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada mesmo que seja legal, sem que 

cumulativamente:  

- Tenha sido objeto de inserção orçamental;

- Esteja adequadamente classificada;

- Exista deliberação do órgão da Universidade.

Pode, no entanto, a liquidação e cobrança, ser efetuada para além dos valores 

previstos na respetiva inscrição orçamental. 

Nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que: 

- O facto gerador da obrigação da despesa respeite as normas legais aplicáveis;

- A despesa a realizar disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na

respetiva dotação e esteja adequadamente classificada;

- A despesa em causa satisfaça o princípio da economia, eficiência e eficácia.

4.5.9 Processo de execução da despesa 

O processo de execução de despesa obedece a determinados critérios, etapas e fases, 

de forma a respeitar as normas legais aplicáveis. Tem de estar inscrita em orçamento, ter 

cabimento na respetiva dotação e esteja adequadamente classificada; A despesa em causa 

tem de satisfazer o princípio da economia, eficiência e eficácia. 

A título de exemplo apresenta-se em baixo um quadro (Tabela 17) exemplificativo 

da forma de como decorre o processo de execução orçamental da despesa na Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro. 



68 

Tabela 17 - Processo de execução da despesa 

Descrição 
Tratamento 

contabilístico 
Entidade responsável Observações 

a) Elaboração da proposta de 

despesa - prévia justificação da 

despesa quanto à sua eficácia 

técnica. (Requisição ou 

Informação) 

------------ 
Serviço executor da 

atividade 

Princípio da 

prossecução do 

interesse pública. 

b) 1) Verificação da inscrição da 

despesa na rubrica económica 

expressamente prevista no 

orçamento e que o seu montante 

não exceda cumulativamente o 

que aí está previsto, procedendo-

se à sua respetiva cabimentação. 

2) Confirmação expressa do 

cabimento efetuado, no 

documento referido… 

Cabimento 
Secção de Orçamento e 

Conta 

 Caso não exista dotação 

disponível, uma das 

seguintes situações 

poder-se-á verificar: 

 Não realização da 

despesa. 

 Reforço da rubrica, 

através de uma 

modificação orçamental 

c) Verificação das condições 

legais para a realização de 

despesas, nomeadamente, as 

estabelecidas no Dec. lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro 

-------------- 

Secção de Orçamento e 

Conta e/ou Setor de 

Economato/armazém 

 

d) Autorização da realização da 

despesa e do procedimento 

concursal a utilizar. 

-------------- 

Órgão ou dirigente 

responsável com 

competência legal para o 

efeito (própria, delegada ou 

subdelegada). (Reitor, 

Conselho de Gestão. Diretor 

de Centro e Presidente de 

Escola) 

 

e) Desenvolvimento dos 

procedimentos legais, 

identificados na alínea c). 
------- 

Serviço executor da 

atividade ou serviço 

definido para o efeito, Setor 

de Economato 

 

f) Adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa, 

precedida da retificação do 

cabimento, se necessário. 

Retificação do 

cabimento. 

Entidade com competência 

legal em relação aos atos 

referidos na alínea d). 

 

g) Celebração do contrato, 

emissão de requisição oficial ou 

outro documento equivalente. 
Assunção do 

Compromisso 

 Serviço designado para a 

celebração do contrato 

(Registo no base.gov do 

contrato) e para a emissão 

da requisição (setor de 

Economato, regista o 

compromisso). 

 

h) Receção e validação da 

encomenda e fatura ou 

documento equivalente, com 

verificação da realização da 

correspondente prestação de 

serviços ou fornecimento dos 

bens. 

Registo da obrigação 

(1.ª fase do 

processamento), nas 

respetivas contas 

correntes e no diário 

de despesa. 

 Dirigente do serviço 

responsável pela aquisição, 

ou executor da atividade. 

Setor Economato 

A fatura deverá ser 

rececionada no 

Economato o qual 

procederá de imediato 

ao seu registo em 

“faturas em receção e 

conferência”, 

remetendo-a de seguida 

ao serviço executor para 

validação, sendo depois 

enviada à contabilidade 

para registo definitivo.  
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Descrição 
Tratamento 

contabilístico 
Entidade responsável Observações 

i) Seleção e listagem das

obrigações a liquidar face à

disponibilidade de tesouraria.

 Secção de contabilidade 

A liquidação exigirá a 

verificação prévia da 

existência de 

disponibilidade de 

tesouraria e por vezes 

no caso de despesas 

consignadas a cobrança 

da respetiva receita  

j) Emissão da ordem de

pagamento

Liquidação da 

despesa (2.ª fase do 

processamento). 

 Secção de contabilidade 

l) Autorização de pagamento. Órgão ou dirigente 

responsável com 

competência legal para o 

efeito (própria, delegada ou 

subdelegada). (Conselho de 

Gestão, Diretor de Centro e 

Presidente de Escola) 

m) Verificação das condições

necessárias ao pagamento.

Tesouraria 

Os credores deverão ter 

a situação regularizada 

perante a fazenda 

pública (situação fiscal 

e segurança social). 

n) Pagamento Registo do 

pagamento no diário 

de tesouraria 

Tesouraria 

Registo do 

pagamento nas 

respetivas contas 

correntes e no diário 

de despesa 

 Secção de contabilidade, 

Fonte: Adaptado de Carvalho, Fernandes e Teixeira (2004). 

Os documentos de prestação de contas, sendo fundamentais para o controlo e 

gestão, devem traduzir fielmente a execução orçamental, patrimonial e económica dos 

documentos inicialmente aprovados.  

A Prestação de Contas consiste basicamente no inventário dos atos económicos e/ou 

financeiros passados, e deve servir para controlar a gestão e a execução do orçamento. 

A prestação de contas inclui informação orçamental, patrimonial e financeira. 

4.5.10 Leis que aprovam o Orçamento do Estado e sua execução 

Depois de todos os ministérios reunirem todas as propostas de orçamento dos 

organismos que deles fazem parte e as enviarem à Direção Geral do Orçamento – Ministério 

das Finanças, a proposta de orçamento global é apresentada na assembleia da república, 

que após discussão do mesmo, vai decretar, nos termos da alínea g) do artigo 161.º da 
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Constituição, a aprovação da lei do Orçamento do Estado, tendo sempre presente os vários 

mapas: 

a) Mapas I a IX, com o orçamento da administração central, incluindo os 

orçamentos dos serviços e fundos autónomos; 

b) Mapas X a XII, com o orçamento da segurança social; 

c) Mapas XIII e XIV, com as receitas e as despesas dos subsistemas de ação social, 

solidariedade e de proteção familiar do Sistema de Proteção Social de Cidadania 

e do Sistema Previdencial; 

d) Mapa XV, com as despesas correspondentes a programas; 

e) Mapa XVII, com as responsabilidades contratuais plurianuais dos serviços 

integrados e dos serviços e fundos autónomos, agrupados por ministérios; 

f) Mapa XVIII, com as transferências para as regiões autónomas; 

g) Mapa XIX, com as transferências para os municípios; 

h) Mapa XX, com as transferências para as freguesias; 

i) Mapa XXI, com as receitas tributárias cessantes dos serviços integrados. 

Esta lei regula a aplicação dos normativos e estabelece que, todas as entidades 

previstas no âmbito do artigo 2.º da lei do enquadramento orçamental, aprovada pela Lei 

n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 41/2014, de 10 de julho, 

independentemente da sua natureza e estatuto jurídico, ficam sujeitas ao cumprimento dos 

normativos previstos na presente lei e no decreto – lei de execução orçamental. O disposto 

no parágrafo anterior prevalece sobre disposições gerais e especiais que disponham em 

sentido contrário. 

Para complementar esta lei, é publicado o decreto-lei de execução orçamental, que 

vem estabelecer as disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado, que foi 

aprovado, por norma no último dia do ano anterior. Vem também reforçar a necessidade de 

garantir um efetivo e rigoroso controlo da execução orçamental, pois dele depende a boa 

aplicação da política definida no Orçamento do Estado, e o cumprimento das metas 

orçamentais estabelecidas. 

Destaca -se que, no âmbito do dever de informação, continua a estabelecer -se a 

obrigatoriedade de disponibilização pelos serviços e organismos de um conjunto 

substancial de elementos informativos, de modo a permitir a permanente verificação do 

cumprimento dos objetivos da execução orçamental, bem como a privilegiar-se a utilização 
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intensiva das tecnologias de informação e comunicação nos procedimentos de informação 

relativos ao controlo da execução orçamental. 





73 

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS

5.1 Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro 

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro apresenta, nos termos legais, o 

Relatório de Gestão e Contas e Documentos de Prestação de Contas referentes ao ano 

financeiro, conforme o preceituado no Plano Oficial de Contabilidade Pública, 

designadamente o Decreto-lei n.º 232/97, de 3 de setembro, adaptado pelo plano setorial 

para a educação, criado pela Portaria n.º 794/2000 de 20 de setembro. Cabe ao Reitor 

submeter a proposta de orçamento para apreciação e votação, do Conselho Geral, em 

conformidade com o disposto no artigo 82.º, n.2, alínea e) do Regime Jurídico das 

Instituições do Ensino Superior.  

Os Documentos de Prestação de Contas são apresentados conforme estabelece a 

Portaria 794/2000 de 20 de setembro e as Instruções n.º 01/2004 – 2.ª Seção1 - Tribunal de 

Contas, de 22 de maio de 2004 (Tabela 18). 

Tabela 18 - Documentos Obrigatórios da Prestação de Contas pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro 

N.º Designação Designação código 

1 Balanço 5 

2 Demonstração de Resultados 6 

3 Orçamento – Despesa 7.7.1 

4 Orçamento – Receita 7.7.2 

5 Controlo orçamental da despesa 7.1 

6 Controlo orçamental da receita 7.2 

7 Fluxos de caixa 7.3 

8 Descontos e Retenções 7.5.1 e 7.5.2 

9 Desenvolvimento das despesas com pessoal 7.6 

10 Caracterização da entidade 8.1 

11 Notas ao balanço e demonstração de resultados 8.2 

12 Amortizações e Provisões 8.2.7 

13 Reavaliações 8.2.11 

14 Provisões acumuladas 8.2.31 

15 Demonstração dos resultados financeiros 8.2.37 

16 Demonstração dos resultados extraordinários 8.2.38 

17 Alterações orçamentais – receita 8.3.1.1 

18 Alterações orçamentais - despesa 8.3.1.2 

19 Contratação administrativa – Formas de adjudicação 8.3.2 

20 Execução de programas e projetos de investimento 8.3.3 

21 Transferências correntes – despesa 8.3.4.1 
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N.º Designação Designação código 

22 Transferências de capital – despesa 8.3.4.2 

23 Subsídios concedidos 8.3.4.3 

24 Transferências correntes – receita 8.3.4.4 

25 Transferências de capital – receita 8.3.4.5 

26 Subsídios obtidos 8.3.4.6 

27 Ativos de rendimento fixo 8.3.5.1 

28 Ativos de rendimento variável 8.3.5.2 

29 Endividamento 8.3.6 

30 Outras dívidas a terceiros 8.3.6.2 

31 Relatório de gestão 13 

29 Guia de remessa 

30 Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta 

31 Norma de controlo interno 

33 Síntese de reconciliações bancárias 

34 Mapas de fundos de maneio 

36 Relação de acumulação de funções 

37 Relação nominal de responsáveis 

Fonte: Plano Oficial de Contabilidade e adaptação pelo próprio. 

Os modelos de prestação de contas anuais das entidades públicas e as normas da sua 

elaboração obedecem a modelos uniformes apresentados nos pontos 5, 6, 7, 8 e 13 do Plano 

Oficial de Contabilidade para o Setor da Educação, e também às instruções do Tribunal de 

Contas (Instruções n.º 1/2004 – 2.ª Secção de 22 de maio).  

No Plano Oficial de Contabilidade para o Setor da Educação, é referido que os 

documentos de prestação de contas englobam o balanço, demonstração de resultados, 

mapas de execução orçamental, que incluem os documentos previsionais e execução 

orçamental, o mapa de fluxos de caixa, bem como os anexos às demonstrações financeiras. 

Verifica-se que os documentos de prestação de contas exigidos pelo Plano Oficial 

de Contabilidade para o Setor da Educação, são essencialmente documentos financeiros: 

Balanço, Demonstração de Resultados e Anexos. No entanto, é também exigido o Relatório 

de Gestão que apresenta e justifica os resultados da execução do orçamento.  

Para além dos documentos enumerados no Plano Oficial de Contabilidade para o 

Setor da Educação, o Tribunal de Contas, nas Instruções n.º 1/2004 – 2.ª secção, de 22 de 

janeiro, determina que os documentos de prestação de contas apresentados pelas 

universidades, cujo regime aplicado seja o regime geral da função pública, sejam ainda 

acompanhados de:  

 Guia de remessa;

 Ata da reunião em que foi discutida e aprovada a conta;

 Norma de controlo interno;
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 Síntese das reconciliações bancárias;

 Relação nominal dos responsáveis.

A prossecução de atribuições e competências cada vez mais amplas, a par da 

exigência de qualidade na gestão pública da administração central, impulsionaram algumas 

universidades a utilizar estruturas de serviços distintas das que outrora operavam, 

adequando os seus modelos organizacionais de acordo com o Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior. De facto, algumas universidades deslocaram alguma da 

sua atuação para outras organizações, nomeadamente as de natureza de sem fins lucrativos, 

às quais ficaram ligadas, passando assim a agir em forma de grupo.  

Desta forma, o Plano Oficial de Contabilidade para o Setor da Educação determinou 

ser obrigatório para as universidades que detém participações/ligações em outras entidades, 

a consolidação de contas, com o principal intuito de melhorar a informação contabilística 

prestada pela administração central. 

Além das contas individuais que as universidades são obrigadas a apresentar, 

também têm de apresentar as contas consolidadas das entidades associadas (fundações e 

serviços de ação social, etc.).  

É importante que se refira que a informação financeira proveniente das contas 

consolidadas, uma vez que permite melhorar o nível da avaliação do risco financeiro e o 

controlo e coordenação das diferentes entidades que interagem entre si, facilita a tomada de 

decisão e respetivo controlo por parte da entidade mãe, no que respeita ao cumprimento dos 

objetivos estabelecidos.  

Face à publicação da Portaria n.º 474/2010, de 15 de junho, através da qual é 

aprovada a orientação n.º 1/2010, intitulada de “Orientação Genérica relativa à 

consolidação de contas no âmbito do sector público administrativo”, ficaram reunidas as 

condições para se proceder à consolidação de contas nas entidades abrangidas pelo Plano 

Oficial de Contabilidade Pública para o Setor da Educação. 

As demonstrações financeiras consolidadas devem ser elaboradas e aprovadas, de 

acordo com o estabelecido no plano oficial de contabilidade pública para o setor da 

educação e mais recentemente de a cordo com a orientação n.º 1/2013 da Portaria n.º 

474/2010, de 15 de junho.  

O encerramento e a prestação de contas, de uma forma geral, visam não só a 

proteção dos responsáveis pela gestão das Universidades, de terceiros, mas também o dever 
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de informar os cidadãos, sobre as atividades desenvolvidas em cada ano económico. Para 

o efeito, torna-se necessário que anualmente se proceda ao encerramento e elaboração de 

contas, à sua aprovação e, à sua publicitação. 

5.2 Mapas da prestação de contas 

5.2.1 Balanço 

 Pretende-se dar uma imagem verdadeira e apropriada da realidade, referente às 

situações económico-financeira e patrimonial, bem como dos resultados obtidos pela 

Universidade, permitindo, desta forma, a comparabilidade da informação relativa à 

prestação de contas das mesmas.  

Este mapa contabilístico é obrigatório e é de grande utilidade para as universidades, 

nomeadamente para análise da situação patrimonial da entidade, uma vez que apresenta a 

posição financeira e patrimonial. O Balanço é normalmente reportado ao final do exercício 

económico, podendo, no entanto, ser elaborados balanços intercalares (mensais, trimestrais, 

semestrais, etc.) e apresenta devidamente agrupados e classificados, os ativos, os passivos 

e o capital próprio.  

Esta demonstração financeira espelha a comparação entre as massas ativas e as 

massas passivas do seu património e revela a situação patrimonial e financeira da 

universidade, bem como o fundo patrimonial que corresponde à sua situação líquida.  

A sua leitura deve ser acompanhada da análise de indicadores de gestão.  

O Balanço é elaborado com base no princípio do acréscimo ou da especialização 

dos exercícios, ou seja, deve obter-se informação não só das transações passadas que 

envolveram pagamentos e recebimentos no exercício, como de obrigações e direitos a pagar 

e a receber relativos a exercícios futuros, de acordo com a Tabela 19). 
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Tabela 19 - Balanço 

Código das 

Contas 

POC-E 

ATIVO 

Exercícios 

2016 2015 

AB AP AL AL 

Imobilizado 

Imobilizações incorpóreas 

432 
Despesas de Invest. E 

Desenvolvimento 
2.319,41 2.319,41 - - 

433 Propriedade ind. E outros direitos 361,87 361,87 - - 

2.681,28 2.681,28 - - 

Imobilizações corpóreas 

421 Terrenos e recursos naturais 879.964,41 - 879.964,41 879.964,41 

422 Edifícios e outras construções 43.883.022,36 13.199.934,23 30.683.088,13 30.726.698,04 

423 Equipamento e material básico 30.247.878,91 24.924.046,73 5.323.832,18 6.411.491,80 

424 Equipamento de transporte 115.644,45 82.164,66 33.479,79 40.047,33 

425 Ferramentas e Utensílios 3.494,91 3.494,91 - - 

426 Equipamento administrativo 4.906.524,13 4.534.436,05 372.088,08 172.276,43 

429 Outras imobilizações corpóreas 1.173.390,54 137.628,85 1.035.761,69 1.021.022,73 

442 
Imob. em curso de imob. 

Corpóreas 
- - - - 

81.209.919,71 42.881.705,43 38.328.214,28 39.251.500,74 

Circulante 

Existências 

32 Mercadorias 75.244,85 - 75.244,85 99.228,64 

75.244,85 - 75.244,85 99.228,64 
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Código das 

Contas POC-

E 

ATIVO 

Exercícios 

2016 2015 

AB AP AL AL 

 Dívidas de terceiros-curto prazo     

211 Clientes c/c 391.004,75 - 391.004,75 514.263,45 

212 Alunos c/c 1.402.050,82 - 1.402.050,82 1.370.897,82 

218 Clientes, alunos cobrança duvidosa 3.937.645,23 3.937.645,23 - - 

24 Estado e outros entes públicos 157.007,86 - 157.007,86 130.827,95 

26 Outros devedores 23.691,98 17.500,00 6.191,98 2.743,27 

   5.911.400,64 3.955.145,23 1.956.255,41 2.018.732,49 

 Depósitos em inst. financeiras e 

caixa 
     

13 Contas no tesouro 3.077.256,27 
- 

3.077.256,27 1.477.002,71 

12 Depósito em instituições financeiras 115.733,91 
- 

115.733,91 150.300,14 

11 Caixa 1.151,46 
- 

1.151,46 852,18 

   3.194.141,64 - 3.194.141,64 1.628.155,03 

 Acréscimos e diferimentos     

271 Acréscimos de proveitos 863.192,50 
- 

863.192,50 1.422.593,53 

272 Custos Diferidos 27.588,35 
- 

27.588,35 40.493,47 

   890.780,85 
- 

890.780,85 1.463.087,00 

  Total das amortizações 
 42.884.386,71    

  Total de provisões 
 3.955.145,23    

  
Total do ativo 91.284.168,97 46.839.531,94 44.444.637,03 44.460.703,90 
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Código das 

Contas 

POC-E 

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 

Exercícios 

2016 2015 

Fundos próprios 

51 Património 29.848.228,21 29.848.228,21 

29.848.228,21 29.848.228,21 

571 a 574 Reservas 

575 Subsídios 19.877,10 19.877,10 

576 Doações (9.229,66) (9.229,66) 

577 Reservas decorrentes de transf. Ativos (5.569.034,49) (5.569.034,49) 

(5.558.387,05) (5.558.387,05) 

59 Resultados transitados (913.151,17) (2.180.969,31) 

88 Resultado líquido do exercício 16.001,86 1.267.818,14 

(897.149,31) (913.151,17) 

Total dos fundos próprios 23.392.691,85 23.376.689,99 

Passivo 

Dívidas a terceiros-curto prazo 

221 Fornecedores c/c 353.855,67 230.694,29 

261 Fornecedores de Imobilizado 43.240,93 53.400,80 

24 Estado e outros entes públicos 575.425,87 520.077,06 

Outros credores 26.663,66 4.911,78 

999.186,13 809.083,93 

Acréscimos e diferimentos 

273 Acréscimos de Custos 5.060.485,39 5.049.817,16 

274 Proveitos diferidos 14.992.273,66 15.225.112,82 

20.052.759,05 20.274.929,98 

Total do passivo 21.051.945,18 21.084.013,91 

Total dos fundos próprios e do passivo 44.444.637,03 44.460.703,90 
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5.2.2 Demonstração de Resultados 

Antes da entrada em vigor do Decreto-Lei e Portaria que aprovaram o Plano Oficial 

de Contabilidade Pública e o Plano de Oficial para o Setor da Educação, os resultados da 

Universidade, apenas era avaliado através da Conta de Gerência, em ternos orçamentais. A 

Conta de Gerência evidenciava a execução do orçamento materializado no saldo da 

gerência: diferença entre os valores arrecadados da receita e os valores acumulados da 

despesa paga. A prestação de contas era analisada, unicamente, numa ótica de caixa.  

Com a aprovação do o Plano Oficial de Contabilidade Pública e o Plano de Oficial 

para o Setor da Educação, introduziu-se a contabilidade patrimonial, alarga-se a prestação 

de contas para a ótica económica, consubstanciada na demonstração de resultados e 

respetivos anexos.  

A demonstração de resultados consiste na evidenciação dos custos e proveitos 

incorridos e obtidos em cada exercício económico, classificados de acordo com a respetiva 

natureza, bem como o respetivo resultado apurado. Este resultado é ainda classificado em 

corrente, extraordinário, e líquido, sendo que os resultados correntes correspondem ao 

somatório dos resultados Operacionais e Financeiros.  

A demonstração de resultados por natureza é o mapa contabilístico que apresenta 

os resultados das operações económicas (custos e proveitos), durante um determinado 

período (normalmente um ano) e que serve para avaliar como foram aplicados os recursos 

utilizados, e, consequentemente a performance dos seus responsáveis.  

Importa referir que o mapa da Demonstração de Resultados, à semelhança do que 

acontece com o Balanço, é elaborado tendo em conta o princípio da especialização do 

exercício, em que os custos são reconhecidos no exercício económico em que são 

reconhecidos os proveitos (balanceamento entre custos e proveitos) e vice-versa. 

Excetuam-se aqui os seguintes registos contabilísticos:  

 Transferências de capital do Estado para a Universidade são registadas como 

proveitos do exercício, se as mesmas não se destinarem a um investimento 

específico. No entanto, estes investimentos só se transformam em custos à 

medida que se regista a desvalorização patrimonial dos mesmos (amortizações);  

 Os impostos e taxas e outras receitas correntes que são registadas como proveito 

no exercício da liquidação. No entanto, parte dessas fontes de receitas são 
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aplicadas em investimentos, que tal como referem, só se transformam em custos 

à medida que se regista a amortização.  

A estrutura do Mapa de Demonstração de Resultados por Natureza é apresentada 

em dispositivo vertical, discriminando primeiro os custos e depois os proveitos. No entanto, 

é mais usual a apresentação em dispositivo horizontal (custos do lado esquerdo, proveitos 

do lado direito), de acordo com a Tabela 18.  

No que concerne à Demonstração de Resultados por Funções, esta é de elaboração 

facultativa. No entanto, a sua elaboração poderia ser muito proveitosa, uma vez que esta 

disponibiliza muita informação em matéria de custos e proveitos por funções, atividades 

prosseguidas, bens produzidos e serviços prestados, para além de permitir em cada 

momento a comparabilidade entre os custos e proveitos, de acordo com a tabela seguinte 

(Tabela 20). 

Tabela 20 - Demonstração de Resultados por Natureza 

Código das 

Contas 

POC-E 

CUSTOS E PERDAS 
Exercícios 

2016 2015 

61 
Custo merc. vendidas 

matérias consumidas 

     Mercadorias 100.214,79 - 50.714,42 - 

     Matérias - 100.214,79 - 50.714,42

62 
Fornecimentos e serviços 

externos 
4.438.949,38 - 6.530.186,09 - 

Custos com pessoal 

641+642      Remunerações 29.176.786,72 - 28.191.416,29 - 

643 a 648      Encargos sociais 6.956.333,38 - 6.536.848,48 - 

63 
Transf.correntes conc. e 

prest.sociais 
3.105.834,74 43.677.904,22 2.746.257,17 44.004.708,03 

66 
Amortizações do 

exercício 
2.481.044,42 2.282.766,82 

67 Provisões do exercício 497.745,95 2.978.790,37 332.227,70 2.614.994,52 

65 
Outros custos e perdas 

operacionais 
87.351,92 87.351,92 67.586,65 67.586,65 

(A) 46.844.261,30 46.738.003,62 
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68 
Custos e perdas 

financeiras 
 33.907,79  28.132,12 

 (C)  46.878.169,09  46.766.135,74 

       

69 
Custos e perdas 

extraordinários 
 330.409,59  383.243,57 

 (E)  47.208.578,68  47.149.379,31 

 Resultado líquido do 

exercício 
 16.001,86  1.267.818,14 

     47.224.580,54  48.417.197,45 

 

 

Código 

das 

Contas 

POC-E 

PROVEITOS E 

GANHOS 

Exercícios 

2016 2015 

711 Vendas 158.461,31 
 

150.902,74 
 

712 Prestação de serviços 1.510.982,37 1.669.443,68 1.577.295,08 1.728.197,82 

72 Impostos e taxas 8.029.716,17  8.421.773,67  

73 
Proveitos 

suplementares 
25.182,88  134.908,47  

 
Transferências e 

subsídios correntes 

obtidos 

    

741 
Transferências - 

tesouro 
-  -  

742+743 Outras 35.429.562,32  36.483.997,17  

76 
Outros proveitos e 

ganhos operacionais 
- 43.484.461,37 - 45.040.679,31 

 (B)  45.153.905,05  46.768.877,13 

       

78 
Proveitos e ganhos 

financeiros 
 31.108,58  6.314,73 

 (D)  45.185.013,63  46.775.191,86 

       

79 
Proveitos e ganhos 

extraordinários 
 2.039.566,91  1.642.005,59 

 (F)  47.224.580,54  48.417.197,45 

   
    

  

 

Resumo: 

    

Resultados Operacionais: (B)-(A)= (1.690.356,25)  30.873,51 
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Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A)= (2.799,21) (21.817,39) 

Resultados Correntes: (D)-(C)= (1.693.155,46) 9.056,12 

Resultado Líquido do Exercício: (F)-(E)= 16.001,86 1.267.818,14 
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5.2.3 Anexos às Demonstrações Financeiras 

Os Anexos às Demonstrações Financeiras são de grande importância para a 

compreensão não só das situações relevadas nas Demonstrações Financeiras (Balanço e 

Demonstração de Resultados), mas também para permitir uma melhor apreciação e 

avaliação, designadamente da economia, eficiência e eficácia da Universidade, uma vez 

que as Demonstrações financeiras por si só não evidenciam, nem esclarecem todas as 

situações subjacentes aos valores apresentados.  

O Anexo, para além de incluir as notas explicativas ao Balanço e Demonstração de 

Resultados, integra ainda notas sobre todo o processo orçamental e respetiva execução e 

ainda a caracterização da entidade.  

De acordo com o ponto 2.4 (Portaria Nº 794/2000 de 20 de setembro) do Plano de 

Oficial para o Setor da Educação, o Anexo às demonstrações financeiras abrange um 

conjunto de informações destinadas a permitir uma adequada compreensão das situações 

expressas nas demonstrações financeiras e que compreendem quatro partes distintas, as 

quais passo a citar:  

 Caracterização da Entidade; 

 Notas ao Balanço e à demonstração dos resultados; 

 Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução; 

 Notas sobre a contabilidade analítica. 

Na elaboração dos anexos às demonstrações financeiras deverão ter-se em conta as 

seguintes regras gerais: 

 “As notas relativamente às quais se considere não existir informação que 

justifique a sua divulgação não serão utilizadas, devendo manter-se, contudo, o 

número de ordem das que forem utilizadas;  

 Poderá ser explicitada, quando se justifique, a ligação entre os elementos das 

demonstrações financeiras e as notas anexas que a eles se associem;  

 Deverá incluir-se na nota referenciada no final de cada parte do anexo a 

informação que, embora não prevista expressamente, se considere necessária 

para a compreensão das demonstrações apresentadas, de forma que as mesmas 

possam refletir adequadamente a posição económica e financeira da 
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universidade, o resultado das suas operações e a execução do respetivo 

orçamento.” 

Ver exemplo seguinte das demonstrações financeiras da UTAD: Anexo às 

Demonstrações Financeiras. 

- Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados

Introdução 

As notas ao balanço e à demonstração dos resultados são relevantes para melhor 

compreensão das demonstrações financeiras. A partir do exercício de 2005, ano em que 

foram preparadas as primeiras demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras 

são elaboradas de acordo com as disposições do Plano Oficial de Contabilidade Pública 

para o Sector da Educação, aprovado pela Portaria 794/2000, de 20 de setembro. 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Oficial de 

Contabilidade Pública para o Sector da Educação. As notas cuja numeração é omitida 

neste anexo não são aplicáveis à entidade ou a sua apresentação não é relevante para a 

leitura das demonstrações financeiras anexas. 

Todos os valores encontram-se expressos em euros. 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro tem a sua sede na Quinta de Prados, 

apartado 1013, na cidade de Vila Real, sendo tutelada pelo Ministério da Ciência 

Tecnologia e Ensino Superior e número de pessoa coletiva 501 345 361. 

A Universidade é uma pessoa coletiva de direito público dotada de autonomia estatutária, 

científica, pedagógica, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar, podendo 

realizar ações com outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 

nomeadamente participando ou criando associações com ou sem fins lucrativos, tendo 

como limite as finalidades e interesse da Instituição. 
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1. Disposições do POC – Educação derrogadas no exercício 

Em todas as operações materialmente relevantes, não foram derrogadas quaisquer 

disposições do POC – Educação. 

2. Valores Comparativos 

Os valores constantes das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de 

dezembro de 2016 são comparáveis, em todos os aspetos significativos, com os valores 

do exercício de 2015.  

3. Bases de apresentação e principais princípios contabilísticos e critérios 

valorimétricos 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade 

das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, mantidos de 

acordo com princípios contabilísticos definidos no POC - Educação. 

Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações 

financeiras foram os seguintes: 

a) Imobilizações incorpóreas 

As imobilizações incorpóreas, que compreendem essencialmente despesas de instalação, 

encontram-se registadas ao custo e estão totalmente amortizadas.  

b) Imobilizações corpóreas 

Os terrenos e recursos naturais, edifícios e outras construções adquiridos até 31 de 

dezembro de 2015 encontram-se registadas ao custo de aquisição, com exceção de 

pequenas construções que já faziam parte das quintas que a UTAD adquiriu e do registo 

em 2013 de 5 edifícios de 1982, 1985 e 2002, os quais foram registados considerando o 

valor patrimonial tributário ajustado pelas amortizações correspondentes aos exercícios 

anteriores a 2013. Em 2015, a UTAD efetuou o registo de 5 pavilhões pré-fabricados que 

sofreram remodelações em 2016. O valor considerado em 2015 correspondeu ao valor 

patrimonial tributário, ajustado pela antiguidade das edificações (ver Nota 2 e 32). 

Relativamente aos restantes itens do imobilizado corpóreo, os bens adquiridos até 31 de 

dezembro de 1997 encontram-se registados pelo valor resultante do custo de aquisição e 
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avaliação das Finanças, aquando da regularização do património não tendo sido efetuada 

qualquer avaliação posterior. 

Os bens adquiridos após 1 de janeiro de 1998 encontram-se registados ao custo histórico 

de aquisição. 

c) Amortizações

Os bens do imobilizado são amortizados em base anual, sendo as amortizações calculadas 

pelo método das quotas constantes e contabilizadas por débito na demonstração dos 

resultados de cada exercício. 

Para o efeito, são utilizadas as taxas máximas estabelecidas pela Portaria n.º 378/94, de 

16 de junho ou pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril, que regulamenta o cadastro e 

inventário dos bens do Estado – CIBE, consoante os bens tenham sido adquiridos antes 

ou depois de 31 de dezembro de 1999. 

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, aplicando o regime 

duodecimal, de acordo com as seguintes vidas úteis estimadas: 

Anos 

Edifícios e outras construções 1 a 80 

Equipamento e material básico 1 a 15 

Equipamento de transporte  10 

Ferramentas e utensílios 4 a 8 

Equipamento administrativo 1 a 8 

Outras imobilizações corpóreas 4 a 8 

d) Existências

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo, encontram-se 

valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao respetivo valor de mercado, 

utilizando-se o custo médio ponderado.  

e) Provisão para cobranças duvidosas
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As provisões para créditos de cobrança duvidosa foram calculadas tendo por base os 

riscos de cobrança identificados no final do exercício. 

f) Reconhecimento de proveitos 

 

1. Receitas próprias relativas a prestações de serviços 

Relativamente às receitas que têm por base a emissão de uma fatura, o reconhecimento 

do proveito ocorre no momento da emissão da mesma, sendo ajustado no final do 

exercício da seguinte forma: 

 Nos projetos plurianuais em que existe um controlo de custos, os proveitos são 

registados de acordo com a respetiva percentagem de acabamento; 

 Nos projetos plurianuais em que não existe um controlo de custos, o montante 

global a faturar ao cliente/entidade financiadora é dividido pelo período estimado 

de duração do projeto, sendo imputado a proveito do exercício o proporcional ao 

período decorrido desde o seu início. Assim, caso o proveito a reconhecer segundo 

este método seja superior ao montante já reconhecido como proveito através da 

emissão da fatura/transferência, o diferencial é reconhecido como proveito do 

exercício, por contrapartida da rúbrica de acréscimos de proveitos. Caso o 

proveito a reconhecer segundo este método seja inferior ao montante já 

reconhecido, o diferencial é diferido, por contrapartida da rúbrica de proveitos 

diferidos. 

 

2. Receitas próprias relativas a propinas 

Os proveitos relativos às propinas do 1º, 2º e 3º ciclos são reconhecidos como proveito 

de acordo com o princípio da especialização de exercícios. As propinas relativas aos 

restantes cursos são apenas reconhecidas quando recebidas.  

3. Subsídios não provenientes do Orçamento do Estado 

Referem-se aos fundos para o ensino e formação no âmbito do Quadro Comunitário de 

Apoio, subsídios da União Europeia, da FCT e de outros organismos públicos e privados. 

Os subsídios recebidos destinados a financiar despesas correntes são registados como 

proveito do exercício (“Transferências e subsídios correntes”) no momento do 

recebimento dos mesmos. 
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A componente não utilizada dos subsídios recebidos no exercício para financiar despesas 

de capital, foi registada como proveito do exercício. 

Os subsídios recebidos para financiar despesas de capital são diferidos no balanço, na 

rúbrica de proveitos diferidos, sendo transferidos para proveitos, através da rúbrica de 

ganhos extraordinários, em proporção idêntica aos encargos anuais com a depreciação 

dos bens subsidiados. 

4. Orçamento do Estado e PIDDAC

As dotações do OE atribuído para despesas correntes são reconhecidas como proveito do 

exercício (“Transferências Orçamento de Estado”), no momento da sua atribuição, por 

débito de uma conta do ativo, em outros devedores — devedores por transferências, sendo 

esta conta creditada com os recebimentos das “solicitações das transferências de fundos” 

efetuadas mensalmente. 

A parcela do OE destinada a despesas de capital é diferida, no balanço na rúbrica de 

proveitos diferidos, sendo posteriormente transferida para proveitos, através da rúbrica 

de ganhos extraordinários, em proporção idêntica aos encargos anuais com a depreciação 

dos bens subsidiados. 

5. Subsídios atribuídos para financiamento de imobilizações corpóreas

Os subsídios atribuídos à entidade, a fundo perdido, para o financiamento de 

imobilizações corpóreas, são registados como proveitos diferidos, na rúbrica de 

acréscimos e diferimentos, e reconhecidos na demonstração de resultados 

proporcionalmente às amortizações das imobilizações corpóreas subsidiadas. 

6. Subsídios

As transferências de capital obtidas do OE ou outras entidades, foram registadas na 

rúbrica de Proveitos Diferidos, sendo reconhecido o proveito na demonstração de 

resultados de cada ano pelo montante das amortizações relativas aos bens adquiridos com 

recurso às referidas transferências. 

Este procedimento tem em vista o reconhecimento do benefício resultante do uso desses 

bens nos exercícios em que, fruto do registo das respetivas amortizações, foi reconhecido 

o seu custo.
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7. Subsídios recebidos no âmbito de projetos de investigação e desenvolvimento,

liderados pela Entidade, em cooperação com outras instituições.

Sempre que a entidade atua como entidade líder em projetos de investigação e 

desenvolvimento em cooperação com outras instituições, é de sua responsabilidade o 

pagamento a essas mesmas instituições dos subsídios atribuídos pelas entidades 

financiadoras, na quota-parte que estas têm no projeto. Em todas as circunstâncias em que 

a entidade atua como entidade responsável pelo pagamento a terceiros de subsídios 

recebidos de outras entidades, essas operações, enquanto de pura intermediação, apenas 

têm reflexo em contas de balanço. 

Os montantes recebidos destinados a financiar despesas correntes são registados como 

proveito do exercício (“transferências correntes”), na parte correspondente aos custos 

incorridos durante o exercício, independentemente do momento do recebimento dos 

mesmos, registando-se no Ativo (“acréscimos de proveitos”), os valores a receber por 

conta de despesas já incorridas, e no Passivo (“proveitos diferidos”), os adiantamentos. 

Em 2016, por prudência foram considerados 85% dos custos imputados aos projetos dado 

poderem existir despesas não elegíveis na análise dos organismos que financiam os 

mesmos. O valor decorrente desta decisão tem um impacto de €684.589,69 nos proveitos 

do exercício. 

g) Reconhecimento de custos

A Entidade regista os seus custos de acordo com o princípio da especialização de 

exercícios, segundo o qual os custos são reconhecidos à medida que são incorridos, 

independentemente do momento em que são pagos. As diferenças entre os montantes 

pagos e os correspondentes custos são registadas na rúbrica de acréscimos de custos, 

sendo apresentado na Nota 39 um detalhe dos mesmos. 

h) Saldos e transações expressos em moeda estrangeira

Todos os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos para Euros 

utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas dos balanços. A 31 de dezembro de 

2016 e 2015 não havia saldos em aberto em moeda estrangeira. 
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As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as 

taxas de câmbio em vigor na data das transações e as vigentes na data das cobranças, 

pagamentos ou à data do balanço, foram registadas como proveitos e custos na 

demonstração dos resultados do exercício. 

i) Enquadramento fiscal

De acordo com o disposto na alínea a) do nº.1 e no nº.2 do artigo 9º do Código sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas, a Entidade goza de isenção de IRC, uma vez que a 

referida isenção não compreende os rendimentos de capitais, tal como são definidos para 

efeitos de IRS. 

Nos termos da alínea 9) do artigo 9.º do Código do IVA, estão isentas de imposto as 

prestações de serviços que tenham por objeto o ensino, bem como as transmissões de bens 

e prestações de serviços conexas, como sejam o fornecimento de alojamento e 

alimentação, efetuadas por estabelecimentos integrados no Sistema Nacional de 

Educação ou reconhecidos como tendo fins análogos pelos ministérios competentes. 

j) Provisões para Riscos e Encargos

As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou 

implícita) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa 

obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser 

razoavelmente estimado. 

A Universidade efetuou uma análise dos processos judiciais em curso, tendo por base a 

opinião técnica dos advogados, não tendo sido criada qualquer provisão para fazer face a 

eventuais riscos relacionados com os referidos processos por ser entendimento do 

Conselho de Gestão da instituição que dos mesmos não resultam responsabilidades para 

a instituição. 

6. Despesas de instalação e despesas de investigação e de desenvolvimento
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Em 31 de dezembro de 2016, estas rúbricas tinham a seguinte composição: 

 2016 2015 

Despesas de instalação:     

Estudos e projetos 0,00 0,00 

Despesas de investigação e de desenvolvimento:     

Investigação e pesquisa 2.319,41 2.319,41 

Propriedade industrial e outros direitos:     

Outros 361,87 361,87 

Total 2.681,28 2.681,28 

A 31 de dezembro de 2016 e 2015 esta rúbrica encontrava-se totalmente amortizada. 

 

7. Movimento do ativo imobilizado 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o movimento ocorrido no valor 

das imobilizações incorpóreas, corpóreas e investimentos financeiros, bem como nas 

respetivas amortizações acumuladas e provisões, foi o seguinte: 

 

 Ativo Imobilizado 

Rúbricas 
Saldo 

inicial 
Aumentos Alienações 

Transferências 

e abates 
Regularizações 

Saldo 

final 

         

Imobilizações 

incorpóreas 
       

Despesas de 

instalação 
0,00 - - - - 0,00 

Despesas de 

investigação e de 

desenvolvimento 

2.319,41 - - - - 2.319,41 

Propriedade 

industrial e outros 

direitos 

361,87 - - - - 361,87 

  2.681,28 - - - - 2.681,28 
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Ativo Imobilizado 

Rúbricas Saldo inicial Aumentos Alienações 
Transferência

s e abates 
Regularizações Saldo final 

Imobilizações 

corpóreas 

Terrenos e recursos 

naturais 
879.964,41 - 

- - - 
879.964,41 

Edifícios e outras 

construções 
43.143.304,06 739.718,30 

- - - 
43.883.022,36 

Equipamento e 

material básico 
29.872.242,33 548.012,37 

- 
172.375,79 

- 
30.247.878,91 

Equipamento de 

transporte 
115.644,45 

- - - - 
115.644,45 

Ferramentas e 

utensílios 
3.494,91 

- - - - 
3.494,91 

Equipamento 

administrativo 
4.786.718,25 257.257,70 

- 
137.451,82 

- 
4.906.524,13 

Taras e vasilhame - - - - - - 

Outras imobilizações 

corpóreas 
1.158.651,58 14.738,96 

- - - 
1.173.390,54 

Imobilizações em 

curso 
- 

- - - - 
- 

79.960.019,99 1.559.727,33 - 309.827,61 - 81.209.919,71

Totais 79.960.019,99 1.559.727,33 - 309.827,61 - 81.209.919,71

Podemos constatar que o investimento global aumentou durante este ano, devido 

essencialmente a obras de ampliação e remodelação do bar do edifício do complexo 

pedagógico e reabilitação dos sistemas mecânicos com vista à melhoria da eficiência 

energética do edifício P3, como outras áreas afins relacionadas com ensino e investigação, 

no âmbito de projetos de investigação, financiados pelo ON2 e outras entidades.  

No que respeita a equipamento básico e administrativo, salienta-se o esforço continuado 

na manutenção e conservação dos equipamentos, com o objetivo da manter a qualidade e 

quantidade dos recursos disponíveis, traduzidos num incremento da capacidade funcional 

das Escolas/Departamentos e Serviços, contribuindo assim para manter os requisitos 

exigidos pela qualidade do ensino, investigação e prestação de serviços à comunidade. 
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 Amortizações e Provisões 

Rúbricas 
Saldo 

inicial 
Reforços 

Transferências 

e abates 
Regularizações Saldo final 

Bens de domínio público  - - - - - 

        

Imobilizações incorpóreas       

Despesas de instalação 0,00 - - - 0,00 

Despesas de investigação e de 

desenvolvimento 
2.319,41 - - -   2.319,41 

Propriedade industrial e outros 

direitos 
361,87 - 

- 
- 361,87 

  2.681,28 - - - 2.681,28 

 

 Amortizações e Provisões 

Rúbricas Saldo inicial Reforços 
Transferências 

e abates 
Regularizações Saldo final 

Imobilizações corpóreas       

Terrenos e recursos naturais - - - -  

Edifícios e outras construções 12.416.606,02 783.328,21 - - 13.199.934,23 

Equipamento e material básico 23.460.750,53 1.633.561,43 170.265,23 - 24.924.046,73 

Equipamento de transporte 75.597,12 6.567,54 - - 82.164,66 

Ferramentas e utensílios 3.494,91 - - - 3.494,91 

Equipamento administrativo 4.614.441,82 57.458,96 137.464,73 - 4.534.436,05 

Taras e vasilhame - - - - -  

Outras imobilizações corpóreas 137.628,85 - - - 137.628,85 

Imobilizações em curso - - - - - 

  40.708.519,25 2.480.916,14 307.729, 96 - 42.881.705,43 

      -  

Totais 40.708.519,25 2.480.916,14 307.729, 96 - 42.881.705,43 

 

8. Composição do Ativo Imobilizado 

Terrenos e Recursos Naturais 

Esta rúbrica inclui, essencialmente, os terrenos onde estão implantados todos os edifícios 

do campus da UTAD. 

Edifícios e Outras Construções 

Esta rúbrica inclui mobiliário administrativo e equipamento de informática da Reitoria, 

de Estruturas Especializadas, Escolas e Serviços, equipamentos de laboratório e outros de 

todas as Escolas. 
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14. Imobilizado não valorizado

A UTAD não valorizou os livros e outro espólio das bibliotecas adquiridas nos anos 

anteriores à implementação da contabilidade patrimonial. No entanto, existe um controlo 

físico atualizado destes bens. A sua não valorização é justificada pelo custo/benefício. 

23. Dívidas de cobrança duvidosa

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 existiam as seguintes dívidas de cobrança duvidosa 

2016 Provisões 2016 2015 Provisões 2015 

Clientes 

Clientes conta corrente - - - - 

Clientes cobrança duvidosa 1.348.920.82 1.348.920.82 1.455.647,65 1.455.647,65 

Alunos 2.588.725,01 2.588.725,01 2.608.892,11 2.608.892,11 

3.937.645,23 3.937.645,23 4.064.539,76 4.064.539,76 

Outros devedores 

Outras entidades 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 

17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 

Total 3.955.145,23 3.955.145,23 4.082.039,76 4.082.039,76 

Em 2016, o reforço das provisões relativas a dívidas de alunos, está essencialmente 

relacionado com a inclusão das dívidas de alunos do ano letivo de 2014/2015, 

permanecendo apenas em conta corrente as dívidas vencidas relativas aos anos letivos 

2015/2016 e 2016/2017. 

26. Dívidas em mora com o Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2016, não existiam dívidas em situação de mora com o Estado e 

outros entes públicos. 

29. Responsabilidades por Garantias Prestadas

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, existem responsabilidades por garantias prestadas, 

no montante de 49.258,39 euros, cujo beneficiário é a EDP. 
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31. Movimento ocorrido nas provisões 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, ocorreram os seguintes 

movimentos nas rúbricas de provisões:  

  Provisões acumuladas 

      

Código 

das 

contas 

Contas Saldo inicial Aumento Redução Saldo final 

291 Provisões para cobrança duvidosa      
 

  Clientes 1.455.647,65 81.308,64 188.035,47 1.348.920,82 
 

  Outras entidades 17.500,00 - - 17.500,00 
 

  Alunos 2.608.892,11 416.437,31 436.605,01 2.588.724,41 
 

  4.082.039,76 497.745,95 624.640,48 3.955.145,23 

      

 

A constituição de provisões para cobrança duvidosa de clientes foi efetuada de acordo 

com a política descrita no ponto 2.7 do POC-Educação. Foram constituídas para os 

créditos, que não do Estado (sentido lato), em mora há mais de 12 meses desde a data do 

respetivo vencimento e para as quais existiam diligências para o seu recebimento. A taxa 

de provisão considerada foi de 100%. 

O reforço da provisão para cobrança duvidosa de clientes, no valor de €81.308,64, inclui 

€58.943,15 relativos a dívidas relacionadas com convénios luso-brasileiros em mora há 

mais de seis meses. 

A constituição de provisões relativas a alunos integra a totalidade da dívida dos anos 

letivos anteriores a 2015/2016. Em 2016, a provisão relativa a alunos foi reforçada em 

€416.437,31. 

 

32. Movimento ocorrido no fundo patrimonial 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, realizaram-se os seguintes 

movimentos na rúbrica do fundo patrimonial: 
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Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final 

Património 29.848.228,21 - - 29.848.228,21 

Reservas de reavaliação 

Reservas: 

Reservas legais  - -  -   - 

Subsídios 19.877,10  - -   19.877,10 

Doações: 

Doações - Entidade cedente (104.161,29)  - -   (104.161,29) 

Doações - Entidade beneficiária 94.931,63 - -   94.931,63 

Reservas decorrentes das 

transferências de ativos 
(5.569.034,49) - - (5.569.034,49) 

Resultados Transitados (2.180.969,31) 1.267.818,14 - (913.151,17)

22.108.871,85 1.267.818,14 - 23.376.689,99

Resultado Líquido 

Exercício de 2015 1.267.818,14 (1.267.818,14) - - 

Exercício de 2016 16.001,86 - 16.001,86 

Totais 23.376.689,99 16.001,86 - 23.392.691,85

Os movimentos ocorridos nos Resultados Transitados estão relacionados com a aplicação 

do Resultado Líquido de 2015. 

33. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

O custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas no exercício de 2016, foi 

determinado como se segue:  

Rúbricas Mercadorias 
Matérias-primas, subsidiárias e de 

consumo 

Existências iniciais (+) 99.228,64 - 

Compras (+) 76.231,00 - 

Regularizações de existências (+/-) - - 

Existências finais (-) 75.244,85 - 

Custos no exercício 100.214,79 -
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35. Vendas e prestações de serviços por atividade e mercados geográficos 

Assim como em 2015, em 2016 as vendas foram realizadas no mercado interno. No que 

respeita às prestações de serviços, as mesmas foram realizadas, essencialmente, no 

mercado interno, sendo o referente ao mercado comunitário de valor residual.  

 

37. Demonstração de resultados financeiros 

Os resultados financeiros têm a seguinte composição: 

 

Código das 

contas 
Rúbrica 2016 2015 

 Custos e perdas:   

681 Juros suportados 2.454,40 803,33 

688 Outros custos e perdas financeiras 31.453,39 27.328,79 

  33.907,79 28.132,12 

    

 Proveitos e ganhos:   

781 Juros obtidos 29.882,90 5.089,05 

783 Rendimentos de imóveis 1.225,68 1.225,68 

  31.108,58 6.314,73 

 

38. Demonstração dos resultados extraordinários 

Os resultados extraordinários têm a seguinte composição:  

 

Código das 

contas 
Rúbrica 2016 2015 

  Custos e perdas:     

692 Dívidas incobráveis - - 

694 Perdas em imobilizações 1.653,41 2.235,87 

695 Multas e penalidades 11.250,00 8.137,80 

696 Aumentos de amortizações e provisões - - 

697 Correções relativas a exercícios anteriores 304.072,66 72.869,90 

698 Outros custos e perdas extraordinárias 13.433,52 300.000,00 
  

330.409,59 383.243,57 
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Código das 

contas 
Rúbrica 2016 2015 

 
Proveitos e ganhos: 

791 Restituições de impostos - - 

792 Recuperação de dívidas - - 

794 Ganhos em imobilizações - - 

796 Redução de amortizações e provisões 624.640,48 161.027,62 

797 Correções relativas a exercícios anteriores 6.647,81 103.530,54 

798 Outros proveitos e ganhos extraordinários 1.408.278,62 1.377.447,43 

2.039.566,91 1.642.005,59 

A diminuição na rúbrica de outros custos e perdas extraordinárias está relacionada com o 

fato de, em 2015, estar refletido o montante pago referente à indemnização no “processo 

Ladário”. Muito embora se tenha registado o valor total da indemnização em 2015, foi 

registada uma dívida de €150.000 a pagar em 2016. 

O aumento do valor das correções de exercícios anteriores deve-se essencialmente ao 

aumento de devoluções às entidades financiadores, relativos a acertos finais de diversos 

projetos já terminados. 

Em 2016, o valor referente a redução de amortizações e provisões refere-se a provisões 

para cobrança duvidosa e traduz essencialmente o facto de a UTAD ter cobrado em 2016 

dívidas que se encontravam provisionadas relacionadas com os convénios luso-brasileiros 

(ver Nota 31). 

O valor registado em outros proveitos e ganhos extraordinários reflete em 2016, 

essencialmente o valor referente a transferências de capital obtidas no montante de 

1.408.278,62€ (2015: €1.377.447,43). 

39. Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da

situação financeira e dos resultados do exercício tais como as que se seguem:

a) Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2016, os saldos com estas entidades tinham a seguinte 

composição: 
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Rúbricas 2016 2015 

Saldos devedores    

Imposto sobre o rendimento    

  Retenções na fonte - - 

Imposto sobre o valor acrescentado 156.916,47 130.770,13 

Contribuições para a segurança social 91,39 57,82 

  157.007,86 130.827,95 

 

 

Rúbricas 2016 2015 

      

Saldos credores    

Retenção de impostos sobre rendimentos    

    Impostos sobre o rendimento das pessoas singulares 575.425,87 520.077,06 

Imposto sobre o valor acrescentado - - 

Restantes impostos - - 

Contribuições para a segurança social - - 

  575.425,87 520.077,06 

 

b) Acréscimos e diferimentos  

Em 31 de dezembro de 2016, os saldos destas rúbricas tinham a seguinte composição:  

 

 2016 2015 

Acréscimos de proveitos    

Subsídios ao funcionamento: projetos 863.192,50 1.422.593,53 

Outros acréscimos de proveitos - - 

  863.192,50 1.422.593,53 

Custos diferidos   

Outros custos diferidos 27.588,35 40.493,47 

  27.588,35 40.493,47 

Acréscimos de custos    

Remunerações a liquidar 4.963.943,80 4.831.545,23 

Outros acréscimos de custos 96.541,59 218.271,93 

  5.060.485,39 5.046.817,16 

Proveitos diferidos   

Propinas para diferir 748.449,03 771.696,13 

Subsídios para investimentos 12.188.452,48 13.596.731,10 

Subsídios ao funcionamento 2.055.372,15 856.685,59 

  14.992.273,66 15.225.112,82 
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c) Fornecedores

O saldo de Fornecedores a 31 de dezembro de 2016, inclui faturas por pagar não vencidas, 

essencialmente de fornecimentos de bens e serviços. 

Não se encontravam em aberto títulos a pagar e adiantamentos efetuados. 

d) Impostos e taxas

Esta rúbrica analisa-se como se segue: 

2016 2015 

Taxas: 

  Propinas 7.245.941,51 7.574.634,84 

  Taxas de matrícula 1.105,00 377,50 

  Taxas de exames - - 

  Taxas de melhorias de notas - - 

  Seguro escolar 107,50 25,00 

  Complementos de formação 590,82 22.031,50 

  Outras taxas 134.158,34 156.351,61 

7.381.903,17 7.753.420,45 

Multas 10,00 125,00 

10,00 125,00 

Emolumentos 647.803,00 668.228,22 

647.803,00 668.228,22 

Total impostos e taxas 8.029.716,17 8.421.773,67 

e) Proveitos suplementares

Esta rúbrica analisa-se como se segue: 

2016 2015 

Aluguer de instalações: 

   Aluguer de bares - - 

   Aluguer de salas 915,00 4.000,00 

   Aluguer de habitações 1.386,52 1.386,52 

   Aluguer de instalações desportivas - - 

   Aluguer de auditórios 2.840,00 1.693,90 

   Aluguer de Equipamento - - 

5.141,52 7.080,42 

Outros proveitos suplementares: 

   Outros 20.041,36 127.828,05 

Totais 25.182,88 134.908,47 
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f) Transferências e subsídios correntes obtidos 

Esta rúbrica analisa-se como se segue:  

 2016 2015 

Transferências correntes:   

  Orçamento do Estado 29.707.221,00 28.347.200,00 

  Feder - - 

  Piddac 87.500,00 87.500,00 

  Serviços e Fundos Autónomos - - 

  Empresas privadas 18.866,68 24.278,49 

  Empresas sem fins lucrativos 78.604,35 466.791,66 

  Outras 5.319.073,88 7.286.760,93 

    

  Subsídios correntes obtidos 218.296,41 271.466,09 

  35.429.562,32 36.483.997,17 

 

Apesar do aumento das transferências para as entidades parceiras do projeto 

“Eurolegume” e do aumento das devoluções resultantes de acertos finais de projetos com 

as entidades financiadoras, a diminuição nesta rúbrica é explicada pela especialização dos 

subsídios ao funcionamento. (Relativamente ao projeto “Eurolegume”, incluindo a 

especialização, foi registado nesta rúbrica €618.442,61). 

 

g) Fornecimentos e serviços externos 

Esta rúbrica analisa-se como se segue:  

 

 2016 2015 

Subcontratos 0,00 0,00 

Eletricidade 735.429,58 727.413,58 

Combustíveis 56.713,59 57.158,89 

Água 205.950,71 159.987,71 

Outros fluidos 236.086,17 224.109,63 

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 159.505,00 238.451,77 

Livros e documentação técnica 294,21 362,35 

Material de escritório 55.546,18 55.837,69 

Artigos para oferta 6.676,48 7.277,30 

Rendas e alugueres 246.072,43 328.153,80 

Consumo de mercadorias 300.269,11 373.767,81 

Despesas de representação 5.479,04 5.286,44 

Comunicação 66.381,37 81.929,34 

Seguros 28.285,21 25.783,74 

Royalties 82.784,52 47.145,68 

Transportes de mercadorias 1.339,01 2.426,59 
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2016 2015 

Transportes de pessoal 0,00 0,00 

Deslocações e estadas 318.105,96 462.131,63 

Comissões 0,00 0,00 

Honorários 177.308,17 263.324,71 

Conservação e reparação 469.616,40 1.537.883,73 

Publicidade e propaganda 31.138,93 29.085,20 

Limpeza, higiene e conforto 245.562,69 301.295,93 

Vigilância e segurança 0,00 0,00 

Trabalhos especializados 624.579,15 1.286.618,63 

Lúdico e didático 4.202,09 4.060,37 

Outros fornecimentos e serviços 381.623,38 310.693,57 

4.438.949,38 6.530.186,09 

Os fornecimentos e serviços externos apresentam como principais componentes algumas 

das rúbricas relativas aos encargos com as instalações (conservação e reparação, 

eletricidade, gás, água e limpeza), os trabalhos especializados, os consumíveis 

laboratoriais, os honorários, assim como as deslocações e estadas. Comparativamente a 

2015, verificou-se um decréscimo acentuado, especialmente nas rubricas “Conservação e 

reparação” e “Trabalhos especializados”, fruto das medidas de contenção de despesa que 

se refletem na diminuição da execução de projetos de investigação/construção e na 

diminuição do recurso a soluções de outsourcing, privilegiando uso dos recursos humanos 

da instituição. 

h) Custos com Pessoal

Esta rúbrica analisa-se como se segue: 

2016 2015 

Remunerações dos Órgãos Diretivos 

Vencimentos - - 

- - 

Remunerações base 

Pessoal dos quadros 21.059.400,01 20.045.768,42 

Pessoal além dos quadros 2.800.554,48 2.958.820,54 

Pessoal contratado 147.159,86 194.234,73 

Pessoal aguardando aposentação 9.728,15 5.062,25 

Pessoal outra situação - - 

24.016.842,50 23.203.885,94 
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 2016 2015 

Outras remunerações   

Subsídio de férias e de Natal 4.105.644,20 3.894.402,17 

Subsídio de alimentação 803.844,58 837.048,10 

Abonos para falhas 3.106,44 3.106,44 

Ajudas de custo 113.155,96 112.903,57 

Prestações sociais diretas 65.419,30 59.195,18 

Por doença, maternidade e paternidade - - 

Outras remunerações variáveis 68.773,74 80.874,89 

  5.159.944,22 4.987.530,35 

Total remunerações 29.176.786,72 28.191.416,29 

Outros   

Pensões 10.019,78 11.136,27 

Encargos sobre remunerações 6.876.419,88 6.461.271,35 

Seguros de acidentes de trabalho - - 

Outros custos com o pessoal 69.893,72 64.440,86 

  6.956.333,38 6.536.848,48 

Total prestações sociais 6.956.333,38 6.536.848,48 

Total dos custos com pessoal 36.133.120,10 34.728.264,77 

 

Em 2016 verificou-se um aumento significativo relativamente ao ano anterior resultante 

da reposição da reversão salarial, alteração da taxa contributiva para a Segurança Social. 

Estes fenómenos traduziu-se num aumento da remuneração base e nos respetivos 

encargos. 

 

i) Transferências correntes concedidas 

Esta rúbrica decompõe-se como se segue: 

 2016 2015 

Transferências correntes concedidas:   

  Administração pública 1.231.873,86 1.044.555,64 

  Administração Privada 24.524,60 32.232,97 

  Particulares 1.783.001,73 1.479.728,84 

  Exterior 65.434,55 189.739,72 

    

Subsídios correntes concedidos   

  Associação Académica - - 

  Outras instituições 1.000,00 - 

    

Outros - - 

  3.105.834,74 2.746.257,17 
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O aumento verificado na rúbrica de transferências correntes concedidas é justificada, 

principalmente, pelo acréscimo do valor das transferências para bolseiros de investigação, 

mobilidade e formação.  

j) Outros custos e perdas operacionais

Esta rúbrica decompõe-se como se segue: 

2016 2015 

Impostos e taxas 40.429,76 24.592,29 

Quotizações 46.922,16 42.994,36 

Outros custos e perdas operacionais - - 

87.351,92 67.586,65 

k) Processos judiciais em curso

A Universidade é parte em diversos processos judiciais em curso para os quais, com base 

na opinião de especialistas, efetua um julgamento para determinar se deve ser registada 

uma provisão. Tendo por base a avaliação efetuada, divulgamos os seguintes processos: 

 A UTAD reclama um crédito a título de dedução do IVA no montante de 151.342,71

euros. A sentença foi favorável à UTAD, encontrando-se pendente o recurso

interposto pela AT.

 Ação interposta por docente com vista a pagamento de vencimentos decorrente de

caducidade do contrato. Acórdão favorável ao autor. Processo em fase de apuramento

de responsabilidades financeiras.

 A Autora impugna o despacho que a impediu de defender a sua tese por falta de

pagamento de propinas. Foi apresentada a contestação.

Após a referida avaliação, não foi criada qualquer provisão para fazer face a eventuais 

riscos relacionados com processos judiciais em curso por ser entendimento do Conselho 

de Gestão que da resolução dos referidos processos não resultarão quaisquer passivos. 

l) Contabilidade analítica
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No sentido de responder ao previsto no ponto 1.8 do POC – Educação, a UTAD tem a 

sua contabilidade organizada por centros de custos de modo a obter informação dos 

resultados por atividades. No entanto, encontra-se em curso a implementação de um 

sistema de contabilidade analítica que permita a obtenção de mapas de análise e controlo 

dos custos com a educação, bem como dos proveitos e dos resultados por funções de 

modo a obter a informação exigida no POC - Educação. 

 

m) Outras informações 

Os honorários do Fiscal Único ascenderam a dez mil seiscentos e quarenta e oito euros e 

dezasseis cêntimos, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

 

n) Eventos subsequentes 

Após a data do balanço não ocorreram eventos que proporcionem provas ou informações 

adicionais sobre condições que existiam à data do balanço, nem eventos que sejam 

indicativos de condições que surgiram após a data do balanço relativamente aos quais 

haja a necessidade de divulgação. 
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5.2.4 Relatório de Gestão 

O Relatório de Gestão é um documento de Prestação de contas que, à semelhança 

dos restantes elementos previstos para a universidade, é remetido ao Tribunal de Contas, 

visando disponibilizar aos potenciais utilizadores e destinatários um conjunto de elementos 

de caráter monetário, funcional, operacional e até social.  

Assim, subjacente ao objetivo da sua elaboração, está o propósito de informar todos 

os interessados e os cidadãos em geral, dado que é um direito que lhes assiste, porquanto, 

tratando-se de serviços públicos, aqueles, devem apreciar as atividades desenvolvidas e 

avaliar a economia, eficiência e eficácia dos serviços prestados à comunidade, sempre numa 

perspetiva jurídica, política e social, uma vez que é de dinheiros públicos que se trata.  

A informação que é apresentada é produzida pelas diversas peças que compõem a 

contabilidade orçamental a que obriga o plano oficial de contabilidade pública para o setor 

da educação. O Relatório de Gestão espelha o resultado das atividades da universidade, 

bem como a situação económica relativa ao exercício e a sua situação patrimonial.  

De acordo com o ponto n.º 13 do plano oficial de contabilidade pública para o setor 

da educação, o relatório de gestão a apresentar pelo conselho de gestão da universidade 

deve contemplar os seguintes aspetos:  

 A situação económica relativa ao exercício, analisando, em especial, a evolução

da gestão nos diferentes setores de atividade da universidade, designadamente

no que respeita ao investimento, condições de funcionamento, custos e

proveitos;

 Uma síntese da situação financeira da universidade, considerando indicador de

gestão financeira, orçamentais e económicos;

 Evolução das dívidas de curto, médio e longo prazo de e a terceiros, nos últimos

dois anos, individualizando as dividas de e a terceiros;

 Os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.

Poder-se-ão ainda acrescentar outras informações, a título facultativo, como sejam, 

uma breve caracterização dos recursos humanos da universidade e a evolução futura da 

mesma, de acordo com o descrito seguidamente. 
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O Relatório de Gestão da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) foi 

preparado em conformidade com a Portaria nº 794/2000, de 20 de setembro, que define 

as normas relativas à consolidação de contas do setor da educação. 

 UTAD, tutelada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia do Ensino Superior 

(MCTES) presta serviços de educação superior, sendo reconhecida como 

referência no sistema Universitário Português; 

Análise Patrimonial 

As demonstrações financeiras da UTAD relativas ao exercício de 2016, apresentam um 

ativo líquido de €44.444.637,03, um valor de fundos próprios de €23.392.691,85, sendo 

o seu passivo de €21.051.945,18.

- Demonstrações financeiras (valores expressos em euros)

Rúbrica 2016 2015 

Fundos Próprios 23.392.691,85 23.376.689,99 

Passivo 21.051.945,18 21.084.013,91 

Ativo líquido 44.444.637,03 44.460.703,90 

O valor do ativo líquido diminuiu entre 2015 e 2016, verificando-se também uma 

diminuição no passivo. Já nos fundos próprios houve um ligeiro aumento. A estrutura do 

balanço está expressa na figura 7. 
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Todas as rúbricas do ativo estão valorizadas pelo custo de aquisição (princípio do custo 

histórico) e os mais antigos sem qualquer tipo de registos, pela avaliação feita por um 

técnico da Repartição de Finanças de Vila Real aquando da regularização do património 

da UTAD. 

Os fundos próprios devem-se a resultados acumulados de anos anteriores, investimentos 

em edifícios e equipamento básico e administrativo. 

Estrutura do Ativo e do Passivo 

2016 2015 

Estrutura do Ativo Valor Peso (%) Valor Peso (%) 

Depósitos em inst. financeiras e caixa 3.194.141,64 7,19%   1.628.155,03 3,66% 

Acréscimos e Diferimentos 890.780,85 2,00%   1.463.087,00 3,29% 

Existências 75.244,85 0,17%      99.228,64 0,22% 

Imobilizações corpóreas 38.328.214,28 86,24% 39.251.500,74 88,28% 

Dívidas de terceiros 1.956.255,41 4,40%    2.018.732,49 4,54% 

Total 44.444.637,03 100% 44.460.703,90 100% 

2016 2015 

Estrutura do Passivo Valor Peso (%) Valor 
Peso 

(%) 

Dívidas a terceiros-curto prazo 999.186,13 4,75%      809.083,93 3,84% 

Acréscimos e diferimentos 20.052.759,05 95,25% 20.274.929,98 96,16% 

Total 21.051.945,18 100% 21.084.013,91 100% 

 -
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No decurso do exercício findo a 31 de dezembro de 2016, os ativos líquidos sofreram 

uma ligeira diminuição de €16.066,87. Esta variação tem origem na diminuição do valor 

das imobilizações corpóreas em €923.286,46, do valor das existências em €23.893,79 e 

do valor da rúbrica de acréscimos e diferimentos em €572.306,15, apesar do aumento em 

€1.565.986,61 na rúbrica de depósitos em instituições financeiras e caixa.  

Quanto ao capital circulante, verificou-se uma ligeira diminuição das dívidas de terceiros 

a curto prazo justificado pela diminuição da dívida de clientes. Por outro lado, a rúbrica 

de Disponibilidades aumentou, nomeadamente a conta de depósitos à ordem em 
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instituições financeiras. Estas disponibilidades são referentes a propinas, vendas, 

prestação de serviços, transferências entre organismos (bolsas FCT) e de projetos I&D. 

As dívidas de terceiros - curto prazo passaram de €2.018.732,49 em 2015, para 

€1.956.255,41 em 2016, o que representa um ligeiro decréscimo em relação ao ano 

anterior. Esta variação reflete o facto de, em 2016, e após esforços mantidos pela UTAD, 

esta ter conseguido recuperar parte das dívidas antigas referente às propinas dos alunos e 

clientes. Em 2016, a UTAD optou por provisionar as dívidas de alunos do ano letivos de 

2014/2015, permanecendo apenas em conta corrente as dívidas vencidas relativas aos 

anos letivos 2015/2016 e 2016/2017. 

As dívidas a terceiros - curto prazo, passaram de €809.083,93 em 2015, para €999.186,13 

em 2016, o que representa um acréscimo justificado pelo aumento da dívida a 

fornecedores e Estado. 

Análise de Resultados 

O resultado líquido do exercício é positivo, no montante de €16.001,86, tendo diminuído 

consideravelmente face ao ano anterior que apresentou um resultado positivo de 

€1.267.818,14. 

Resultado Líquido do exercício 
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Estrutura de Proveitos 

A análise aos proveitos permite concluir uma diminuição na ordem dos 3%. Esta 

diminuição é justificada principalmente pela diminuição dos proveitos suplementares, 

sendo que transferências e outros subsídios correntes é a principal rúbrica de proveitos 

representando em 2016, cerca de 75% do total. 

Estrutura dos proveitos 
 

2016 2015 Variação  

Proveitos e Ganhos Valor (€) 
Peso 

(%) 
Valor (€) 

Peso 

(%) 
Absoluta % 

Vendas e Serviços 

Externos 
1.669.443,68 3,54% 1.728.197,82 3,57% (58.754,14) (3,40%) 

Impostos, Taxas e outros 8.029.716,17 17,00% 8.421.773,67 17,39% (392.057,50) (4,66%) 

Proveitos Suplementares 25.182,88 0,05% 134.908,47 0,28% (109.725,59) (81,33%) 

Transferências e 

Subsídios Correntes 
35.429.562,32 75,02% 36.483.997,17 75,35% (1.054.434,85) (2,89%) 

Proveitos Operacionais 45.153.905,05 95,62% 46.768.877,13 96,60% (1.614.972,08) (3,45%) 

       

Proveitos e Ganhos 

Financeiros 
31.108,58 0,07% 6.314,73 0,01% 24.793,85 392,64% 

Proveitos Operacionais 

e Financeiros 
45.185.013,63 95,68% 46.775.191,86 96,61% (1.590.718,23) (3,40%) 

Proveitos e ganhos 

extraordinários 
2.039.566,91 4,32% 1.642.005,59 3,39% (18.875,99) (1,15%) 

Total de Proveitos 47.224.580,54  48.417.197,45  (1.609.054,22) (3,32%) 

 

 

Estrutura dos proveitos 

 

Em 2016 as vendas e as prestações de serviços ascenderam a €1.669.443,68 

(€1.728.197,82 em 2015). A diminuição verificada em 2016 deve-se à variação negativa 
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ocorrida em prestações de serviços (€66.312,71) não compensada com a variação 

positiva ocorrida nas vendas (€7.558,57). A principal proveniência destas receitas, tem 

origem na venda de produtos agrícolas e silvícolas, realização de estudos, projetos e 

assistência tecnológica, prestação de serviços informáticos, realização de conferências, 

workshops, seminários, colaboração docente e prestação de serviços de alimentação e 

alojamento. 

Os proveitos relativos a Taxas e Emolumentos diminuíram, devido essencialmente a uma 

ligeira diminuição dos estudantes de formação inicial que ingressaram na UTAD. 

Evolução do número de estudantes 

Ano letivo Número Estudantes 

2008/09 6.825 

2009/10 7.171 

2010/11 7.531 

2011/12 7.490 

2012/13 7.278 

2013/14 7.079 

2014/15 6.784 

2015/16 6.894 

2016/17 6.609 

As receitas da atividade relacionada com centros e projetos de I&D continuam a 

contribuir de forma decisiva para o crescimento global da atividade da UTAD. 

Os proveitos e ganhos financeiros aumentaram em relação ao ano anterior, devido ao 

aumento de cobrança de juros de mora no pagamento das propinas. 

O total de proveitos da UTAD, no exercício de 2016, representaram uma diminuição, 

relativamente ao ano anterior, devido essencialmente à diminuição das transferências, de 

entidades financiadoras de projetos de investigação, propinas, vendas de bens e 

prestações de serviço ao exterior. 

Estrutura de Custos 

Em 2016 a estrutura de custos foi semelhante à do ano anterior, verificando-se que os 

custos com pessoal sofreram um aumento, devido à devolução da reversão salarial aos 

trabalhadores, continuando a ter um peso significativo, cerca de 77%. 



114 

Estrutura de custos 
 

2016 2015 Variação  

Custos e perdas Valor (€) Peso (%) Valor (€) 
Peso 

(%) 
Absoluta % 

Custo merc. vendidas 

matérias cons. 
100.214,79 0,21% 50.714,42 0,11% 49.500,37 97,61% 

Fornecimentos e 

serviços externos 
4.438.949,38 9,40% 6.530.186,09 13,85% (2.091.236,71) (32,02%) 

Transf.correntes conc. 

e prest.sociais 
3.105.834,74 6,58% 2.746.257,17 5,82% 359.577,57 13,09% 

Custos com Pessoal 36.133.120,10 76,54% 34.728.264,77 73,66% 1.404.855,33 4,05% 

Outros custos e perdas 

operacionais 
87.351,92 0,19% 67.586,65 0,14% 19.765,27 29,24% 

Amortizações do 

exercício 
2.481.044,42 5,26% 2.282.766,82 4,84% 198.277,60 8,69% 

Provisões do exercício 497.745,95 1,05% 332.227,70 0,70% (250.919,06) (75,53%) 

Custos Operacionais 46.844.261,30 99,23% 46.738.003,62 99,13% (310.179,63) (0,66%) 

       

Custos e perdas 

financeiros 
33.907,79 0,07% 28.132,32 0,06% 5.775,67 20,53% 

Custos Operacionais 

e Financeiros 
46.878.169,09 99,30% 46.766.135,74 99,19% (304.403,96) (0,65%) 

       

Custos e perdas 

extraordinários 
330.409,59 0,70% 383.243,57 0,81% (52.833,98) (13,79%) 

Total de Custos 47.208.578,68  47.149.379,31  (357.237,94) (0,76%) 

 

Os custos e perdas financeiras mantiveram-se, sendo provenientes de serviços bancários, 

juros de mora e outros juros. 

 

Estrutura de custos 

 

Os custos e perdas extraordinárias diminuíram e incluem as devoluções/restituições a 

outras instituições públicas ou privadas, a alunos e abates de imobilizado. 
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O total de custos da UTAD no exercício de 2016 representaram uma diminuição na ordem 

dos 0,8% relativamente ao ano anterior. Esta descida deve-se à redução dos custos com 

fornecimentos e serviços externos, provisões e custos e perdas extraordinários. 

Aplicação de Resultados 

O Conselho de Gestão propõe que a aplicação do resultado líquido do exercício de 2016 

positivo em €16.001,86 seja efetuada em resultados transitados. 

Vila Real, 24 de março de 2017 

O Conselho de Gestão, 
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6. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS

6.1 Conclusões 

Os dez anos passados antes de ser licenciado e os vinte anos passados, após o 

término da licenciatura em gestão agrária e os quinze anos da licenciatura em gestão foram 

anos de muito trabalho, luta e aprendizagem. O candidato reconhece sem dúvida alguma, 

que para a situação profissional atual em que se encontra, foram essenciais as duas 

licenciaturas, a pós-graduação em gestão pública e autárquica e cursos de alta direção em 

administração pública. 

No que respeita aos pontos 3 e 4, pode-se então concluir que a grande reforma da 

administração financeira do estado tem tido um percurso longo e difícil. Com a lei n.º 8/90 

de 20 de fevereiro foram lançadas as bases da contabilidade pública. Veio definir o regime 

financeiro dos serviços e organismos da Administração Central e dos institutos públicos 

que revistam a forma de serviços personalizados do Estado e de fundos públicos, o controlo 

orçamental e a contabilização das receitas e despesas, que tinham de obedecer a 

determinados princípios e normas. Em 1991, com a publicação da lei n.º6/91 de 20 de 

fevereiro, veio fazer o enquadramento do orçamento de estado, definindo as regras 

referentes ao Orçamento do Estado, os procedimentos para a sua elaboração, discussão, 

aprovação, execução, alteração e fiscalização e a responsabilidade orçamental, bem como 

as regras relativas à Conta Geral do Estado. 

Em 1992 com a publicação do decreto-lei n.º 155/92 de 28 de julho, finalizou a 

arquitetura legislativa da reforma orçamental e da contabilidade pública, pelo qual se 

estabelece o regime de administração financeira do estado. Este diploma contém as normas 

legais de desenvolvimento do regime de administração financeira do estado a que se 

referem a lei n.º 8/90 de 20 de fevereiro. Mais tarde e em finais da década de noventa, surge 

então a publicação do Plano Oficial de Contabilidade Pública, através do decreto-lei n.º 

232/97 de 3 de setembro. Com o surgimento deste plano, foi ponto de partida para a criação 

de outros planos setoriais específicos. No caso concreto, através da portaria n.º 794/2000 

de 20 de setembro, foi criado o plano oficial de contabilidade para o setor da educação. Em 

2001 com a criação da lei do enquadramento orçamental, veio definir os princípios e regras 

orçamentais, através da lei n.º 91/2001 de 20 de agosto. Esta lei até hoje já teve várias 

alterações. 
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Em 2002 foi criado um classificador das despesas e receitas da administração 

central, através do decreto-lei n.º 26/2002 de 14 de fevereiro. A partir daqui estavam 

reunidas todas as condições para que a reforma da administração financeira do estado 

avança-se. Praticamente todas as entidades, incluindo a Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro tivessem que apresentar contas ao Tribunal de Contas segundo esta modalidade 

e Instruções n.º 1/2004 – 2.ª Secção. Ao longo dos anos houve necessidade de se fazerem 

ajustamentos, no caso concreto das universidades, a definição do regime jurídico das 

instituições do ensino superior, regulando designadamente a sua constituição, atribuições e 

organização, o funcionamento e competência dos seus órgãos e, ainda, a tutela e 

fiscalização pública do Estado sobre as mesmas, no quadro da sua autonomia, (Lei n.º 

62/2007, de 10 de setembro). 

Relativamente ao ponto 5 deste relatório, foi destinado essencialmente às 

obrigações a que as universidades estão sujeitas perante as entidades que as tutelam 

(Ministério) e fiscalizam (Tribunal de Contas), tendo em consideração o Plano Oficial de 

Contabilidade para o Setor da Educação. 

Relevante também, foram as exigências encontradas na gestão do dia-a-dia de uma 

instituição com constrangimentos financeiros. Obrigou a ser-se criativo, inovador e a 

experimentar novas técnicas de gestão em todas as atividades desenvolvidas, que se 

centraram essencialmente na eficácia, eficiência e qualidade.  

Ao nível da eficácia conseguiu-se otimizar tempos de resposta, garantir os prazos 

de pagamento a fornecedores, desta forma foram reduzidos custos e conseguiu-se 

rentabilizar as receitas. 

Em termos de eficiência, conseguiu-se consolidar a nossa base tecnologia ao nível 

dos sistemas de informação, melhorar a transparência financeira e patrimonial, 

desmaterializar alguns processos. Contribuindo assim para uma melhoria da 

operacionalidade dos serviços. 

Em termos qualitativos, conseguiu-se melhorar a satisfação dos clientes, 

desenvolver novas competências nos recursos humanos e iniciar-se o processo de 

certificação dos serviços, estando na fase de auditoria dos processos utilizados. 

O detalhado percurso profissional do mestrando, permitiu concluir que a tomada de 

decisão e a gestão em instituições como as universidades e no caso concreto da UTAD, 

deve assentar em três pilares: 
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 Gestão e decisão descentralizada, permitindo uma resposta mais eficaz aos 

problemas operacionais e quotidianos. Não permitindo que esta se concentre na 

estratégia, dedicando-se quase em exclusivo à parte operacional; 

 Gestão e decisão mista, conjugando a decisão transversal de forma a conduzir a uma 

satisfação das necessidades dos diferentes intervenientes na vida académica; 

 Gestão e decisão centralizada, com o objetivo de criar e manter uma identidade mais 

estratégica e controladora. 

Este trabalho permitiu redescobrir e relembrar experiências, possibilitando uma 

reflexão sobre as mesmas e relembrando muitos dos conceitos aplicados e aprendidos, 

enriquecendo claramente o nível de competências. 

Finalizando, o candidato gostaria de terminar, expressando que cada indivíduo traça 

o seu percurso consoante as opções/decisões que toma na vida. Estas foram as tomadas pelo

candidato, aos níveis académico, curricular e profissional. 

6.2 Perspetivas Futuras 

Tendo em conta o percurso/situação profissional, académico e curricular entende o 

candidato estarem reunidas condições de poder vir a servir ainda mais a Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, não só com os conhecimentos e competências adquiridas até 

esta data, mas também com a continuação da formação, quer contínua, quer académica, que 

tenciona dar continuidade. 

Os objetivos para os próximos anos, quer como Diretor de Serviços Financeiros e 

Patrimoniais ou como Técnico Superior na mesma área, ou outra, passam por colaborar nos 

objetivos estratégicos e operacionais da Universidade, incluindo os da área financeira e 

patrimonial, que passarão essencialmente por: 

- Reforço da transparência e da qualidade das contas;

- Reforço da melhoria dos procedimentos de execução orçamental e patrimonial

das atividades desenvolvidas de todas as fontes de financiamento;

- Inovação dos processos de gestão e valorização dos recursos humanos;

- Desmaterialização dos processos administrativos.
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- Gestão da qualidade. 

Os dois primeiros objetivos estão diretamente relacionados com a missão dos 

Serviços Financeiros e Patrimoniais e enquadram‐se no programa do Conselho de Gestão, 

que elege a transparência das contas e a melhoria do processo orçamental como elementos 

necessários à consolidação e promoção da sustentabilidade das contas. O terceiro, quarto e 

quinto objetivos estratégicos têm em vista uma melhoria sustentada do funcionamento dos 

serviços, que é também uma condição necessária para a realização da sua missão. A missão 

pode resumir‐se numa simples frase: “Zelar pela qualidade das contas e património”. 

Para além dos objetivos enunciados, na opinião do autor deste trabalho, seria 

importante para o presente e futuro destes serviços e Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, estabelecer parcerias com o Departamento de Economia, Sociologia e Gestão, 

em matérias como a implementação de novos projetos ligados à área financeira e 

patrimonial e de auditoria e controlo interno, visto existirem recursos altamente 

qualificados. 

Relativamente às perspetivas futuras prevêem-se sérias dificuldades principalmente 

em matéria de recursos humanos, uma vez que os trabalhadores existentes já têm idades 

bem avançadas e as políticas públicas praticadas até esta data vão no sentido de não renovar, 

mas sim racionalizar. Futuramente a qualidade do serviço público prestado vai ser de pior 

qualidade em todas as áreas da administração pública. 

Em termos operacionais, os objetivos do autor deste Relatório continuarão a ser 

centrados essencialmente na satisfação do utente/cliente (interno e externo), continuar a 

ajudar a criar uma imagem positiva da instituição, redução dos tempos de espera, melhoria 

ambiental, redução do tempo médio por processo, eficiência e eficácia na liquidação de 

receita e melhoria dos sistemas de informação. Só desta forma se consegue ter uns serviços 

fortes e capazes de poderem responder aos novos desafios que as instituições enfrentam 

constantemente (interna e externamente).  

Paralelamente à atividade profissional desenvolvida nesta instituição pública, o 

autor deste trabalho começa a desenvolver atividades relacionadas com empreendedorismo 

no setor agroalimentar de forma a contribuir para o desenvolvimento local. 

Em termos de estrutura orgânica e funcional, os Serviços Financeiros e Patrimoniais 

consideram-se equilibrados, pois comportam duas grandes áreas importantes (financeira e 
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patrimonial), que são fundamentais e vitais para o funcionamento e imagem da 

universidade.   
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