
 

 
 

 
MESTRADO EM CONTABILIDADE, FISCALIDADE E 

FINANÇAS EMPRESARIAIS 

 
 
 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 
 
 
 
 
ESTÃO AS ENTIDADES DO SECTOR NÃO LUCRATIVO PREPARADAS 
PARA A NOVA LEGISLAÇÃO? 
 
 
 
 
ODETE ISABEL FERNANDES TOMÉ 
 
 

 
 
 
 
 

SETEMBRO – 2012 
 



 

 
 

MESTRADO EM CONTABILIDADE, FISCALIDADE E 
FINANÇAS EMPRESARIAIS 

 
 

TRABALHO FINAL DE MESTRADO 

DISSERTAÇÃO 
 
 
ESTÃO AS ENTIDADES DO SECTOR NÃO LUCRATIVO PREPARADAS 
PARA A NOVA LEGISLAÇÃO? 
 
 
 
ODETE ISABEL FERNANDES TOMÉ 
 
JÚRI: 
ORIENTAÇÃO: 
PROFESSORA DOUTORA MARIA JOÃO GUEDES 
 
PRESIDENTE DO JÚRI: 
PROFESSORA DOUTORA CRISTINA GAIO 
 
VOGAL: 
PROFESSOR DOUTOR PEDRO PINHEIRO 
 

 
 

SETEMBRO – 2012 



Odete Tomé  -  Estão as Entidades do Sector não Lucrativo Preparadas para a alteração da 
Legislação? 

 

 
 

Índice  
Índice de Figuras ........................................................................................................................... 1 

Índice de Tabelas ........................................................................................................................... 1 

Acrónimos ..................................................................................................................................... 2 

Resumo .......................................................................................................................................... 3 

Palavras-chave ............................................................................................................................... 3 

Abstract ......................................................................................................................................... 3 

Agradecimentos ............................................................................................................................ 4 

Introdução ..................................................................................................................................... 5 

Capítulo 1 - Caracterização do sector e Revisão da Literatura ................................................. 8 

1.1 O que são as ESNL ......................................................................................................... 8 

1.2 Problemática do sector ..................................................................................................... 10 

1.3 A evolução e caracterização do sector .............................................................................. 12 

1.4 Gestão das Organizações do sector não Lucrativo ........................................................... 15 

Capítulo 2 - Enquadramento Normativo ..................................................................................... 16 

2.1 O que mudou? Quais as Novas Obrigações? ..................................................................... 16 

Capítulo 3 - Metodologia............................................................................................................. 20 

3.1 Amostra ............................................................................................................................. 20 

3.2 Dados Primários ................................................................................................................ 20 

3.3 Variáveis ............................................................................................................................ 22 

Capítulo 4 - Principais Resultados ............................................................................................... 24 

4.1 Dados Principais ................................................................................................................ 24 

4.2 Caracterização dos respondentes ..................................................................................... 25 

4.1.2 Análise do TOC ............................................................................................................... 27 

4.2.2 Análise do ROC ............................................................................................................... 28 

4.2.3 Participação de outros agentes na construção da informação financeira ..................... 30 

4.2.4 Preparação das ESNL ...................................................................................................... 34 

4.2.5 Âmbito do Enquadramento Normativo ......................................................................... 36 

Capítulo 5 - Conclusões, Limitações do estudo e Pistas Futuras................................................. 39 

Referências Bibliográficas: .......................................................................................................... 41 

Sites Visitados (Visualizado nos meses de Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro) ............. 44 

Anexos ......................................................................................................................................... 45 



Odete Tomé  -  Estão as Entidades do Sector não Lucrativo Preparadas para a alteração da 
Legislação? 

 

 
 

Anexo I Legislação – Regime Jurídico .......................................................................................... 45 

Decreto-Lei 158/2009 de 13 de Julho ..................................................................................... 45 

Decreto-lei 36/2011 de 9 de Março ........................................................................................ 45 

Tabelas retiradas da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas ................................................. 45 

Anexo II Construção do Questionário ......................................................................................... 46 

Questionário antes da intervenção e envio do “Questionário Piloto” ................................... 46 

Questionário depois do envio “Questionário Piloto” ............................................................. 46 

Anexo III Tratamento de dados do Questionário ........................................................................ 49 

Anexo IV Principais Correlações .................................................................................................. 51 

 

 

  



Odete Tomé  -  Estão as Entidades do Sector não Lucrativo Preparadas para a alteração da 
Legislação? 

 

1 
 

Índice de Figuras 
FIGURA 1 - TRIÂNGULO DO BEM-ESTAR SOCIAL ........................................................................................ 10 

FIGURA 2 - PRINCIPAIS STAKEHOLDERS ..................................................................................................... 10 

FIGURA 3 - FINALIDADES, FONTES E RESPONSABILIDADES ........................................................................ 11 

FIGURA 4 - % DO EMPREGO TOTAL, NPI VS. INDUSTRIAS SELECCIONADAS EM PORTUGAL 2006............. 13 

FIGURA 5 - PERCENTAGEM DO EMPREGO, POR PAÍS 2002-2010 .............................................................. 13 

FIGURA 6 - DISTRIBUIÇÃO DO EMPREGO NPI, POR CAMPO, PORTUGAL 2006 .......................................... 14 

FIGURA 7 - RECEITA DE NPI, POR TIPO E FONTE, PORTUGAL 2006 ............................................................ 14 

FIGURA 8 - PRINCIPAIS ÁREAS DE ACTIVIDADE .......................................................................................... 26 

FIGURA 9 - A ORGANIZAÇÃO TEM TOC ...................................................................................................... 27 

FIGURA 10 - IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AO TOC ........................................................................................ 27 

FIGURA 11 - A ESNL TEVE QUE CONTRATAR TOC PELA PRIMEIRA VEZ? .................................................... 28 

FIGURA 12 - A ORGANIZAÇÃO TEM ROC? .................................................................................................. 28 

FIGURA 13 - IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AO ROC ........................................................................................ 29 

FIGURA 14 - A ORGANIZAÇÃO TEVE QUE CONTRATAR ROC PELA 1ª VEZ? ................................................ 29 

FIGURA 15 - A EMPRESA RECORRE A EMPRESAS EXTERNAS DE CONTABILIDADE? ................................... 30 

FIGURA 16 - NÚMERO DE TÉCNICOS CONTABILÍSTICOS EXISTENTES ......................................................... 31 

FIGURA 17 - A GESTÃO PARTICIPA NA PREPARAÇÃO DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA? ...................... 32 

FIGURA 18 - A ESNL APRESENTOU AS DF PELA PRIMEIRA VEZ? ................................................................. 33 

FIGURA 19 - A ORGANIZAÇÃO ESTÁ PREPARADA PARA DAR RESPOSTA À PREPARAÇÃO DOS DADOS 

CONTABILÍSTICOS?............................................................................................................................. 34 

FIGURA 20 - A INTRODUÇÃO DE NOVO NORMATIVO CONTABILÍSTICO TRADUZIU-SE NUM ACRÉSCIMO 

DE CUSTOS? ....................................................................................................................................... 35 

FIGURA 21 - COM A NOVA ALTERAÇÃO DE LEGISLAÇÃO A ORGANIZAÇÃO EM TERMOS DE 

CONTABILIDADE VAI DEDICAR: .......................................................................................................... 36 

FIGURA 22 - QUEM SÃO OS PRINCIPAIS UTILIZADORES DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA ........................... 36 

FIGURA 23 - EXISTE MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DAS DF (CONTROLO INTERNO)?

 ........................................................................................................................................................... 37 

FIGURA 24 - ACHA QUE É UM FACTOR DE CREDIBILIDADE ESTA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA? .................... 38 

 

Índice de Tabelas 
TABELA 1 - APRESENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS .............................................................................................. 22 

TABELA 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS INQUIRIDOS ........................................................................................ 24 

TABELA 3 - ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS ....................................................................................... 25 

 
 

 



Odete Tomé  -  Estão as Entidades do Sector não Lucrativo Preparadas para a alteração da 
Legislação? 

 

2 
 

 

Acrónimos 
CNP - Contas Nacionais Portuguesas  

DF - Demonstrações Financeiras 

ESNL - Entidades do Sector Não Lucrativo 

ICNPO - Nomenclatura Internacional das Instituições Sem Fins Lucrativos (Grupos e 
Subgrupos) 

INE - Instituto Nacional de Estatística 

IPSS - Instituições Particulares de Segurança Social 

ISFL - Instituições Sem Fins Lucrativos 

ICNPO - Classificação Internacional para as Organizações Sem Fins Lucrativos 

JHU/CCSS - Jonhs Hopkins – Center for Civil Society Studies 

NCRF-ESNL - Normas de Contabilidade e de Relato Financeiro das Entidades Sem 
Fins Lucrativos 

NPIs - Non profit institutions 

NC ESNL - Normas de Contabilidade das Entidades do Sector Não Lucrativo 

OSFL - Organizações Sem Fins Lucrativos 

PCISS - Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social 

ROC - Revisor Oficial de Contas 

TOC - Técnico Oficial de Contas 

 

  



Odete Tomé  -  Estão as Entidades do Sector não Lucrativo Preparadas para a alteração da 
Legislação? 

 

3 
 

Resumo 
No terceiro sector a importância das Entidades do Sector Não Lucrativo tem 

vindo a aumentar na sociedade portuguesa, pelo que, a alteração legislativa tem a 
capacidade de suscitar problemáticas e divergir opiniões. Esta dissertação visa oferecer 
uma análise e compreensão da escassez de normas contabilísticas específicas e a falta de 
recursos financeiros que permitam o registo fiel e transparente das suas operações. As 
práticas inexistentes de procedimentos para preparação dos dados contabilísticos, a não 
divulgação de informação financeira nem práticas de relato financeiro de acordo com a 
nova norma, conclui-se que poderão ser factores de entrave para as entidades que terão 
que passar a prestar e elaborar informação. Em 2012 o paradigma das Entidades do 
Sector Não Lucrativo executa uma viragem quer em termos de transparência quer de 
adaptação. Estarão as Entidades do Sector Não Lucrativo preparadas e conscientes desta 
alteração legislativa? 

 
 
 
 

Palavras-chave: Terceiro Sector, Entidades do Sector Não Lucrativo, legislação 
contabilística, social, organizações, stakeholders, estado, privados, transferências, 
voluntariados; 
 

 

Abstract 
In the tertiary sector the importance of nonprofits has increased in Portuguese society, 

so that the legislative amendment has the ability to raise issues and opinions differ. This 

paper aims to provide an analysis and understanding of the scarcity of specific 

accounting standards, the lack of financial resources enabling organizations to register 

their faithful and transparent operations is a reality of nonprofits belonging to the 

tertiary sector. The practices nonprofit procedures for preparation of accounting data, 

the non-disclosure of financial information or financial reporting practices in 

accordance with the new standard, we conclude that obstacle could be factors for 

entities that have to go and prepare to provide information. 

In 2012 the paradigm of nonprofits performs a shift in terms of transparency or 

adaptation. Are the nonprofits prepared and aware of this legislative change? 
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Introdução 
 

Na última década, o fenómeno da globalização da economia conheceu uma 

rápida evolução. Uma simples alteração da legislação tem a capacidade de suscitar 

problemáticas e divergir opiniões. 

A nossa sociedade, tradicionalmente, encontra-se dividida em sectores de 

actividade: o sector primário que engloba actividades que extraem recursos 

directamente da natureza (por exemplo a agricultura, pecuária, silvicultura, extracção 

mineira, apicultura, pesca); o sector secundário que transforma as matérias-primas em 

produtos acabados ou semiacabados (por exemplo a indústria, construção civil, obras 

públicas, fornecimento de gás e electricidade); e o terceiro sector que engloba o 

comércio e serviços, ou seja, incluem actividades que não produzem bens mas prestam 

serviços tais como, na área da saúde, educação, banca, seguros, transporte, turismo. 

Cada sector tem sofrido mudanças dinâmicas ao longo das últimas décadas, sendo 

imperativo acompanhar o mercado, as tendências socioeconómicas e culturais. 

O primeiro sector é o Estado, responsabilizando-se pelas questões sociais, o 

segundo sector é caracterizado pelo mercado onde se inserem as empresas privadas e, 

por último, o terceiro sector é responsável por dar resposta à sociedade civil colmatando 

situações que o estado não consegue dar resposta. Este sector é sobretudo constituído 

por associações, organizações não-governamentais, fundações, mutualidades, 

cooperativas, misericórdias, entre outras. 

O terceiro sector, sempre demonstrou pouco interesse face aos demais quer em 

termos económicos quer em termos organizacionais. Com o aumento da sua expressão 

na sociedade o sector tem sido alvo de cada vez mais estudos específicos relativos ao 

desempenho das organizações que o compõem. 
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Sendo as empresas não lucrativas, designadas por ESNL (Entidades Sector Não 

Lucrativo), pertencentes ao terceiro sector estas instituições são de naturezas jurídicas 

diferentes, tendo como objectivo principal melhorar a qualidade de vida em sociedade. 

O quotidiano contabilístico das ESNL é por vezes ignorado contendo inúmeros 

problemas em termos de organização contabilística. Esses problemas surgem quer pela 

escassez de normas contabilísticas específicas e de difícil execução, quer pela falta de 

recursos financeiros para ter e manter um contabilista, sendo a utilidade do mesmo uma 

imposição legal. Outro problema reside na necessidade de terem um SI (sistema interno) 

que registe de forma fiel as suas operações e acompanhe a organização das ESNL. 

O desenvolvimento regulamentar dos princípios contabilísticos, tem procurado 

atenuar, ainda que sem sucesso, os riscos associados a um meio empresarial cada vez 

mais envolvente, seja em organizações do sector não lucrativo quer em organizações 

com finalidade lucrativa, onde os potenciais utilizadores da informação financeira 

(Estado, doadores particulares e privados, entre outros), procuram informação fiável 

para a tomada de decisões. Os mencionados utilizadores necessitam de confiança na 

informação que lhes é proporcionada, nomeadamente, que a mesma é credível, objectiva 

e apresentada de forma verdadeira. A mencionada credibilidade pode ser reforçada pelo 

cumprimento da respectiva legislação. 

No contexto económico actual a necessidade da informação financeira é cada 

vez mais importante para os stakeholders. Neste sentido, e em fase das recentes 

alterações legislativas ainda não existe um contributo literário sobre esta temática. Este 

estudo, pretende como objectivo preencher a mencionada lacuna literária e acrescentar 

uma nova visão colocando questões pertinentes sobre o terceiro sector da sociedade 

portuguesa com o intuito de sabermos se as ESNL estão preparadas face ao novo 
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normativo. Estabelecer pontes entre a organização do terceiro sector e os seus actuais 

financiadores é fundamental para manter níveis de confiança. 

Abordamos assim, o novo regime contabilístico das ESNL que pretende atenuar 

a escassez de normas de contabilidade específicas para as mesmas. 

Esta investigação pretende dar o seu contributo face às recentes alterações 

normativas contabilísticas aplicável às ESNL introduzidas pela normalização 

contabilística aplicável a estas entidades (SNC – ESNL). Adicionalmente pretende-se 

compreender a gestão das ESNL de acordo com o novo regulamento contabilístico e 

relacionar com as implicações e impactos no seu funcionamento e apresentação de 

resultados. 

Com o aprofundar deste tema e investigação, estas entidades ignoram os termos 

contabilísticos a que estão sujeitas pelo que se demonstram confusas e incoerentes face 

a essa preparação bem como inseguras face à credibilidade deste novo normativo.  

A dissertação está estruturada da seguinte forma: No capítulo 1 apresenta 

caracterização do sector e respectiva revisão de literatura. No capítulo 2 apresenta-se o 

enquadramento normativo, onde se contextualiza o que mudou e quais as novas 

obrigações. O capítulo 3 apresenta a metodologia, caracteriza a amostra e as respectivas 

variáveis. O capítulo 4 apresenta os principais resultados do estudo empírico. Por fim, 

no capítulo 5 são apresentadas as principais conclusões. 
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Capítulo 1 - Caracterização do sector e Revisão da Literatura 

1.1 O que são as ESNL 
O Terceiro Sector é constituído por Associações, Organizações não-

governamentais, Fundações, Cooperativas, Mutualidades, Misericórdias entre outras. 

Este sector tem a finalidade de servir a comunidade, sendo a sua principal fonte de 

rendimento os donativos e subsídios. No entanto, não deixam de administrar recursos, 

criar serviços, surgindo a necessidade de transparência relativamente às actividades que 

realizam e quanto aos recursos que utilizam. 

As ESNL são entidades do sector não lucrativo com um papel importante não 

apenas na sociedade mas na Economia do país. Têm a obrigação de informação 

relativamente a dados sobre a gestão dos recursos bem como a divulgação de 

informação dos resultados alcançados sendo necessária uma boa gestão e o 

accountability das mesmas entidades. 

Borges (2011, pp.2) refere-se às instituições do terceiro sector como: “cada vez 

mais, estas instituições serem solicitadas a resolver os problemas sociais, como o 

desemprego, violência doméstica, abuso de menores, a par das restantes 

responsabilidades, como manter boas infra estruturas para idosos e jovens, que origina 

um dispêndio muito elevado de recursos materiais e imateriais”, daqui advém a 

importância de optimização da gestão estratégica destas Organizações.  

Através da tabela ICNPO (Nomenclatura Internacional das Instituições Sem Fins 

Lucrativos (Grupos e Subgrupos)) é apresentada uma multiplicidade de ESNL em 

Portugal. Pelo Código Civil Português1, as ESNL poderão ser associações ou fundações. 

As primeiras distinguem-se das segundas genericamente da seguinte forma: nas 

                                                           
1Conforme art.46º (Liberdade de Associação) e art.º 157 a Art.º184 (Legislação Aplicável às 
Associações) 
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associações o elemento essencial é o conjunto de pessoas que se juntam para prosseguir 

um determinado fim. Por seu lado, nas fundações o elemento fundamental é o 

património afecto a um fim ou conjunto de fins, e que deve ser suficiente para garantir a 

sua prossecução. 

A fundação como tipo de organização do sector não lucrativo é um fenómeno 

relativamente recente em Portugal. O primeiro Código Civil a introduzir uma referência 

à nova figura legal das fundações foi publicado em 1867 (Franco, 2005, pp.9), mas as 

duas fundações mais antigas em Portugal foram constituídas em 1908 – Fundação 

Comendador Joaquim de Sá Couto – e em 1909 – Fundação Francisco António 

Meireles. A Fundação Casa de Bragança é a terceira mais antiga e foi criada em 1933. 

São associadas do Centro Português de Fundações 105 fundações 2 , 

heterogéneas, constituído por pequenas fundações (por exemplo fundações com o 

estatuto de IPSS (Instituições Particulares de Segurança Social), e por um número 

reduzido de grandes fundações, das quais podemos destacar a Fundação Calouste 

Gulbenkian e a Fundação Champalimaud). 

As organizações não-governamentais de cooperação para o desenvolvimento, já 

atrás definidas, têm como áreas fundamentais de intervenção: a Cooperação para o 

Desenvolvimento, a Educação para o Desenvolvimento e a Ajuda Humanitária e de 

Emergência. São 49 as associadas na Plataforma das ONGD.3 

De acordo com Pestoff (2005, pp.67) usa o seguinte referencial para definir e 

delimitar a esfera de acção das organizações do sector não lucrativo - Triângulo do bem-

estar social: 

                                                           
2Conforme site online (www.cpf.org.pt) 
3Conforme site online (www.plataformaongd.pt) 
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Figura 1 - Triângulo do bem-estar social 

 
Fonte: Pestoff V. (2005) 

 
Os principais stakeholders destas organizações são (Franco, 2007, pp.39): 

Figura 2 - Principais stakeholders 

 
Fonte: Franco, (2007) 

 
 
 

1.2 Problemática do sector 
As diferenças entre as ESNL e as Entidades com fins lucrativos são de vária 

ordem, criando até alguns pontos de vista bastante distintos ente vários autores.  

Não é clara a distinção entre organizações não lucrativas, organizações públicas 

e organizações lucrativas dada a variedade dos serviços que asseguram. 

São diversos os nomes que se utilizam em todo o mundo tais como: «Terceiro 

sector»; «Sector não lucrativo» e «Sector sem fins lucrativos»; «Economia social» e 

«Economia solidária»; «Organizações não-governamentais»; «Organizações da 

sociedade civil». A definição estrutural-operacional que serve de base ao projecto 

internacional Johns Hopkins Comparative “Non-profit Sector” 4 será talvez a mais 

conhecida a nível internacional.  

                                                           
4Http://www.jhu.edu 
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A exigência de normas específicas, a obtenção de recursos financeiros para 

manter um contabilista bem como a escassez de Controlo Interno que acompanhe o 

desenvolvimento de actividades destas Organizações é essencial mas problemática para 

a evolução do sector. 

Lamb (1987, pp. 56) refere várias características de diferenciação: “os objectivos 

de uma ESNL são mais numerosos e diversos, o preço não é definido como no sector 

lucrativo, a avaliação do desempenho é extremamente complexa e difícil devido a uma 

falta de motivação para o lucro ou para os números, existem diferenças nos mercados-

alvo a servir e a organização deve ser vista como complemento para outras entidades do 

sector não lucrativo”. 

No entanto, o sector lucrativo também tenta satisfazer necessidades de longo 

prazo, tais como a antecipação de necessidades bem como investimentos em 

investigação e desenvolvimento. A missão das ESNL é o que define cada uma delas, 

normalmente, a finalidade é não lucrativa, sendo a questão monetária normalmente um 

meio e não um fim. A finalidade das entidades com fins lucrativos é criar valor 

acrescentado para os sócios, o voluntariado, a missão, os objectivos, a natureza das 

transacções, o conjunto de bens e serviços que fornecem, a natureza dos recursos 

humanos e a origem das suas receitas. 

 

Figura 3 - Finalidades, Fontes e Responsabilidades 

 
Fonte: Coelho, (2010)  
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Existem organizações de carácter duvidoso que burlam cidadãos menos 

esclarecidos e informados, criando inúmeros prejuízos para as entidades que operam de 

forma ética e responsável. Daqui resulta a necessidade de criar uma legislação, um 

mecanismo capaz de proporcionar maior transparência ao sector e consequentemente as 

organizações devem conseguir adaptar-se e beneficiar dessa transparência para captação 

de público-alvo tais como, doadores ou voluntários. 

 

1.3 A evolução e caracterização do sector 

Barreto (2002, pp. 26) refere que “Em meado do século XX e até ao fim dos 

anos sessenta, Portugal exibia vários títulos que o distinguiam da maior parte dos países 

europeus ocidentais (…) O país onde eram mais elevadas taxas de analfabetismo e de 

mortalidade infantil (…) O mais baixo rendimento por habitante…O menor número; 

Os Recursos Humanos são o maior contributo para este sector. Silva (2011, 

pp.2) caracteriza a importância dos recursos humanos das ONG num contexto de 

Globalização “um dos elementos diferenciadores, tende a passar, cada vez mais, pelos 

recursos humanos que as integram…”. As ESNL têm um papel importante na sociedade 

sobretudo no terceiro sector através da criação de emprego como demonstra a figura 5, 

em 2006, os números do emprego deste sector são de 4,1% conforme INE (Instituto 

Nacional de Estatística), à frente de outros sectores nomeadamente a agricultura, os 

serviços financeiros, os seguros e as comunicações. 

O NPI (Non profit Institutions) é importante pois o sector destacou-se nos 

últimos anos na prestação de serviços públicos. 
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Figura 4 - % do emprego total, NPI Vs. Industrias seleccionadas em Portugal 2006 

 
Fonte: Adaptado de Salomon et al (2012) 

 
A reduzida dimensão da maioria das ESNL, sem capacidade de contratar muitos 

recursos gera grande impacto no emprego deste sector proporcionando experiências de 

voluntariado. 

Em comparação com outros países Figura 5, Portugal está no 9º lugar em termos 

de emprego relativamente à actividade económica, ficando à frente do Brasil, Noruega, 

México, República Checa e Tailândia. A importância destes dados devia merecer 

especial atenção pelos nossos governantes. 

Figura 5 - Percentagem do emprego, por país 2002-2010 

Fonte: Adaptado de Salomon et al (2012) 
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A assistência social praticada pelas ESNL no desenvolvimento e subsistência da 

vida em sociedade, não geram obrigatoriamente valor económico, mas contribuem para 

o desenvolvimento económico do país. 

A distribuição do emprego por actividade é representada na figura 6, os serviços 

sociais em 2006 representavam 52%, ou seja, mais que a saúde, educação entre outros. 

Figura 6 - Distribuição do emprego NPI, por campo, Portugal 2006 

 
Fonte: Adaptado de Salomon et al (2012) 

 
As transferências do governo são a principal fonte de rendimento para as ESNL 

como é evidente na figura 7: 

Figura 7 - Receita de NPI, por tipo e fonte, Portugal 2006 

 
Fonte: Adaptado de Salomon et al (2012) 

 
O INE tem contribuído essencialmente para a caracterização do Sector através 

de um projecto-piloto 5 . Essa caracterização baseou-se na análise por actividade, 

                                                           
5
Projecto-piloto INE: Conta Satélite das Instituições Sem Fins Lucrativos (CCISFL) para o ano de 2006 
(ano que corresponde à base actual das Contas Nacionais Portuguesas (CNP- Contas Nacionais 
Portuguesas) divulgada em 2010) bem como à fonte de informação IES-Informação Empresarial 
Simplificada. 
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universo de instituições, do emprego, dos recursos e despesas das ESNL. As principais 

conclusões são conforme INE, (2011pp. 3): 

-“ Os serviços sociais geraram, no entanto, cerca de 45,2% do Valor 

Acrescentado Bruto (VAB) das ESNL, sendo responsáveis por mais de 50% do 

emprego (postos remunerados) no sector não lucrativo;” 

- “No ano de referência, o sector não lucrativo foi financeiramente deficitário, 

em cerca de 418,6 milhões de euros;” 

A preocupação de o INE desenvolver um projecto específico para as ESNL é 

uma das justificações para clarificar a necessidade de avaliar de forma exaustiva a 

dimensão económica e as principais características do terceiro sector em Portugal. 

 

1.4 Gestão das Organizações do sector não Lucrativo 
A Gestão tem a finalidade de cumprir os objectivos estabelecidos e metas 

traçadas das organizações recorrendo ao planeamento, coordenação, controlo e análise 

dos meios. 

A questão pertinente prende-se com o facto de a aplicação da gestão ser a 

mesma que em ESNL e em entidades Privadas? Digamos que o dirigente de uma 

associação como por exemplo da Inatel ou o dirigente de um Banco Alimentar, faz a 

mesma coisa que um dirigente da EDP ou um dirigente da Galp? O que distingue a 

gestão de cada uma é a finalidade específica, a utilização de terminologia diferente, 

técnicas e medidas diferentes de actuação. Existem pontos comuns entre elas que os 

dirigentes têm que ter em conta independentemente da natureza jurídica das diversas 

Organizações. 
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Duarte e Raposo (2004, pp.7) defendem que “o crescimento do número de 

organizações a operar está associado a mudanças económicas, políticas e sociais 

colocando novos desafios a estas organizações”. Os autores defendem a importância da 

marca como pilar da competitividade das organizações não lucrativas a longo prazo.  

A ferramenta de gestão do desempenho da colectividade de pessoas das ESNL é 

um factor crítico para atingir metas e estratégias das ESNL.  

Segundo Marques Apolinário6 (2003 pp.29): “Os fins influenciam a estratégia, a 

estratégia condiciona a estrutura e, por sua vez, ambas determinam a gestão.”. O fim é 

uma externalidade das ESNL, é um apoio conseguido a um deficiente, é uma refeição a 

uma família carenciada, é uma cama a um sem-abrigo.  

O desenvolvimento da comunicação, da responsabilidade Social, do ensino, da 

inovação, do empreendedorismo e a importância Social e Humanitária das ESNL na 

sociedade actual, tendo em conta os elevados montantes transaccionados (Estado e 

Privados) requere o papel fundamental da gestão sobretudo para aperfeiçoamento da 

missão, estrutura, instrumentos, técnicas e acompanhamento das tendências. 

Capítulo 2 - Enquadramento Normativo 

2.1 O que mudou? Quais as Novas Obrigações? 

A legislação acessória das ESNL, nomeadamente as propostas e medidas fiscais 

têm sofrido modificações ao longo dos anos, acompanhando assim as alterações do 

sector nas normas contabilísticas. 

                                                           
6 Marques Apolinário, Economista no Artigo Organizações sem Fins Lucrativos “A Gestão nas 
Organizações Sem Fins Lucrativos: Converter boas intenções em resultados Março de 2003 Editora 
Dirigir 
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O Decreto-Lei 158/2009 de 13 de Julho7, nomeadamente o art.º3 refere que o 

SNC é aplicável obrigatoriamente a um conjunto de entidades, sendo de especificar que 

o nº2 do referido artigo engloba as entidades do sector não lucrativo até à publicação de 

normas para as mesmas. 

A dispensa de aplicação da nova legislação, em termos específicos, foi divulgada 

pelo Decreto-lei 36A/2011 com relevância para o art.º8 onde é referida a dispensa de 

elaboração das contas consolidadas. O art.º 10 menciona a dispensa de aplicação da 

normalização contabilística para as ESNL. O art.º12 refere que “em 2012 as entidades 

do sector não lucrativo estão obrigadas a apresentar normalmente a certificação legal de 

contas e as Demonstrações Financeiras em determinadas condições, ou seja quando 

ultrapassem 2 dos 3 limites: 

a)Total de Balanço 1.500.000 

b)Total das vendas líquidas e outros proveitos 3.000.000€ 

c)N.º de trabalhadores e empresários: 50” 

Em termos fiscais o artigo 124º do CIRC n.º 3 refere que “não se aplica quando 

as vendas e outros rendimentos não excedam 150.000€ em nenhum dos dois períodos 

anteriores (...) ”.  

Com este novo normativo, as entidades que apliquem a normalização 

contabilística para as ESNL têm de apresentar um balanço, uma demonstração de 

resultados por natureza, uma demonstração de resultados por funções, uma 

demonstração de fluxos de caixa e um anexo, podendo ter que apresentar também uma 

demonstração de alterações nos fundos patrimoniais, quer por opção quer por exigência 

das entidades públicas financiadoras. Sempre que apresentem contas consolidadas ou 

                                                           
7Ver Anexo I 
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ultrapassando os limites do art.º 262 do Código das Sociedades Comerciais, ficam 

sujeitas a certificação legal de contas. 

As entidades dispensadas da aplicação da normalização contabilística para as 

entidades do sector não lucrativo e que não optem pela sua aplicação, nos termos do 

artigo 10.º do Decreto - Lei n.º 36 -A/2011, devem apresentar os seguintes mapas: 

Pagamentos e recebimentos; Património fixo; Direitos e compromissos futuros. 

A aplicação da Normalização Contabilística estatuída para ESNL aplica-se desde 

1 de Janeiro de 2011 por opção das entidades e obrigatoriamente cujo exercício se inicie 

em 1 de Janeiro de 2012, adicionalmente em data posterior, para as entidades que se 

constituírem após aquela data conforme artigo 22º do DL 36-A/20118. 

A existência de legislação complementar é notória com intuito de prestarem 

informação fidedigna sobre a gestão dos recursos que são confiados às ESNL. É disso 

exemplo legislação acerca dos modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às 

ESNL e do Código de Contas Específico para as Entidades do Sector não Lucrativo. 

Nos anos de 2010 e 2011 o enquadramento contabilístico para as ESNL era o 

seguinte: as cooperativas estavam abrangidas pelo SNC, para as demais existiam alguns 

planos específicos (sectoriais) nomeadamente o PCIPSS – Plano de Contas das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, o PROFAC – Plano de Contas das 

Associações Mutualistas e o PROFAC aplicado às Federações Desportivas, 

Associações, Agrupamentos e Clubes. 

A alteração deste conjunto de legislação apresentado vem ao encontro do esforço 

e aumento de transparência no terceiro sector. Este reforço deve-se sobretudo ao clima 

económico, ao aumento da concorrência para as doações por parte do Estado que tenta 

                                                           
8Ver Anexo I 
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reduzir os gastos públicos e à necessidade de as organizações demonstrarem que as 

verbas obtidas e sua aplicação são apropriadas. As implicações para as instituições e 

para os responsáveis que as gerem começam a tomar voz como já é evidente nos media 

da actualidade. 

Em Julho de 2012 foi divulgado o relatório de avaliação das fundações que tinha 

como objectivo a avaliação do respectivo custo/beneficio e da sua viabilidade financeira 

bem como a tomada de decisão sobre a manutenção ou extinção, sobre a continuação, 

redução ou cessação dos apoios financeiros concedidos, a respectiva manutenção ou 

cancelamento do estatuto de utilidade pública.  

O Governo admite que o relatório reforça o princípio da transparência e da 

cooperação no relacionamento entre o estado e as fundações que apoiam, é explícito 

obterem através do relatório segundo o qual “a percepção geral existente de que as 

fundações ocultam interesses privados e/ou pouco legítimos” Relatório de Avaliação 

das Fundações (2012, pp.2). 

Anheier (2000, pp.7), refere que a legislação das ESNL é precária, menos 

eficiente e talvez injusta devido à complexidade da gestão destas organizações. Isto 

deve-se ao seu ambiente na gestão de circunstâncias diversas, múltiplas fontes de 

receita, incluindo doações, taxas e encargos, pagamentos do sector público como 

subsídios, subvenções e contractos bem como todos os elementos eternos variados 

(direcção, funcionários, voluntários, clientes e usuários). 
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Capítulo 3 - Metodologia 

3.1 Amostra 

A Amostra deste trabalho das ESNL, é constituída por Associações, Fundações e 

ONG.A escolha deste tipo de Organizações teve em conta factores de semelhança de 

estatutos jurídicos bem como quantidade de informação disponível para as mesmas. 

O primeiro passo foi escolher o alvo através da construção de uma Listagem de 

Dados a Questionar onde foram procurados os respectivos contactos das entidades. De 

seguida as questões foram elaboradas para proceder à construção do questionário. 

As Associações foram recolhidas via INE o que proporcionou a amostra para 

105. 

Relativamente às Fundações foi encontrada a listagem via Associação das 

fundações e Centro Português de Fundações9 totalizando 104 Organizações. 

Para as ONG’s a informação foi retirada da “Plataforma portuguesa das 

Organizações Não Governamentais”10 totalizando 5911. 

 

3.2 Dados Primários 

Os dados primários nomeadamente o inquérito por amostragem incide sobre 

uma população, com o objectivo de obter a informação necessária sobre essa população 

no momento certo e ao menor custo possível, permite uma maior rapidez no apuramento 

dos resultados, uma maior profundidade no tratamento da informação, pois a utilização 

de grupos de menor dimensão facilita a recolha de um maior número de dados. 

                                                           
9(www.igogo.pt/fundacoes/www.cpf.org.pt/paginas/16/estatutos/16/) 
10(http://www.plataformaongd.pt/site.aspx?info=plataforma) 
11“Em Portugal, a legislação refere dois tipos de ONG: as ONGD, ou Organizações Não Governamentais 
de Apoio ao Desenvolvimento, e as ONGA, ou Organizações Não Governamentais de Ambiente, estas 
correspondentes à antiga ADA, ou Associações de Defesa do Ambiente”. 
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Dada a legislação ser bastante recente o questionário foi a opção escolhida com 

o objectivo de obter a opinião das Organizações. O questionário é um mecanismo com 

enfoque explícito nos aspectos essenciais das entidades do sector não lucrativo para 

detalhar as preocupações sobre o assunto em questão, tal como para Parasuraman, 

(1991, pp 5), um questionário é somente um conjunto de questões, feito para gerar os 

dados necessários para se atingir os objectivos do projecto. 

De forma a alcançar os objectivos definidos, utilizamos perguntas que quanto ao 

seu conteúdo são questões de opinião, e no tocante à forma são questões abertas, 

fechadas e em árvore12. A construção do questionário passou por várias fases e com a 

ajuda do questionário piloto permitiu atingir a versão final. O questionário Piloto 

debatido com uma profissional da Fundação D. Pedro IV bem como a orientadora deste 

trabalho, as questões organizaram-se e aumentaram o número de questões13.O mesmo 

foi elaborado resultando do questionário piloto, sendo composto no final por 23 

questões. A ferramenta online usada para a construção do questionário foi o site Survey 

Monkey (http://pt.surveymonkey.com/). 

A amostra conforme anteriormente referido, foi obtida de forma não aleatória 

mas orientada, já que envolveu a prévia selecção das entidades a inquirir. Utilizamos 

este tipo de amostragem, dadas às características especificas da amostra alvo que 

pretendíamos seleccionar, ou seja, entidades de interesse público. 

 

                                                           
12 De acordo com Baranãno (2008;97-99), as questões sobre opiniões «procuram informação sobre as 
opiniões, as preferências, as atitudes, etc.., do entrevistado», as questões abertas «formulam uma questão 
e o entrevistado responde como quer», nas questões fechadas «depois de colocar a questão, apresenta-se 
ao entrevistado uma lista pré-estabelecida de respostas possíveis, de entre as quais este tem de indicar a 
mais parecida à resposta que deseja dar», e por fim as questões em árvore «neste caso, a resposta a certas 
questões é determinada, pelas respostas dadas às questões precedentes», pp.13,14,15. 
13

 Ver Anexo II 
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3.3 Variáveis 

As Variáveis recolhidas pretendem aferir se as ESNL estão preparadas em 

termos contabilísticos para o novo desafio contabilístico. Visa também, apurar a 

importância que os diferentes agentes assumem na preparação da informação financeira. 

Assim as variáveis recolhidas são: 

Tabela 1 - Apresentação das Variáveis 

Variáveis Explicação da Variável 

A 
1. Qual o tipo de 
ESNL/Organização? 

Esta questão visa dividir por tipo de Organização para obter a 
aderência ao questionário por parte de cada Entidade do Sector não 
lucrativo. Esta irá quantificar quais dos diferentes estatutos que 
estiveram mais sensíveis a responder ao questionário sem esquecer 
a orientação de resposta para as questões seguintes. 
 

B 
2. Data de 
criação/fundação. 

A data de criação das entidades é uma questão pertinente dada a 
diversidade da amostra. 
 

C 
3. A Organização 
tem Técnico Oficial de 
Contas? 

Esta questão começa por introduzir alguma sensibilidade para o 
objectivo deste estudo. Os Técnicos Oficiais de Contas são os 
principais agentes da construção dos dados contabilísticos das 
entidades. No total da amostra é importante termos noção de 
quantas possuem um TOC no momento actual de realização do 
questionário. A expectativa é que do total da amostra, as 
Organizações incorporem este agente, seja de forma interna ou 
externa. 

D 

4. A organização 
tem Revisor Oficial de 
Contas? 
 

O objectivo é semelhante à questão anterior. 

E/F 

5. Que importância 
atribui ao Técnico Oficial 
de Contas?  
6. Que importância 
atribui ao Revisor Oficial 
de Contas? 
 

A importância atribuída ao TOC poderia ser Nada importante, 
Pouco importante, Razoavelmente Importante, Importante e Muito 
Importante, o objectivo é testar a sensibilidade face à importância 
dada a estes dois agentes na construção e divulgação da Informação 
Financeira destas entidades. 
 

G/H 

7. A Organização 
teve que contratar Técnico 
Oficial de Contas pela 
primeira vez? 
8. A Organização 
teve que contratar Revisor 
Oficial de Contas pela 
primeira vez? 

Questionarmos a entidade no sentido de saber se no presente ano 
teve de contratar TOC ou ROC, é com intuito de apurar a 
necessidade actual de mais um recurso para a Organização.  
 

I/J 

9. A Organização 
teve alteração de Técnico 
Oficial de Contas? 
 
10. A Organização 
teve alteração de Revisor 
Oficial de Contas? 

Estas duas questões fornecerão a percepção de uma prática corrente 
de alteração destes agentes. As Organizações tentam recorrer 
sempre a orçamentos mais baixos pelo que podemos ter indicadores 
de redução dos custos associados à contratação de TOC’s e ROC’s. 
A prática corrente de alteração destes agentes pode influenciar a 
transparência da divulgação da Informação Financeira? 
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K 

11. A Organização 
recorre a empresas 
externas em termos d e 
Contabilidade? Caso seja 
afirmativa a resposta diga 
qual. 
 

Com o intuito de apuramos se a Organização possui directamente 
um TOC na Organização ou apenas recorre a serviços externos esta 
questão tinha ainda a resposta aberta para indagar-mos os principais 
agentes da amostra inquirida. É expectável obtermos respostas de 
Sociedades de TOC’s de reduzida dimensão a prestar este serviço. 
 

L 

12. Se é interna. Qual 
o grau de preparação dos 
técnicos que ajudam a 
preparar as Demonstrações 
Financeiras? 
 

Até 12º Ano de escolaridade, Licenciatura e ou Mestrado eram as 
opções para resposta. Dada a escassez destas entidades para 
pagamento de salários com qualificações muito elevadas, esperam-
se respostas na primeira e segunda opção indicada. 
 

M 
13. Qual o número de 
técnicos contabilísticos 
existentes na Organização? 

O número de técnicos contabilísticos é importante para 
quantificarmos o número de pessoas disponíveis para preparação da 
informação financeira no total da amostra inquirida. A resposta a 
esta questão varia muito com a questão 11 e 12, ou seja, a relação 
directa ou indirecta de contratação de serviços externos para a 
preparação da divulgação da informação financeira. 

N 

14. A 
administração/gestão da 
organização participa na 
preparação da informação 
financeira? Caso a resposta 
seja afirmativa diga como. 

A expectativa é obter um resultado positivo da participação da 
administração/Gestão na preparação da informação financeira. Num 
dos pontos de revisão da literatura “Gestão das Entidades do sector 
não Lucrativo” tentamos compreender o papel da gestão, verificar o 
seu desenvolvimento e compreender como este afecta a alteração da 
legislação. 
 

O 

15. A Organização 
está preparada para dar 
resposta à preparação dos 
dados contabilísticos? 
Caso a sua resposta seja 
desfavorável justifique. 

O ponto fulcral do questionário e o objectivo deste estudo centram-
se nesta resposta. No entanto, dados recolhidos em respostas 
anteriores podem evidenciar outra direcção da resposta dada. Ter 
uma componente de resposta aberta permitirá obtermos descrição 
dos principais pontos que influenciam a organização não estar 
preparada para a alteração da legislação. 
 
 

P 

16. A introdução de 
novo normativo 
contabilístico traduziu-se 
num acréscimo de custos? 
 

O acréscimo de custos para muitas destas organizações pode ser 
preocupante do ponto de vista da dimensão que a entidade 
apresenta. A alteração de legislação poderá afectar a estrutura bem 
como a gestão da entidade. 
 

Q 

17. Com a nova 
alteração de Legislação a 
Organização em termos de 
contabilidade vai dedicar: 

As opções de resposta foram: mais tempo, menos tempo, o mesmo 
tempo, não sei responder ainda. O feedback pretendido é 
compreender os impactos da introdução da legislação em análise. A 
expectativa é as Organizações dependerem mais tempo com 
preparação da informação financeira. O facto de ainda não saberem 
responder poderá evidenciar a não preparação de parte desta 
amostra de inquiridos. 
 

R 

18. A ESNL 
apresentou as 
Demonstrações 
Financeiras pela primeira 
vez? 

Esta questão serve para compreensão da situação de cada uma das 
Organizações, permitindo-nos compreender a necessidade de 
adaptação ou não à legislação em análise. 
 

S 
19. Quem são os 
utilizadores da informação 
Financeira? 

Num dos tópicos da revisão da literatura foram detalhados os 
principais stakeholders destas Organizações. Neste sentido, a 
importância dos destinatários desta informação financeira foi 
também um dos motivos para a implementação da alteração desta 
legislação conforme lei. 
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T 

20. Tem software 
apropriado? Em caso 
afirmativo mencione o 
software utilizado. 
 

O objectivo da questão é indagar a preparação a nível informático 
para a preparação da Informação Financeira. A componente de 
resposta aberta remete-nos para os softwares mais utilizados no 
sector. 
 

U 

21. Existe fluxograma 
ou manual de 
procedimentos para 
preparação das 
Demonstrações 
Financeiras (Controlo 
Interno)? 

O controlo das operações, processos, movimentos, transacções é 
importante para a fiabilidade e transparência da informação 
financeira. Caso as Organizações não apresentem qualquer controlo 
destes processos pode evidenciar uma deficiência da gestão das 
mesmas bem como pouca credibilidade das mesmas. 
 

V 
22. Acha que é um 
factor de credibilidade esta 
alteração legislativa? 

As opções de resposta foram as seguintes: Concordo Totalmente; 
Concordo; Sem opinião; Não Concordo; Discordo Totalmente. 
Dadas as respostas evidenciadas anteriormente pela amostra 
inquirida. Estão as Organizações a favor desta legislação? A 
capacidade de absorção do objectivo e finalidade da legislação é 
compreendida pelas Organizações? Devem as Organizações 
manifestarem-se no sentido de alteração da mesma?  

X 

23. Conforme consta 
no Relatório de Contas 
preencha a caracterização 
da sua Organização: 

X1 Volume de Donativos Anuais 
X2 N.º de empregados 
X3 Principal área de actuação 

Capítulo 4 - Principais Resultados 

4.1 Dados Principais 

A Estatística Descritiva tem como objectivo fornecer medidas de avaliação dos 

dados. As medidas utilizadas são: a média, o desvio padrão, o mínimo e o máximo. Os 

resultados foram obtidos através do Excel. A tabela seguinte apresenta o total de 

questionários enviados e respectivas respostas obtidas entre Junho e Setembro de 2012. 

Tabela 2 - Caracterização dos Inquiridos 

 

Questionário enviado Nr. De Respostas % de respostas 

Associações 105 18 38% 

ONG 59 15 31% 

Fundações 104 15 31% 

Totais dos 

inquiridos 
269 48 100% 
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Tabela 3 - Análise Descritiva das Variáveis 

Variável 
N.º de 

Observações 
% Resposta 
(“Sim”) 

Desvio 
Padrão 

Mínimo  Máximo 

A 48 89%** 26,27 59 105 

B 48 1982* 33,82 1834* 2009* 

C 48 24 24,04 7 41 

D 48 24 4,24 27 27 

E 48 9,60%** 10,69 2 26 

F 48 10%** 3,21 5 13 

G 48 50 23,62 33 67 

H 48 24 21,21 9 39 

I 48 12%** 11,2 2 26 

J 48 12%** 9,39 0 40 

K 48 24 4,24 21 27 

L 48 16%** 15,62 6 34 

M 48 12%** 31,37 0 44 

N 48 24 22,63 8 40 

O 48 24 25,46 5 13 

P 48 8%** 14,04 0 36 

Q 48 12%** 10,3 0 25 

R 48 12%** 13,64 2 32 

S 48 12%** 9,09 24 48 

T 48 24 16,97 12 36 

U 48 24 7,07 19 29 

V 48 10%** 10,36 0 25 

X1 38 125.005*** 227.802 0 950.000 

X2 47 50 109,38 0 430 

X3 46 3%** 1,67 1 7 

* Medida: Anos 

**% de Sim: Variáveis cuja média tem significado. 

*** Medida: € 

 
 

4.2 Caracterização dos respondentes 

Análise da variável B - Data da criação/fundação 

Relativamente à Variável B, a Data Fundacional de criação, varia entre 1834 e 

2009, e uma média 30 anos. 
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Análise da Variável X1 - Volume de donativos anuais 

Relativamente ao total de donativos no ano de 201114, a Média é de 125.000€, 

oscilando entre um Máximo de 950.000€ e um Mínimo de 0€, o que demonstra a 

variedade dos inquiridos de grande, média e pequena dimensão. O Mínimo corresponde 

a 13 Associações, 9 fundações e 9 ONG. O Máximo de 950.000€ foi referido por uma 

Fundação. 

Análise da Variável X2 - N.º de Empregados 

O número médio de empregados é de 5015, o Máximo é de 430 e corresponde 

apenas a uma fundação. O Mínimo de 0 foi dado por 7 Associações, 3 Fundações e 3 

ONG. 

Análise da Variável X3 - Principal Área de Actuação 

Figura 8 - Principais áreas de actividade 
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A área de actuação predominante é a da cooperação internacional e de desenvolvimento. 

4.1.2 Análise do TOC 

Análise da Variável C - A organização tem Técnico Oficial de Contas? 

Figura 9 - A organização tem TOC 

 

Os 15% que não têm TOC correspondem a 4 Associações e 3 ONG. As mesmas 

não têm ROC.  A Variável C está correlacionada em 0,91 com as que estão preparadas 

para a alteração legislativa (Variável O), sendo significativa com p-value igual a 0,008. 

No entanto, as organizações com TOC estão correlacionadas em 0,43 com as que não 

têm qualquer opinião do factor de credibilidade da alteração legislativa (Variável V), a 

mesma não é significativa (p-value igual a 1)16. 

Análise da Variável E - Que importância atribui ao Técnico Oficial de Contas? 

Figura 10 - Importância atribuída ao TOC 

 

Para os respondentes o TOC é muito importante sobretudo para as ONG com 10 

respostas, seguindo-se as Associações com 9 e as Fundações com 7. Por outro lado, 2 

Associações referem que o TOC é nada importante. 
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Análise da Variável G - A Organização teve que contratar Técnico Oficial de 
Contas? 

Figura 11 - A ESNL teve que contratar TOC pela primeira vez? 

 

No total de inquiridos, 16 ESNL (33%) tiveram que contratar TOC pela primeira 

vez no ano de 2011. Destas organizações 6 admitem não estar preparadas para a 

alteração de legislação. 

Análise da Variável I - A organização teve alteração de Técnico oficial de contas? 

A resposta mais frequente, com 54% do total, é que não houve alteração de 

TOC. Destas, 9 são Associações, 9 Fundações e 8 ONG. A alteração no último ano, foi 

respondida por 8% (4 respostas) correspondente a 2 Associações e 2 ONG. 

4.2.2 Análise do ROC 

Análise da Variável D - A organização tem ROC? 

Figura 12 - A organização tem ROC? 

 

Do total de inquiridos, 24 ESNL, ou seja, 44% têm ROC. Dos restantes 56% (27 

respostas) que não têm correspondem a 48,1% de Associações, 37,0% de ONG e 14,8% 

de Fundações.  
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Análise da Variável F - Que importância atribui ao ROC? 

Figura 13 - Importância atribuída ao ROC 

 

Esta variável F (3,10 de desvio padrão) apresenta menos dispersão que a variável 

E (10,69 de desvio padrão). Das que consideram o ROC menos importante 25% não 

estão preparadas para a alteração da legislação. 

Análise da Variável H - A organização teve que contratar ROC pela primeira vez? 

Figura 14 - A organização teve que contratar ROC pela 1ª vez? 

 

Dos 19% que tiveram que contratar ROC pela primeira vez destacam-se as 

Fundações 55,6% seguindo-se as Associações e ONG com 22,2%. Destas, todas 

afirmam estar preparadas para as alterações legislativas.   

Dos 81% que não tiveram que contratar ROC, dividem-se com 41% as 

Associações, ONG com 33,3% ONG e 25,6% pelas Fundações. No entanto 15,4% das 

respostas (6 respostas) admitem não estar preparadas para a alteração de legislação. 

Análise da Variável J - A organização teve alteração de ROC? 

Do total de inquiridos, 83% das ESNL admitem que não tiveram alteração do 

ROC17. Depois, 10% afirmam que há mais de 3 anos que não alteram. No entanto, 6% 

admitem ter tido mudança no último ano.  
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4.2.3 Participação de outros agentes na construção da informação financeira 

Análise da Variável K e L - A organização recorre a empresas externas em termos 

de Contabilidade? Caso seja afirmativa a resposta diga qual; Se é interna. Qual o 

grau de preparação dos técnicos que ajudam a preparar as demonstrações 

financeiras? 

Figura 15 - A Empresa recorre a empresas externas de Contabilidade? 

 
 

O Tipo de ESNL que mais recorre a agentes externos são as ONG com 42,9%, 

as fundações com 33,3% e por fim com 23,8% as Associações. Destas 95,2% apenas 

têm 2 técnicos o que justifica a necessidade de recorrer a serviços externos.  

A Variável K está correlacionada em 0,33 com as entidades estarem preparadas 

para a alteração legislativa (Variável O), no entanto não significativa (p-value igual a 

0,0001). O facto de recorrerem a empresas externas de Contabilidade está 0,86 

correlacionada com a falta de opinião para a de credibilidade da legislação (Variável V) 

mas não é significativa (p-value igual a 0,006)18. 

O grau de escolaridade dos técnicos internos, é essencialmente a Licenciatura 

com 70,8%, seguindo-se com16,7% com o 12º ano de escolaridade e 12,5% com 

Mestrado, na resposta aberta foi referido o Bacharelato e técnicos com cursos 

profissionais de contabilidade. 
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Análise da Variável M e T - Qual o número de técnicos contabilísticos existentes na 

organização? Tem software apropriado? Em caso afirmativo mencione o software 

utilizado. 

Figura 16 - Número de técnicos contabilísticos existentes 

 

As ESNL apresentam entre 0 e 44 técnicos contabilísticos, com um desvio 

padrão de 21,37, o que demonstra grande variabilidade. 

Das respostas até 2 técnicos é dividido pelas Associações com 36,4%, as ONG 

com 34,1% e por fim as Fundações com 29,5%. A administração participa em 84,1% na 

construção da informação financeira. As ESNL com até 2 técnicos admitem estar 

preparadas para a alteração legislativa (cerca de 86,4%).  

Relativamente à variável T19, 75% afirma ter software apropriado. Na resposta 

aberta, os softwares mais utilizados são: Fatnumber, Sendys, Linha 50, F3M, Minimal 

Software de Gestão, Contaplus e Olisoft gráfico. Os 25% que não têm software 

apropriado, constitui as Associações e ONG ambas com 41,7%, as fundações com 

16,7%. 

A variável T, ter ou não software apropriado está correlacionado em 65% com a 

Variável O (as entidades estarem preparadas para a alteração legislativa). No entanto, 

também está fortemente correlacionada em 0,60 com as que não têm qualquer opinião 
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sobre a credibilidade da alteração legislativa (Variável V) mas não significativa com p-

value igual a 120. 

Análise da Variável N - A administração/Gestão da organização participa na 

preparação da informação financeira? Caso a resposta seja afirmativa diga como. 

Figura 17 - A Gestão participa na preparação da Informação Contabilística? 
 
 
 
 

 

 

 

            O papel da gestão está directamente relacionado com a influência da legislação 

conforme capítulo 1.4. Através do questionário apuramos que 83% das organizações 

consideram que a gestão é participativa. Na resposta aberta para mencionarem como é 

feita essa participação foram mencionadas respostas como funções administrativas e de 

acompanhamento (preparação de relatórios, organização de documentos contabilísticos, 

entrega de documentos, processamento de pagamentos, controlo de gestão, verificação e 

orientação de dados, planeamento estratégico). As entidades que afirmam que a 

administração não participa na construção da informação financeira estão 

correlacionadas em 0,58% com as que afirmam ter apenas dois empregados. A 

participação da gestão na construção da informação financeira está fortemente 

relacionada em 0,85 com as que estão ou não preparadas para a alteração legislativa 

(Variável O) e significativa com p-value igual a 0,0003. No entanto, também apresenta 

correlação positiva em 0,47 com as que afirmam não ter qualquer opinião sobre a 
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credibilidade da alteração legislativa (Variável V), mas não significativo dado o p-value 

igual a 121. 

 

Análise da Variável R - A ESFL apresentou as Demonstrações Financeiras pela 

primeira vez? 

Figura 18 - A ESNL apresentou as DF pela primeira vez? 

 

Apenas 12 ESNL apresentaram as DF pela primeira vez. Esta variável apresenta 

grande variabilidade, com um desvio padrão de 13,64. Destas ESNL que apresentaram 

pela primeira vez DF (Demonstrações Financeiras) há mais de três anos, 37,5% são as 

Associações e Fundações, 25% são ONG. Das que apresentaram pela primeira vez as 

DF há mais de três anos 96,9% afirmam estar preparadas para a nova legislação, 59,4% 

afirmam dedicar o mesmo tempo na preparação da informação financeira. No entanto, 

21,9% afirmam não saber ainda e 18,8% afirmam que vão precisar de mais tempo.  

As que nunca apresentaram as DF, 55,6% as ONG, 44,4% as Associações. 

Destas que nunca apresentaram, 55,6% afirmam precisar de mais tempo, 22,2% 

admitem o mesmo tempo ou não saberem responder ainda! 

 

 

 

                                                           
21

  Ver Anexo IV Principais correlações 

10% 4%

67%

19%

Mais de um ano Mais de dois anos Mais de 3 anos Nunca apresentou



Odete Tomé  -  Estão as Entidades do Sector não Lucrativo Preparadas para a alteração da 
Legislação? 

 

34 
 

4.2.4 Preparação das ESNL 

Análise da Variável O - A organização está preparada para dar resposta à 

preparação dos dados contabilísticos? Caso seja desfavorável justifique. 

 

Figura 19 - A organização está preparada para dar resposta à preparação dos dados contabilísticos? 

 

 
A Variável O evidência se as ESNL estão preparadas para a mudança de 

legislação. 88% das respostas, ou seja, 42 organizações assumem que estão preparadas, 

no entanto, 6 respondem o contrário com 13%.  

As ESNL que afirmam estar preparadas são as Fundações com 35,7% de 

fundações, seguindo-se as Associações com 33,3%, e as ONG com 31%.  

As que admitem não estar preparadas são as Associações com 66,7% e as ONG 

com 33,3%. O motivo para a não preparação mais referido pelas respondentes22, foi a 

falta de recursos humanos suficientes. Outros foram apresentados, tais como, a 

necessidade de colaboradores com formação específica, dificuldade de preenchimento 

de formulários e dificuldade na elaboração dos relatórios de contas. 
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Análise da Variável P - A introdução novo normativo contabilístico traduziu-se 

num acréscimo de custos? 

 

Figura 20 - A introdução de novo normativo contabilístico traduziu-se num acréscimo de custos? 

 

Do total de inquiridas, 75% das ESNL responderam que não sofrerão um 

aumento de custos com o novo normativo contabilístico. No entanto, 17% admitem 

sofrer um aumento de custos, nomeadamente através de aumentos de subcontratos de 

contabilidade. 

As Associações e Fundações são as que admitem dedicar mais tempo com a 

alteração legislativa com 37,5% seguindo-se as ONG com 25,0%. Na resposta aberta, 

para descrição de outros custos os mais mencionados foram a actualização de software e 

custos de adaptação, seguindo-se mais apoio pelo TOC, mais tempo de trabalho não 

remunerado e ainda por avaliar23. 
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Análise da Variável Q - Com a nova alteração de Legislação a Organização em 

termos de contabilidade vai dedicar. 

Figura 21 - Com a nova alteração de Legislação a Organização em termos de contabilidade vai dedicar: 

 

Das ESNL inquiridas 52% respondem que vão precisar do mesmo tempo para a 

preparação da informação financeira. No entanto 21%, que corresponde a 10 

organizações responderam não saber ainda, o que se revela preocupante. E estarão as 

entidades conscientes da alteração legislativa? 

Dos 27% que admitem precisar de mais tempo são as ONG com 53,8%, as 

associações com 30,8% e por fim as fundações com 15,4%. Os 21% que não sabem 

responder ainda correspondem a Associações com 50%, seguindo-se as ONG com 30% 

e por fim as fundações com 20%. 

4.2.5 Âmbito do Enquadramento Normativo 

Análise da Variável S - Quem são os principais utilizadores da informação 

financeira? 

Figura 22 - Quem são os principais utilizadores da informação financeira 
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Os principais utilizadores da informação Financeira da amostra é o Estado com 

50%, é o principal utilizador e está directamente relacionado com os subsídios que o 

governo dispõe às ESNL. Depois, segue-se com 25% Particulares e Empresas. Na 

resposta aberta, outros principais utilizadores foram mencionados nomeadamente a 

Segurança social, os sócios e conferência episcopal. 

Análise da Variável U - Existe manual de procedimentos para preparação das DF 

(Controlo Interno)? 

 

Figura 23 - Existe manual de procedimentos para preparação das DF (Controlo Interno)?

 

Do total de inquiridas 60% das ESNL não apresenta qualquer procedimento e/ou 

processos implementados auxiliares à preparação das DF, evidenciando a falta de 

preparação e ausência de Controlo Interno. 

Associações e Fundações são as que admitem, não terem qualquer procedimento 

com 34,5% cada, 31% corresponde a ONG. 

O facto de as ESNL não apresentem qualquer controlo destes processos 

evidência uma deficiência da gestão bem como pouca credibilidade das mesmas. 
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Análise da Variável V - Acha que é um factor de credibilidade esta alteração 

Legislativa? 

Figura 24 - Acha que é um factor de credibilidade esta alteração legislativa? 

 

De notar, que 52% das ESNL assumiram-se sem opinião face à credibilidade da 

alteração legislativa, o que revela a falta de preparação e de informação face a 

legislação. 

As ONG com 44% são as ESNL inquiridas sem qualquer opinião face à 

credibilidade desta alteração legislativa, seguindo-se as Associações com 40% e por fim 

Fundações com 16%. 
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Capítulo 5 - Conclusões, Limitações do estudo e Pistas Futuras 

As ESNL têm um papel crucial na nossa sociedade nomeadamente em termos de 

apoio social e subsistência de várias famílias. É um sector que tem registado evoluções 

quer em termos de aumento de entidades, quer de voluntários, donativos, subsídios e 

facilidades legais e fiscais concedidas pelo estado nas últimas décadas. 

Através da realização do questionário, obtivemos uma amostra de 48 entidades 

inquiridas composta por Associações, Fundações e ONG. Destas entidades inquiridas, 

85% admitem ter um TOC, no entanto, 56% não têm ROC para auxílio da construção 

das DF, emissão da certificação legal de contas e respectivos relatórios. 

O número de empregados é reduzido, e o número de técnicos Contabilísticos na 

maior parte da amostra é até 2, no entanto com grau elevado de formação (licenciatura). 

Justifica-se assim 44% da amostra afirmar recorrer a empresas externas de reduzida 

dimensão bem como a gestão participar na preparação dos dados Contabilísticos. 

Do total de inquiridos, 88% assumem estar preparadas para dar resposta à 

preparação dos dados Contabilísticos, no entanto, 17% afirma que o novo normativo 

contabilísticos e traduzirá num acréscimo de custos destacando o aumento com 

subcontratos de contabilidade.  

O facto de 21% assumirem não saber responder ainda se vão dedicar mais tempo 

a preparar a informação financeira a divulgar, que o Estado por motivo de 

obrigatoriedade e formalidade é o principal utilizador e destinatário da mesma, bem 

como a evidente ausência de procedimentos e controlo interno para auxílio da 

preparação das DF em 60% da amostra inquirida, acrescentando 52% afirmarem-se sem 

opinião para a credibilidade desta alteração legislativa demonstra a ausência de 

capacidade e preparação para esta alteração.  
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O reforço de transparência das operações financeiras deve-se sobretudo ao clima 

económico, aumento da concorrência para as doações por parte do Estado que tenta 

reduzir via Troika os gastos públicos e a necessidade de as organizações demonstrarem 

que as verbas e os gastos são apropriados. As notícias actuais nos diversos media, 

demonstram a inconformidade e insatisfação das ESNL, nomeadamente as Fundações, 

contra novas medidas e cortes de apoios por parte do Estado. 

Sendo as ESNL pertencentes a um sector específico da sociedade, é também um 

sector sujeito a normas contabilísticas bastante recentes pelo que existe ainda pouca 

informação e dados disponíveis para análise. As bases de comparação não foram 

relativamente recentes, Portugal demonstra um enorme avanço em estudos e 

investigação nesta área, no entanto, a dificuldade de dados recentes compreende-se dada 

a caracterização deste sector ser composto por entidades de reduzida dimensão. 

Para um futuro aprofundamento deste tema sugiro uma nova caracterização da 

amostra anos depois deste estudo, análise particular de um dos tipos de ESNL, enviar 

questionário apenas a TOC’s e ROC’s para um entendimento mais aprofundado do seu 

envolvimento. 

A importância deste sector é fulcral, pelo que a atenção dos Governantes é 

merecida seja para alterações legislativas no sentido de aumento da fiabilidade e 

transparência, bem como apoio em subsídios governamentais. 
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Anexos 
Anexo I Legislação – Regime Jurídico 
 

Decreto-Lei 158/2009 de 13 de Julho 
 

 

 

 

 

 

 

Decreto-lei 36/2011 de 9 de Março 

 
 

 

 

 

Tabelas retiradas da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas 
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Anexo II Construção do Questionário 

Questionário antes da intervenção e envio do “Questionário Piloto” 
As normas a que estão sujeitas as ESNL transparecem a gestão das mesmas? 

O normativo contabilístico para as ESNL é um motor de acrescentar valor e desenvolver o sector? 

Quantas têm TOC e quantas não têm? Qual o impacto?  

Estão as ESNL em processo de adaptação? 

Existem custos de investimentos associados a esta alteração de Legislação? 

Questionário depois do envio “Questionário Piloto” 
Estão as Entidades do sector não Lucrativo Preparadas para as alterações 

Contabilísticas? 

De acordo com o Decreto-lei 36A/2011, artigo12 em 2012 as entidades do sector não lucrativo estão 
obrigadas a apresentar normalmente a certificação legal de contas e as Demonstrações Financeiras em 
determinadas condições, ou seja quando ultrapassem 2 dos 3 limites: 

a)Total de Balanço 1.500.000 

b)Total das vendas líquidas e outros proveitos 3.000.000€ 

c)N.º de trabalhadores e empresários: 50€ 

As ESNL são Organizações do sector não lucrativo com o objectivo primário de melhorar a condição 
social do país. 

Em Portugal o terceiro sector é constituído essencialmente por: Associações; Organizações não- 
governamentais; Fundações; Cooperativas; Mutualidades; Misericórdias. 

 

Qual o tipo de ESNL/Organização? 

1. Associação 
2. Fundação 
3. ONG 

Data da Criação/Fundação 

 

Capítulo 1 – Questões Técnicas 

3-A organização tem Técnico Oficial de Contas?  

1. Sim 
2. Não 

4- A organização tem Revisor Oficial de Contas?  

1. Sim  
2. Não 
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5-Que importância atribui ao Técnico Oficial de Contas?  

1. Nada Importante 
2. Pouco Importante 
3. Razoavelmente Importante 
4. Importante 
5. Muito Importante 

6-Que importância atribui ao Revisor Oficial de Contas?  

1. Nada Importante 
2. Pouco Importante 
3. Razoavelmente Importante 
4. Importante 
5. Muito Importante 

7-A Organização teve que contratar Técnico Oficial de Contas pela primeira vez?  

1. Sim 
2. Não 

8-A Organização teve que contratar Revisor Oficial de Contas pela primeira vez? 

1. Sim 
2. Não 

9-A Organização teve alteração de Técnico Oficial de Contas? 

1. No último ano 
2. Há mais de 2 anos 
3. Há mais de 3 
4. Não teve 

 

10-A Organização teve alteração de Revisor Oficial de Contas? 

1. No último ano 
2. Há mais de 2 anos 
3. Há mais de 3 
4. Não teve 

 

11-A Organização recorre a empresas externas em termos de Contabilidade? Caso seja afirmativa a 
resposta diga qual. 

1. Sim _____________________________ 
2. Não 

 

12-Se é interna. Qual o grau de preparação dos técnicos que ajudam a preparar as DF?  

1. Até 12º  
2. Licenciados 
3. Mestrado 

13-Qual o número de técnicos contabilísticos existentes na Organização?  

1. Até 2 
2. Até 3 
3. Até 5 
4. Mais de 5 
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Capítulo 2 - Preparação e obtenção da Informação Financeira 

14-A administração/Gestão da Organização participa na preparação da informação financeira? Caso a 
resposta seja afirmativa diga como? 

1. Sim ______________________ 
2. Não 

15-A Organização está preparada para dar resposta à preparação dos dados contabilísticos? Caso a sua 
resposta seja desfavorável justifique. 

1. Sim  
2. Não________________________________________ 

16-A introdução de novo normativo Contabilístico traduziu-se num acréscimo de custos?  

1. Sim 
Quais? 
Necessidade de mais técnicos. 
Subcontrato de Contabilidade 
Subcontrato de Revisão Oficial de Contas 
Mais Donativos 
Outro__________________ 

2. Não 

17-Com a nova alteração de Legislação a Organização em termos de Contabilidade: 

1. Vai dedicar mais tempo 
2. Menos tempo 
3. O mesmo 
4. Não sei responder ainda 

 

Capítulo 3 - Preparação das Demonstrações Financeiras 

18-A ESFL apresentou as Demonstrações Financeiras pela primeira vez? 

1. Há mais de 1 ano 
2. Mais de 2 
3. Mais de 3 
4. Nunca apresentou 

 

19-Quem são os utilizadores da informação financeira? 

1. Estado 
2. Doadores 
3. Particulares Doadores/Empresa  
4. Bancos 
5. Outros 

20-Tem software apropriado? Em caso afirmativo mencione o software utilizado. 

1. Sim_____________ 
2. Não 
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21-Existe fluxograma ou manual de procedimentos para preparação das Demonstrações Financeiras 
(Controlo Interno)? 

1. Sim 
2. Não 

22-Acha que é um factor de credibilidade esta alteração legislativa?  

1. Concordo Totalmente  
2. Concordo 
3. Sem opinião  
4. Não Concordo 
5. Discordo Totalmente 

 

Conforme consta no Relatório de Contas preencha a caracterização da sua Organização: 

• Volume de Donativos Anuais 

• Principal área de actuação 

• Nº de Empregados 

Anexo III Tratamento de dados do Questionário 

Variável X1 
Volume de Donativos 

Anuais (2011) 

 

 
 

Variável X2 
N.º de Empregados 

 

 
 

Variável J 
A organização teve 
alteração de Revisor 
Oficial de Contas? 

 

 
 

950.000

0

Máximo Mínimo

€

430

0

Máximo Mínimo

N.º de
Empregados

6% 0%
10%

83%

No último ano Há mais de 2
anos

Há mais de 3
anos

Não teve

1 Fundação 

13 Associações 

9 Fundações 

9 ONG 

1 Fundação 

7 Associações 

3 Fundações 

3 ONG 
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Variável T 
Tem software 

apropriado? Em caso 
afirmativo mencione 
o software utilizado. 

 

 
 

 
 

 

Variável O 
A 

administração/gestão 
da organização está 
preparada para dar 
resposta à preparação 

dos dados 
Contabilísticos? Caso 

a resposta seja 
desfavorável 
justifique. 

 

 
 

Variável P 
A introdução de 
novo normativo 
contabilístico 

traduziu-se num 
acréscimo de custos? 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

75%

25%

Sim Não

Colaboradores com formação
específica

Dificuldade a preencher
formulários

Recursos insuficientes

Dificuldades no preenchimento
do relatório de contas

Colaboradores
com formação
específica

Dificuldade em
preencher
formulários

Insuficiência de
recursos

Dificuldade na
elaboração dos
relatórios de
contas

Actualização de
Software

Custos de
adaptação

Mais apoio do
TOC

Ainda por avaliar Mais tempo de
trabalho não
remunerado
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Anexo IV Principais Correlações 
Variável O - A organização está preparada 
para dar resposta à preparação dos dados 

contabilísticos? 

Variável V - Acha que é um factor de 
credibilidade esta alteração 

Legislativa? 
Varável C - A 
organização tem 
TOC 

Corr=0,91 Corr=0,43 

Variável K - A 
empresa recorre 
a empresas 
externas de 
Contabilidade? 

Corr=0,33 Corr=0,86 

Variável T - 
Tem software 
apropriado? E 
caso afirmativo 
mencione o 
software 
utilizado 

Corr=0,65 Corr=0,60 

Variável N - A 
Gestão participa 
na preparação 
da Informação 
Contabilística? 

Corr=0,85 Corr=0,47 

 


