
Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas   Universidade Técnica de Lisboa
   

 
Trabalho de Projeto: Proposta de um novo modelo de contabilidade analítica aplicado a uma instituição de 
Ensino Superior Público 

 
i 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Este espaço é dedicado àqueles que deram a sua contribuição para a concretização 

deste trabalho de projeto. A todos eles deixo aqui o meu sincero agradecimento.  

Por esta razão, em primeiro lugar agradeço a todos os elementos do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas pela experiência e contributo profissional 

proporcionado, em especial, à Dra. Rute Manaia (Chefe de Divisão Financeira do 

ISCSP), que me auxiliou durante o período de realização do trabalho de projeto. A ela 

o meu muito obrigado pelo apoio, pela partilha de conhecimentos, pela paciência 

demonstrada e disponibilidade despendida. 

Em segundo lugar, agradeço o apoio e auxílio à Professora Doutora Elisabete Reis de 

Carvalho (orientadora do trabalho de projeto) e Professora Mestre Ana Lúcia da Silva 

Romão, por todo o apoio, ajuda, orientação e recomendações. Estou grata pela 

liberdade de ação permitida, que foi decisiva para que este trabalho contribuísse para 

o meu desenvolvimento pessoal. 

Não poderia deixar de agradecer a toda a minha família, por todo o apoio, 

encorajamento e motivação facultado desde o início da realização deste trabalho até à 

sua conclusão. 

Por fim, um grande obrigado a todos os meus amigos que sempre me apoiaram, 

muitas vezes com um mero sorriso. 

 

 

  



Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas   Universidade Técnica de Lisboa
   

 
Trabalho de Projeto: Proposta de um novo modelo de contabilidade analítica aplicado a uma instituição de 
Ensino Superior Público 

 
II 

 

 

RESUMO 

 

Nas últimas décadas, relevantes reformas contribuíram para a implementação de um 

sistema de contabilidade pública e para o aperfeiçoamento da informação económica 

e financeira exposta pelos organismos e serviços públicos. Realizadas num contexto 

de redefinição do setor público na economia nacional, estas reformas propõem o 

controlo das despesas públicas, através da implementação progressiva da gestão por 

objetivos e da inserção de técnicas de gestão que façam prosperar a prestação de 

serviços neste setor. 

Não obstante, neste tipo de organismos, medir a eficácia, a eficiência e a economia é 

um processo árduo, na medida em que os seus múltiplos objetivos de prestação de 

serviços complicam a sua realização. Assim, entre as alternativas desenvolvidas, para 

dotar este setor de atividade de adequados mecanismos de administração, destaca-se 

a necessidade de existir informação gerada no âmbito da contabilidade analítica, de 

forma a contribuir ativa e eficazmente para o processo de tomada de decisões. 

Deste modo, é objetivo específico deste trabalho de projeto realizar uma proposta de 

um novo modelo de contabilidade analítica aplicado a uma Instituição de Ensino 

Superior Público, valendo-se das informações geradas pela contabilidade financeira 

(balanços; demonstrações de resultados; balancetes; tais como outros mapas 

contabilísticos), e de outras informações necessárias à análise, de forma a aperfeiçoar 

e apresentar uma visão benéfica para a organização em estudo. 

Assim, foram agrupadas todas as informações necessárias e efetuada uma descrição 

clara dos procedimentos utilizados na abordagem aos temas supracitados e, 

consequentemente, às respetivas conclusões. 

A realização deste trabalho de projeto permitiu desenvolver uma proposta de um novo 

modelo de contabilidade analítica e aclarar a importância que esta tem no contexto da 

instituição. Esta proposta possibilitará um apoio à decisão dos diferentes utilizadores 

dessa informação e uma maior análise, avaliação e comparação da eficiência, eficácia 

e economia da gestão dos recursos.  

Neste âmbito, o presente trabalho de projeto descreverá as atividades desenvolvidas 

num contexto profissional, e sugerirá à instituição o desenvolvimento de um novo 

sistema de contabilidade analítica, tendo como base a obrigatoriedade imposta no 
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POC-Educação. Complementarmente, pretende-se desenvolver um modelo utilizando 

o sistema de Activity Based Cost (ABC) para a instituição. 

 

Palavras Chave: Informação contabilística, POC-Educação, Contabilidade Analítica, 

Ensino Superior, Setor Público, Análise ABC.  

 

  



Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas   Universidade Técnica de Lisboa
   

 
Trabalho de Projeto: Proposta de um novo modelo de contabilidade analítica aplicado a uma instituição de 
Ensino Superior Público 

 
IV 

 

ABSTRACT 

 

“Proposal of a new analytical account model in and Higher Education Institution” 

In the last decade, several reforms contributed to the implementation of a public 

account system and for the improvement of the economic and financial information 

exposed by the public services and public organisms. Defined in a context of 

redefinition of the public sector in the national economy, these reforms propose a 

control on the public expenses, through the progressive implementation of the 

management by goals and by the integration of management technics which allow the 

prosperity of the services. 

The multiple objetives of the services, in these kind of organisms, the measurement of 

the efficiency, eficacy and the economy is a difficult process. As such, and biseds the 

several alternatives developed in order to give this activity branch adequate 

administration mechanisms, it should be stressed the need for information on the 

analytic accountability, in order to actively contribute for the decision making process. 

 As such, this report aims to present a new analytical accontability proposal applied to 

a Higher Education Institution, considering the information provided by the financial 

account department (balances, results demonstrations; balance sheets, as other kind 

of account maps) and other information, in order to improve and present a beneficial 

image for the organization under study; 

 As so, there were grouped all the necessary information and done a clear description 

on the procedures which were used on the approach of the above mentioned issues, 

and consequently, the respective conclusions. 

 The realization of such report allowed the development of a new analytical proposal in 

order to better understand the importance it has in the organization’s context. Such 

proposal allows a support on the decision of the different users of this information and 

a better analysis, evaluation and the comparison on the efficiency, efficacy and the 

economy of the resources management. 

In this regards, the presente report will describe the activities developed in the 

professional contexto, and will suggest to the institution the development of a new 

analythical account system, considering the compulsory regulation of the POC-

Educação. It is also supposed to develop a model using the Activity Based Cost 

system for the institution. 

Keywords: Account information; POC-Educação; Analythical Account; Higher 

Education; Public Sector; ABC Analysis 
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Introdução 

 

A constante mudança de paradigmas ocorrida nas últimas décadas, consequência da 

crescente globalização e de todo o contexto socioeconómico atual, leva a uma 

reflexão por parte da Administração Pública e de uma análise de todo o sistema 

contabilístico, tendo em vista não só uma aplicabilidade dos meios já existentes, no 

intuito de atingir uma melhor eficiência e equidade, como também de melhorar a 

qualidade dos serviços públicos prestados. 

De forma a alcançar esses resultados, é imprescindível um sistema de informação e a 

clarificação dos objetivos pretendidos. O tradicional sistema de informação 

contabilístico, na Administração Pública portuguesa, representa-se, essencialmente, 

pela disponibilização de carácter orçamental, o que impossibilita um rigoroso controlo 

dos gastos públicos. A preocupação fundamental da contabilidade pública está 

relacionada com a prestação de contas, com o controlo da legalidade e com a redução 

de despesa. 

O contexto atual obriga a uma Administração Pública mais pró-ativa, atenta às novas 

mudanças no ambiente económico atual e necessidades reais dos organismos e 

cidadãos que a compõem, criando mecanismos de administração ou adaptando os já 

existentes. Estas mudanças têm como principal objetivo facilitar a tomada de decisões 

dos diferentes utilizadores, uma vez que força os organismos a encontrarem novas 

formas e processos como forma de responder aos recentes desafios colocados à 

administração. 

Os sistemas de informação nas entidades públicas, até há bem pouco tempo, estavam 

exclusivamente relacionados com a elaboração de informação sobre o controlo da 

legalidade da realização das despesas públicas e com o controlo do orçamento. 

Existia unicamente a preocupação de evitar o défice orçamental, não existindo 

informação sobre outras grandezas como, por exemplo, o valor do património da 

instituição, a rentabilidade da instituição e, principalmente, se os dinheiros públicos 

estavam a ser utilizados com eficiência, eficácia e economia (Teixeira, 2009). 

Confrontada ao longo da última década com a constante necessidade de reduzir o 

défice público, a gestão pública preocupa-se cada vez mais em controlar, de forma a 

minimizar os meios, reduzindo os custos públicos e maximizando os resultados, 

nomeadamente a qualidade do serviço prestado. As reformas a realizar na gestão 
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pública devem destacar aspetos, como o aumento da produtividade, da eficiência e da 

eficácia, o acréscimo da flexibilidade, a capacidade de adaptação à procura, o controlo 

dos gastos públicos, a capacidade de adaptação à mudança e a modernização de 

prestação de contas do Estado (Teixeira, 2009). Perante este cenário, e face às 

necessidades sentidas, a administração pública portuguesa fomentou o interesse para 

o aparecimento de modernas técnicas de gestão, refletidas, entre outras, na atual 

contabilidade pública, tendo como principal objetivo facilitar a tomada de decisões dos 

diferentes utilizadores ao fornecer informação de carácter económico, financeiro e de 

gestão. 

A Reforma Administrativa e Financeira do Estado (RAFE), iniciada em 1990, originou 

um processo de normalização contabilística, com a publicação da Lei Base da 

Contabilidade Pública, Lei 8/90, de 20 de fevereiro, que designou as bases 

contabilísticas e os regimes aplicáveis aos organismos da Administração Pública. Esta 

lei introduziu a digrafia na Contabilidade Pública e decretou que o regime financeiro 

passasse a ter duas configurações básicas: a autonomia administrativa, como regra 

geral; e a autonomia administrativa e financeira, como regime excecional.  

A aprovação do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) encarada, por 

Carvalho e Ribeiro (2004), como uma das medidas significativas do processo de 

reformulação da administração financeira do Estado, associada às consecutivas 

aprovações dos planos setoriais públicos (Plano Oficial de Contabilidade para o Setor 

da Educação - POC-E, Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL, 

Plano Oficial de Contabilidade para o Ministério da Saúde - POCMS e o Plano Oficial 

de Contabilidade das Instituições do Sistema de Solidariedade e de Segurança Social 

- POCISSSS), previstos no mesmo diploma. Em Portugal, a contabilidade pública, com 

a publicação do POCP, bem como dos planos setoriais públicos, progride num sentido 

de normalização, a fim de auxiliar a comparabilidade da informação e permitir a 

disponibilização de dados à contabilidade nacional. 

A obrigatoriedade de transparência informativa dirigida, atualmente, para a 

administração Pública, em geral, e em particular para as Universidades e Politécnicos, 

aos quais o POCP-E veio trazer novas imposições em termos de prestação de contas, 

quer ao nível da contabilidade financeira e seu reporte, quer a nível da contabilidade 

analítica, onde se impõe a determinação do custo por aluno, disciplina, curso, projeto, 

departamento. A implementação de um sistema de contabilidade analítica adequado, 

nos organismos pertencentes ao Setor da Educação, possibilita a obtenção de 

informação indispensável que permite, a qualquer momento, auxiliar a tomada de 
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decisões por parte dos gestores. Contudo, na realidade, onde os problemas de 

insuficiência de recursos são uma constante, o reforço do controlo de custos mediante 

a implementação da contabilidade analítica pode ajudar a controlar esta situação, 

evitando apelar a alternativas mais prejudiciais (Silva e Costa, 2008).  

A Contabilidade Analítica assume, cada vez mais, um papel preponderante na gestão 

dos dinheiros públicos (Carvalho et al., 2008, p. 1) sentido, as principais vantagens de 

um sistema de contabilidade analítica para a Administração Pública são: possibilitar a 

apresentação dos custos por atividades, proporcionar informação sobre inputs que 

alimentem um sistema de indicadores de gestão; proporcionar informação para o 

planeamento e o controlo da atividade interna da própria instituição, medir a economia, 

a eficácia e a eficiência, possibilitar a comparação de custos internos, esclarecer sobre 

a empregabilidade dos recursos públicos, entre inúmeros benefícios que poderão ser 

apurados se a contabilidade analítica estiver corretamente desenvolvida. (Alijarde e 

López, 1999). 

Neste sentido, constitui objetivo do presente trabalho de projeto, descrever as 

atividades desenvolvidas numa instituição de ensino superior público, evidenciar a 

importância dos conceitos adquiridos, a aplicabilidade da contabilidade analítica, e 

quais as dificuldades encontradas. 

Metodologicamente optou-se pela observação e análise de documentos, (referentes à 

instituição em estudo), como técnica de recolha de dados, o que possibilitou a 

compreensão do funcionamento da Instituição e obtenção de conhecimentos mais 

aprofundados face às suas reais dificuldades. A revisão da literatura foi igualmente 

fundamental para uma melhor compreensão dos conceitos. 

Da análise efetuada foi reconhecida a necessidade de uma mudança a nível das 

ferramentas de gestão utilizadas, com o objetivo de calcular a criação de valor. O uso 

de instrumentos tradicionais de avaliação de valor da instituição em estudo estimulou a 

necessidade de criação de um sistema de controlo de gestão que responda às 

especificidades das dificuldades descobertas. 

O presente trabalho de projeto divide-se em dois capítulos.  

O primeiro capítulo, que inclui o enquadramento teórico apresenta a estrutura do setor 

público português e as suas características, fazendo uma abordagem da Reforma da 

Administração Financeira do Estado desde o seu início e até à publicação do POCP e 

dos vários planos setoriais, entre os quais se encontra o POC-E. Neste capítulo trata-

se também da contabilidade analítica, designadamente, das suas características, 
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objetivos e sistemas de custeio existentes, fazendo uma abordagem mais 

pormenorizada do sistema de custeio Activity Based Costing (ABC). 

O caso prático apresenta uma instituição de ensino superior público e subdivide-se em 

quatro partes. Na primeira parte expõe-se a instituição de acolhimento; na segunda 

parte enumeram-se as tarefas desenvolvidas na instituição; numa terceira parte 

apresenta-se a atual situação da implementação da contabilidade analítica nessa 

instituição; e, por fim, efetua-se uma proposta de um novo modelo de contabilidade 

analítica. 

Complementarmente possibilitou-se o desenvolvimento de um projeto que permitisse a 

implementação do sistema de ABC para a instituição. Este trabalho de projeto termina 

expondo-se as conclusões finais da dissertação, onde será relevada a importância do 

projeto, as dificuldades encontradas no mesmo, entre outros comentários finais. Serão 

também apresentados os anexos relevantes para a compreensão deste trabalho.  
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Capítulo I 

A Estrutura e a normalização contabilística do Setor 

Público 
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Capítulo I – A Estrutura e a normalização contabilística do Setor Público 

 

1.1. Introdução 

 

A dimensão da Administração Pública, a excessiva despesa pública, e a dificuldade de 

adaptação à envolvente socioeconómica, em consequência da crescente globalização 

da economia mundial, originaram a necessidade de profundas alterações, resultantes 

da Reforma Administrativa e Financeira do Estado.  

De facto, se no passado o governo optava pela atividade pública de forma a satisfazer 

as necessidades coletivas, atualmente, assistimos ao esforço de reduzir a dimensão 

do setor público, privatizando empresas e tentando diminuir o número de funcionários 

públicos. No entanto, Franco (1999) menciona que não é fácil diminuir o “peso” do 

setor público e, possivelmente, só a longo prazo esse objetivo será alcançado. A 

dimensão do setor público na nossa sociedade tem como principal resultado um 

volume de despesas públicas excessivo. 

Segundo Silva (1978, p. 57) a Contabilidade é um Sistema de recolha, classificação, 

interpretação e exposição de dados económicos, que tem procurado acompanhar a 

evolução operada no desenvolvimento da própria sociedade ao longo dos séculos, 

designadamente na satisfação de informações de carácter financeiro, determinadas 

pela complexidade dos negócios empresariais. 

Franco (1996) define a contabilidade como a ciência que estuda e pratica, controla e 

interpreta os factos ocorridos no património das entidades, mediante o registo, a 

demonstração expositiva e a revelação desses factos, com o fim de oferecer 

informações sobre a composição do património, suas variações e o resultado 

económico decorrente da gestão da riqueza económica. 

Rocha (1991) define a contabilidade como sendo a Ciência do equilíbrio patrimonial 

inquietando-se com todas as ocorrências que o possam influenciar e por isso os 

identifica, seleciona, analisa e promove medidas, processo, avaliação e comunicação 

de dados, facilitando a tomada de decisões. 

Verifica-se ao longo dos tempos, novos horizontes de evolução que originam 

melhorias e inovações no campo da contabilidade e controlo interno.  

Segundo Julve (1993 p.719), o conceito de Contabilidade Pública está relacionado 

como uma parte da Contabilidade Micro Económica do Setor Público, que se ocupa da 
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problemática própria das entidades públicas sem fins lucrativos. O alcance da 

Contabilidade Pública na atualidade é muito mais amplo que a tradicional 

Contabilidade Orçamental. Assim, conforme referem Rua e Carvalho (2006 p. 48), a 

Contabilidade Pública … visa disponibilizar informação, acerca da posição financeira, 

orçamental, económica e patrimonial dos entes públicos, não só para os seus 

utilizadores internos, mas também para os utilizadores externos, nomeadamente os 

cidadãos.  

 

1.2. Setor Público 

 

1.2.1.  Estrutura do Setor Público 

 

O constructo de setor público utilizado define este como uma série de atividades 

económicas de natureza diversificada, exercidas por entidades públicas que prestam 

um serviço público de forma regular e contínua, com a finalidade de proporcionar a 

satisfação de necessidades coletivas. O Setor Público presta um serviço à coletividade 

e este serviço público pode ser definido como:  

• O modo de atuar da autoridade pública a fim de facultar, por modo regular e 

contínuo, a quantos deles careçam, os meios idóneos para a satisfação de 

uma necessidade coletiva individualmente sentida (Caetano, 1972, p. 1043); 

No que respeita aos Organismos existem diversas classificações das suas estruturas. 

Na figura seguinte, destaca-se a proposta de estrutura do setor público português, 

defendida por Franco (1999). 

 

Figura 1 - Estrutura do Setor Público 
 

Setor 

Público 

Estado Lato - 

(Administração Pública) 

Administração Central 

Segurança Social 

Administração Regional - Regiões Autónomas 

Empresas públicas 

(Setor Empresarial do Estado) 
Administração Local 

Freguesias  

Concelhos/Municípios Regiões 

Administrativas 
 

Fonte: Adaptação de Franco (1999). 

 

Como se pode observar na figura 1, o setor público subdivide-se, atendendo aos fins, 

especialmente o lucro, em Administração Pública e Setor Empresarial do Estado.  
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Conclui-se assim, que existem duas categorias de entidades públicas:  

• Os organismos com atividade comercial, industrial ou financeiro, cujos recursos 

procedem, na sua maioria, da venda dos seus produtos e na prestação de 

serviços, designam-se por Setor Empresarial do Estado. Sendo um setor em 

tudo idêntico ao empresarial (privado) deve aplicar o Sistema de Normalização 

Contabilística (SNC), conforme o Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de julho. Mas, 

se a sua atividade económica for financeira, sendo supervisionada pelo Banco 

de Portugal, então deve aplicar o Plano de Contas do Sistema Bancário 

(PCSB). 

• A organização do tipo prestação de serviços à coletividade, cujos receitas 

provêm na quase totalidade do Estado ou de outras entidades públicas, 

principalmente quando os serviços são gratuitos e/ou semi-gratuitos, 

designando-se por Administração Pública. 

 

1.2.2. Características do Setor Público 

 

Embora o Setor Público seja constituído por um conjunto diverso de organismos 

públicos, que presta serviços muito distintos, uma série de características comuns.  

Segundo Carvalho et al. (1999), as características principais dos organismos públicos 

são as seguintes:  

 

• Serviço público: a atividade consiste na produção de bens ou na prestação de 

serviços destinados a satisfazer as necessidades da coletividade ou a 

satisfazer necessidades individuais mediante a fixação de um preço ou taxa;  

• Ausência de lucro: não tendo como objetivo a obtenção de lucro, no entanto, 

isto não impossibilita que estas entidades públicas tenham resultados positivos 

ou negativos como consequência da realização da sua atividade;  

• Redistribuição: em alguns casos, compete ao Estado zelar pela repartição justa 

e equitativa dos rendimentos;  

• Financiamento: os fluxos financeiros provenientes, na sua maior parte, de 

impostos ou taxas não relacionados diretamente com os bens e/ou serviços 

recebidos;  
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• Regime de orçamento: a Lei nº 91/2001, de 20 de agosto, obriga as entidades 

públicas a estarem sujeitas a um orçamento e consequentemente às regras 

desse orçamento;  

• Regime de contabilidade: estão subordinadas ao POCP1 ou a um plano 

setorial;  

• Regime de controlo: estão sujeitas aos procedimentos de controlo interno, 

nomeadamente ao controlo de legalidade, ao controlo financeiro e ao controlo 

económico, implicando no global o controlo de eficiência e eficácia.  

Na primeira categoria de organismos públicos, setor público empresarial e empresas 

privadas, o resultado contabilístico caracteriza-se como um bom indicador no que 

respeita à determinação da sua eficiência interna. Na segunda categoria de entidades 

públicas, a Administração Pública dedica-se, na sua maioria, às necessidades da 

coletividade, o resultado contabilístico não traduz a eficácia na prestação dos seus 

serviços e na correta administração dos recursos disponíveis, a avaliação do seu 

desempenho, deve ser feita pela sua contribuição para a satisfação das necessidades 

coletivas. 

 

1.2.3. Caracterização do Setor Público segundo o grau de autonomia 

 

A autonomia é a expressão utilizada para delimitar o grau de liberdade dos 

organismos públicos na utilização dos recursos públicos. De acordo com a legislação 

em vigor, a autonomia das instituições públicas influencia as obrigações contabilísticas 

a que essas instituições estão sujeitas. Deste modo, convém fazer uma breve 

referência aos tipos de autonomia a que as instituições públicas estão sujeitas, que 

podem condicionar a sua atuação a vários níveis, incluindo o contabilístico. 

 

Segundo Franco (1999, p.152), a autonomia das instituições públicas é a medida de 

liberdade dos poderes financeiros das entidades públicas, considerando as principais 

áreas da atividade financeira, assim podemos delimitar diversos tipos de autonomia.  

• Autonomia patrimonial: autoridade de ter património próprio e adotar decisões 

sobre ele, de acordo com a legislação em vigor (Portaria nº 671/2000, de 17 de 

                                                             
1 O Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/97 de 3 de 
setembro. 
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abril – CIBE; Decreto-Lei nº 307/94, de 21 de dezembro, Portaria nº 1152-A/94, 

de 27 de dezembro);  

• Autonomia de tesouraria: autoridade para gerir autonomamente os recursos 

monetários próprios;  

• Autonomia orçamental: autoridade de ter orçamento próprio, gerindo e 

decidindo sobre as receitas e despesas; 

• Autonomia creditícia: autoridade para contrair dívidas, acatando as 

responsabilidades inerentes. Contudo os serviços públicos só podem recorrer 

ao crédito com autorização do Ministério das Finanças.  

 

De acordo com a Lei nº 8/90 de 20 de Fevereiro, o grau de autonomia dos serviços, 

pode distinguir-se quatro situações distintas: 

• Serviços sem Autonomia Administrativa - carecem de autonomia 

administrativa, pelo que não podem praticar atos definitivos e executórios, 

nomeadamente autorizar despesas e pagamentos, no âmbito da gestão 

corrente, conforme Decreto-Lei nº 155/92 de 28 de julho. 

• Serviços com Autonomia Administrativa – os serviços e organismos da 

Administração Central dispõem, em regra, de autonomia administrativa nos 

atos de gestão corrente, traduzida na competência dos seus dirigentes para 

autorizar a realização de despesas e o seu pagamento, ainda que em 

execução do Orçamento do Estado e por conta de levantamentos mensais dos 

cofres do Tesouro – Requisição de fundos, e para praticar, no mesmo âmbito, 

atos administrativos definitivos e executórios.2 

• Serviços com Autonomia Administrativa e Financeira – regime excecional 

definido na lei ou decreto-lei, e aplica-se aos organismos da Administração 

Central quando as suas receitas próprias atinjam um mínimo de dois terços das 

despesas totais, com exclusão das cofinanciadas pelo orçamento da União 

Europeia. Estes serviços têm orçamento e contabilidade privativos com 

receitas próprias. Os seus orçamentos privativos não estão separados do 

Orçamento do Estado.3 

• Serviços intermédios - coexistem no mesmo serviço ou organismo de mais de 

um regime, ficando assim sujeitos aos procedimentos específicos de cada um 

deles. 

                                                             
2 Cfr. Lei nº 8/90 de 20 de Fevereiro, Bases da Contabilidade Pública, secção I, artigo 2º. 
3 Cfr. Lei nº 8/90 de 20 de Fevereiro, Bases da Contabilidade Pública, secção II, artigo 6º. 
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1.3. A normalização contabilística e a contabilidade pública em Portugal 

 

Para melhor entendimento a normalização contabilística em Portugal, é necessário 

conhecer todos os dispositivos legais pertinentes. Com efeito, é nesta procura pelo 

conhecimento do passado que se insere este estudo, visto que uma compreensão do 

passado da Contabilidade pode contribuir para melhorar a nossa compreensão da 

natureza, papel, usos e impactos da Contabilidade de hoje e contribuir com informação 

que ajude no processo de tomada de decisões respeitantes aos desenvolvimentos 

contabilísticos de amanhã (Carnegie, 2005, pgs.16 e 17). 

A Lei 8/90 de 20 de fevereiro, estabelece muitos dos procedimentos e funções que são 

exercidas pela Contabilidade Pública. Este normativo aprova as bases da 

Contabilidade Pública, define os princípios e normas obrigatoriamente aplicáveis aos 

serviços e organismos da administração central e dos institutos públicos de forma a 

controlar o orçamento e a contabilização das despesas e das receitas. A Lei Base da 

Contabilidade Pública inseriu o sistema digráfico ou de partidas dobradas, assim como 

a obrigatoriedade da contabilidade analítica. 

Em 20 de fevereiro de 1991 é publicada a Lei 6/91, que incrementa os novos 

princípios do Orçamento do Estado e métodos de gestão orçamental, lei que fixa o 

novo enquadramento de execução orçamental através da atribuição da 

responsabilidade aos dirigentes dos serviços pela previsão e execução orçamental 

através da criação de uma nova Conta Geral do Estado, fazendo coincidir a sua 

estrutura com a do orçamento de Estado. 

De forma a suprimir a falta de uma contabilidade de compromissos, que impedia uma 

verdadeira gestão orçamental e um adequado controlo, em 28 de julho de 1992 é 

publicado o Decreto-Lei n.º 155/92, que completa a lei 8/90 e incrementa a Reforma 

da Administração Financeira do Estado, consagrado como requisito geral na 

autorização de despesa e verificação dos requisitos de economia, eficiência e eficácia, 

para além da conformidade legal e regularidade financeira. 

O diploma em epígrafe estabelece que os serviços e os organismos autónomos devem 

utilizar um sistema de contabilidade que permita um maior controlo orçamental entre 

os valores patrimoniais e analíticos (art.º 45.º). 

Este Decreto-Lei define as regras gerais do novo Regime de Administração Financeira 

do Estado para os Organismos dotados de Autonomia Administrativa e Autonomia 

Administrativa e Financeira. Como efeito, os Organismos com Autonomia 
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Administrativa e Financeira podem, deste modo, aprovar um Plano de Contas próprio, 

baseado no POC. A difusão do desenvolvimento dos planos setoriais de contas, a 

necessidade do desenvolvimento de novos instrumentos de informação e o controlo da 

contabilidade orçamental, foram condições suficientes para a criação de um novo 

sistema de contabilidade pública, que começou, tal como já referi, com a publicação 

do POCP. 

 

1.4.  Plano Oficial de Contabilidade Pública 

 

A reforma da Contabilidade Pública e implementação do POCP e dos planos setoriais 

públicos, impôs, entre outras, uma revisão dos fins e da forma de atuação, assim 

como a criação de novas estruturas organizacionais e funcionais, dando lugar a uma 

gestão com preocupação normativa e harmonização contabilística, permitindo a 

passagem de um sistema de informação contabilística e aplicável aos organismos 

públicos (Setor Público Administrativo), de carácter orçamental, preocupando-se 

exclusivamente com a prestação de contas e o controlo da legalidade do sistema de 

informação dirigido para a gestão pública. 

A base, que proporciona estas mudanças na Administração Pública, está apoiada 

sobretudo no progresso tecnológico, no aperfeiçoamento dos serviços públicos e na 

observação e apreciação da eficácia, eficiência e economia com que são geridos os 

recursos públicos, facilitando, deste modo, a tomada de decisão dos diferentes 

utilizadores, uma vez que fornece informação de carácter económico, financeiro e de 

gestão, permitindo uma administração dos custos e proveitos mais fidedigna. 

Em 3 de setembro de 1997, perante a premência da normalização da informação, foi 

aprovado em Diário da República, o Decreto-Lei nº 232/97, que aprova um plano de 

contas que integra todos os organismos públicos, designado por Plano Oficial de 

Contabilidade Pública (POCP). O presente Decreto-Lei é fundamental na reforma da 

administração financeira do Estado, bem como dos recursos públicas.  

O Decreto-Lei, que aprovou o POCP, também previu a criação da Comissão de 

Normalização Contabilística da Administração Pública (CNCAP), órgão normalizador 

para o setor público, com a missão de assegurar a normalização e acompanhar a 

aplicação e aperfeiçoamento do POCP e dos planos setoriais de uma forma gradual, 
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de modo a garantir a necessária segurança e eficácia4, cujas atribuições, 

competências e composição foram constituídas através da aprovação do Decreto-Lei 

n.º 68/98 de 20 de março. De seguida, a Portaria nº 117/99, de 10 de fevereiro, 

procede à aprovação do regulamento interno dos órgãos da CNCAP, a qual tem 

procedido à emissão de orientações sobre a correta aplicabilidade do POCP. 

Em Portugal, pode-se constatar que a aprovação do POCP, dos planos do Setor 

Público e da evolução da contabilidade do setor privado representam dois sistemas 

contabilísticos distintos, porém, verifica-se uma grande proximidade entre ambos, 

embora com algumas diferenças provenientes dos objetivos a alcançar e da 

informação a fornecer aos divergentes setores.  

A aplicabilidade do POCP com o orçamento nos organismos públicos possibilita, em 

simultâneo, inscrever a execução do orçamento, reconhecer a situação orçamental, a 

sua composição e situação patrimonial, possibilitando a distinção entre a 

contabilização orçamental (contabilização da classe zero), com efeitos no orçamento 

anual, e a contabilização patrimonial (lançamentos contabilísticos nas classes um a 

oito), com efeitos no património. Relativamente à contabilidade analítica, nada é 

mencionado sobre o funcionamento desta contabilidade (lançamento contabilístico da 

classe nove), no entanto, a junção destas distintas contabilidades faculta informação 

de natureza económica, patrimonial e financeira.  

Com a complementação da contabilidade orçamental e da contabilidade patrimonial e 

analítica, pretende-se a realização de análises da eficiência das despesas públicas, 

permitindo passar dos resultados das atividades e da realização dos projetos para os 

objetivos, fazendo a correspondência entre os meios utilizados e os objetivos 

realizados.  

O controlo por parte do governo das entidades que compõem a sua administração é 

exercido através do orçamento, de mapas, de relatórios, das demonstrações 

financeiras e da auditoria financeira e orçamental (Caiado et. al, 2007). 

A Contabilidade Pública regista a previsão da receita e da despesa estabelecidas no 

orçamento público inicial aprovado para o exercício, lavra a execução orçamental da 

despesa e da receita mensalmente, faz a comparação entre a previsão e a realização 

das receitas e despesas, revela as variações patrimoniais, demonstra o valor do 

património e controla os créditos e as operações de crédito, as dívidas ativas e as 

obrigações presentes. 

                                                             
4 De acordo com a Comissão de Normalização Contabilística da Administração Pública (CNCAP) no site: 
http://www.min-financas.pt/cncap/identificacao.htm, em 2012-02-16 
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O principal objetivo da informação prestada pela contabilidade orçamental tem sido 

mostrar que os diversos organismos públicos aplicam os meios financeiros de acordo 

com o aprovado pelas respetivas autoridades orçamentais. Dada a responsabilidade 

dos executivos, relativamente aos legislativos, o objetivo primordial não pode deixar de 

ser considerado essencial no sistema de contabilidade Pública. Deste modo, o POCP, 

com o objetivo da obtenção da imagem real da organização, prevê a elaboração do 

balanço, da demonstração de resultados, dos mapas de execução orçamental da 

despesa e da receita, do mapa de fluxos de caixa e do anexo às demonstrações 

financeiras. 

 

1.4.1. Estrutura do POCP  

 

A administração pública, criticada em tempos pela falta de resposta às inúmeras 

necessidades sentidas pela sociedade (Teixeira, 2009), motivou o surgimento de 

diversas modificações na envolvente que originaram a implementação de reformas 

estruturantes que se adaptassem à realidade e à pressão por parte da procura. 

Em Portugal, a tradicional contabilidade, que tinha como objetivo controlar, executar e 

liquidar o orçamento, passou a ter objetivos de eficiência, eficácia e economia, 

ocasionados pela crescente necessidade de transparência na aplicabilidade dos 

recursos públicos, permitindo analisar e avaliar as decisões, para além do objetivo já 

antes estabelecido, controlar e cumprir com a legalidade.  

O POCP constitui, assim, um instrumento indispensável para dotar o Estado de um 

sistema de contas adequado às necessidades de uma Administração Pública moderna 

(POCP, §2). A sua aplicabilidade é obrigatória para todos os serviços públicos, 

organismos e instituições pertencentes à Administração Central, Regional e Local (que 

não tenham natureza de empresa pública) e os seus conteúdos devem ser adaptados 

através de instruções legais e planos de contas setoriais que se revelem necessários 

criar (art.º 2.º do POCP). 

O objetivo do POCP e das normas de aplicação anteriormente mencionadas é a 

criação de condições para a integração da contabilidade orçamental, patrimonial e 

analítica, numa contabilidade pública que constitua um instrumento de apoio aos 

gestores e permita um controlo financeiro das diferentes entidades envolvidas e a 

disponibilização de informação aos interessados.  
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A contabilidade pública, em Portugal, prevê a aprovação de um plano de contas geral 

e de planos de contas específicos para certos setores de atividade, prevendo, deste 

modo, no artigo 5º, ponto 1, do Decreto-Lei nº 232/97, de 3 de setembro, a 

possibilidade de aprovação de planos setoriais para detalhar de forma concisa a 

execução e implementação da contabilidade analítica. 

O POCP deverá ainda permitir uma tomada de decisões estratégicas no domínio 

orçamental, nomeadamente no âmbito da orçamentação plurianual. Reforçar a 

transparência da situação financeira e patrimonial, de forma a disponibilizar 

informação, que apoie o controlo e análise dos fundos financeiros pelas entidades com 

competência legal nesse domínio, nomeadamente aos Órgãos de Controlo, ao 

Tribunal de Contas, à Inspeção-Geral de Finanças e à Inspeção dos Ministérios 

Setoriais. 

Os objetivos primordiais dos três sistemas contabilísticos previstos no POCP são, 

enumerados na tabela I: 

 

Tabela I - Objetivos dos três sistemas contabilísticos 

 
 

Contabilidade 
Orçamental 

Contabilidade 
Patrimonial 

Contabilidade analítica 
ou de gestão 

P
ri

n
ci

p
al

 
O

b
je

ti
vo

 

O registo e o controlo 
do orçamento das 
despesas e das 
receitas. 

O registo de todas as operações que 
alteram a composição patrimonial da 
instituição utilizando o método digráfico, 
obedecendo a movimentação das contas a 
critérios de valorimetria e a princípios 
contabilísticos geralmente aceites. Sistema 
contabilístico que informa sobre o 
património da entidade, sobre a sua 
situação económica/ financeira. Informa, 
numa perspetiva contabilística sobre os 
bens, direitos e obrigações evidenciando-
os no balanço. Numa perspetiva dinâmica, 
evidencia as modificações patrimoniais, 
apresentando o cálculo do resultado por 
comparação dos proveitos e ganhos, com 
os custos e perdas, evidenciados na 
demonstração de resultados.  

Obtenção de informação sobre a 
formação dos custos relativos às 
atividades e aos serviços 
prestados e obtenção de 
informação para a análise e 
controlo da gestão. 

P
ri

n
ci

p
al

 
C

ar
ac

te
rí

st
ic

a 

Registar operações 
de despesa e receita 
desde a sua previsão 
até ao seu pagamento 
e recebimento. 

A contabilidade patrimonial permite: Sistema que regista e analisa, 
em detalhe, elementos do 
património da entidade com 
finalidades de gestão. 
  
  
  

Numa ótica patrimonial, informar sobre 
bens, direitos e obrigações e ainda sobre a 
situação dos fundos próprios, resultado do 
exercício e anteriores; 
- Numa ótica de gestão, comparação, 
proveitos e custos apurando resultados;  

-Numa ótica de tesouraria, quando expõe 
a situação dos meios líquidos da entidade, 
assim como das cobranças e pagamentos 
do período. Incluindo investimentos 
financeiros de curto prazo. 
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P
ri

n
ci

p
al

 
In

co
n

ve
n

ie
n

te
 

Não se obtém o valor 
do património, ou o 
valor do custo por 
projeto, secção ou 
atividade. 

Não se obtém o valor do custo por projeto, 
secção ou atividade ou o controlo 
orçamental na receita e despesa. 

Não se controla o valor do 
orçamento, não se obtém o 
valor do património e quando a 
contabilidade analítica não se 
encontra corretamente aplicada 
à entidade não existe um 
controlo fidedigno dos custos 
por atividades auxiliares e 
principais. 

P
ri

n
ci

p
al

 V
an

ta
g

em
 

Permite o controlo 
financeiro; Possibilita 
fornecer informação 
que verifique se os 
diferentes organismos 
públicos aplicam os 
meios financeiros, 
conforme aprovações 
orçamentais. 
Proporciona 
informação das 
alterações 
orçamentais e das 
diferentes fases da 
sua execução da 
despesa e receita. 

Permitir que a contabilidade patrimonial, 
numa ótica do acréscimo, contabilize os 
custos e os proveitos no período a que 
respeitam; 
Disponibilizar informação sobre a situação 
patrimonial de cada entidade; 
e) Fornecer informação para posterior 
análise financeira 

a) Informar sobre o custo dos 
produtos ou serviço de 
atividades e compará-los com 
as receitas obtidas; 
b) Informar sobre o custo dos 
produtos e serviços sem objeto 
de lucro e compará-los com 
produtos ou serviços similares e 
com custos pré-estabelecidos 
ou custos de referência; 
c) Realizar a planificação e 
controlo dos processos para 
avaliar responsabilidades;  
d) Informar sobre o custo por 
atividades e/ou centros de 
responsabilidade; 
e) Fornecer informação para 
posterior análise económica 

 

Fonte: Elaboração própria com base no POCP. 

 

1.4.2. Princípios contabilísticos do POCP 

 

O POCP, aprovado pelo Decreto-lei nº 232/97, de 3 de setembro, baseou-se nos 

princípios contabilísticos apresentados no Plano Oficial de Contabilidade (POC)5 das 

empresas, procedendo a uma adaptação desses princípios e atendendo às 

particularidades das entidades públicas. 

Os Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites (PCGA) constituem um referencial 

teórico-prático da Contabilidade, fazendo parte da estrutura conceptual da 

normalização contabilística, na elaboração das demonstrações contabilísticas, e na 

prestação de informação. Verifica-se a existência de um amplo conjunto de princípios 

contabilísticos definidos no POCP, sem a aplicação dos quais não será possível a 

obtenção de informação financeira que transmita uma imagem verdadeira e apropriada 

da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da entidade. De 

forma a proporcionar uma imagem fiel e essencial da informação financeira da 

                                                             
5 O POC, em resultado da transposição da 4ª e da 7ª Diretivas da União Europeia, foi aprovado pelo 
Decreto-lei nº 410/89, de 21 de novembro, e pelo Decreto-lei nº 238/91, de 2 de julho, e recentemente 
alterado pelo Decreto-lei nº 35/2005, de 17 de Fevereiro. 
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aplicação dos princípios orçamentais descritos, é também essencial a extensibilidade 

do POCP na Lei de Enquadramento Orçamental – Lei 91/2001 de 20 de agosto.  

 

Os princípios contabilísticos explícitos neste plano, capítulo 3, são os seguintes6:  

• Princípio da entidade contabilística - Constitui entidade contabilística todo o 

ente público ou de direito privado, que esteja obrigado a elaborar e apresentar 

contas de acordo com o POCP. Quando as estruturas organizativas e as 

necessidades de gestão e informação o requeiram, podem ser criadas sub-

entidades contabilísticas, desde que esteja devidamente assegurada a 

coordenação com o sistema central. 

• Princípio da continuidade - Considera-se que a entidade opera 

continuadamente, com duração ilimitada. 

• Princípio da consistência - Considera-se que a entidade não altera as suas 

políticas contabilísticas de um exercício para o outro. Se o fizer, e a alteração 

tiver efeitos materialmente relevantes, esta deve ser referida de acordo com o 

anexo às Demonstrações Financeiras. 

• Princípio da especialização (ou do acréscimo) - Os proveitos e os custos são 

reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu 

recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas demonstrações financeiras 

dos períodos a que respeitam. 

• Princípio do custo histórico - Os registos contabilísticos devem basear-se em 

custos de aquisição de produção. 

• Princípio da prudência - É possível integrar nas contas um grau de precaução 

ao fazer as estimativas exigidas em condições de incerteza sem, contudo, 

permitir a criação de reservas ocultas ou provisões excessivas ou a deliberada 

quantificação de ativos e proveitos por defeito ou de passivos e custos por 

excesso. 

• Princípio da materialidade - As demonstrações financeiras devem evidenciar 

todos os elementos que sejam relevantes e possam afetar avaliações ou 

decisões pelos utentes interessados. 

• Princípio da não compensação de saldos - Como regra geral, não se deverão 

compensar saldos de contas ativas com contas passivas (Balanço), de contas 

de custos e perdas com contas de proveitos e ganhos (Demonstração dos 

                                                             
6 Decreto-lei Nº 232/97 de 3 de setembro - POCP – Capítulo 3. 
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Resultados) e em caso algum, de contas de despesas com contas de receitas 

(Mapas de Execução Orçamental). 

 

Juntamente com estes princípios, e uma vez que a Contabilidade Pública engloba 

também uma ótica orçamental, deve-se juntamente atender aos princípios 

orçamentais, referidos na Lei 91/2001, de 20 de agosto, Lei de Enquadramento 

Orçamental, que são: 

• Princípio da Anualidade - Os orçamentos dos organismos do SPA são anuais 

(art.º 4º);  

• Princípio da Unidade e Universalidade – O OE é unitário e compreende todas 

as receitas e despesas dos Serviços Integrados, dos Serviços e Fundos 

Autónomos e do sistema de Segurança Social (excluindo as administrações 

autárquicas e regional) (art.º 5º);  

• Princípio da Não compensação – Todas as receitas são previstas pela 

importância integral em que foram avaliadas, sem dedução alguma para 

encargos de cobrança ou de qualquer outra natureza; todas as despesas são 

inscritas pela sua importância integral, sem dedução de qualquer espécie (art.º 

6º);  

• Princípio Não consignação – Não pode afetar-se o produto de quaisquer 

receitas à cobertura de determinadas despesas, exceto os casos previstos na 

Lei (art.º 7º);  

• Princípio da Especificação – As receitas previstas devem ser suficientemente 

especificadas de acordo com uma classificação económica; as despesas são 

fixadas de acordo com uma classificação orgânica, económica e funcional, 

podendo os níveis mais desagregados de especificação constar apenas dos 

desenvolvimentos, nos termos da presente Lei (art.º 8º); 

• Princípio do Equilíbrio – Os orçamentos dos organismos do SPA preveem as 

receitas necessárias para cobrir todas as despesas, sem prejuízo do disposto 

para cada um dos subsetores (Serviços Integrados, SFAs e Segurança Social) 

(art.º 9º);  

• Princípio dos Instrumentos de Gestão – Os organismos do SPA ficam sujeitos 

ao POCP, podendo ainda dispor de outros instrumentos necessários à boa 

gestão e ao controlo dos dinheiros e outros ativos públicos, nos termos 

previstos na Lei (art.º 10º);  
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• Princípio da Publicidade – O Governo assegura a publicação de todos os 

documentos que se revelem necessários para assegurar a adequada 

divulgação e transparência do OE e da sua execução, recorrendo, sempre que 

possível, aos mais avançados meios de comunicação existentes em cada 

momento. É obrigatória a publicação do OE no Diário da República 1.ª Série 

para este entrar em vigor. (art.º 11º).  

 

O termo “princípio contabilístico” possui distintas interpretações, conforme a etapa de 

evolução da regulação contabilística. Atualmente, poder-se-á definir princípios 

contabilísticos como regras básicas de um sistema contabilístico, cuja aplicação é 

indispensável para a realização dos objetivos da informação financeira e para o 

alcance da imagem fiel da situação financeira, dos resultados e da execução 

orçamental de uma determinada entidade pública.7 São, portanto, os princípios que 

regem a prática contabilística e o registo das operações contabilísticas. Em suma, 

podemos afirmar que a aplicabilidade do conjunto formado por todos os princípios, 

tanto de regularidade financeira como orçamentais, visa a obtenção da imagem fiel e 

apropriada da situação económica, financeira e orçamental do organismo. 

 

1.5. Contabilidade Orçamental 

 

A contabilidade orçamental realizada na classe 0 permite a obtenção de informação 

sobre todas as despesas e receitas previstas em orçamento, não só ao nível do 

orçamento inicial e corrigido, como ainda sobre a execução do mesmo no decorrer do 

ano económico. De acordo com Caiado e Pinto (2001), as contas da classe 0, devem 

ser desagregadas por classificação económica quer nas receitas quer nas despesas 

previstas em orçamento, de acordo com o classificador económico em vigor. 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Ponto 3 do Decreto-Lei n.º 232/97 de 3 de Setembro. 
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Figura 2 - Classe 0 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Segundo o POCP, todos os registos contabilísticos das d

devem ser efetuados de acordo com o plano de contas e a contabilização do 

orçamento deve refletir todos os movimentos ocorridos em cada classificação 

económica de receita e despesa. Desta forma, de acordo com o Decreto

26/2002, de 14 de fevereiro, cada 

económico constituído por nove artigos

enquadrada em três níveis de desagregação onde cada nível tem dois dígitos 

numéricos. As receitas públicas são apresentadas hiera

“grupo” e “artigo” e a classificação económica da despesa pública está enquadrada em 

“agrupamento”,“sub-agrupamento” e “ru

01 –

03 – Receitas

031 – Previsões iniciais
032 – Revisões de 

previsões
0321 – Reforços
0322 – Anulações
033 – Reforços 

especiais
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Classe 0 - «Contas do controlo orçamental e de ordem»

 

Segundo o POCP, todos os registos contabilísticos das despesas e das receitas

ser efetuados de acordo com o plano de contas e a contabilização do 

orçamento deve refletir todos os movimentos ocorridos em cada classificação 

económica de receita e despesa. Desta forma, de acordo com o Decreto

26/2002, de 14 de fevereiro, cada uma das contas deve apresentar o código 

económico constituído por nove artigos. Assim, a estrutura de classificação orgânica é 

enquadrada em três níveis de desagregação onde cada nível tem dois dígitos 

numéricos. As receitas públicas são apresentadas hierarquicamente em “capítulo”, 

“grupo” e “artigo” e a classificação económica da despesa pública está enquadrada em 

agrupamento” e “rubrica” conforme tabelas II e III: 

 

 

 

 

Orçamento – Exercício Corrente

Receitas

Previsões iniciais
Revisões de 

Reforços
Anulações

Reforços - Créditos

02 – Despesas

021 – Dotações iniciais
022 – Modificações orçamentais
0221 – Transferências de 

dotações
02211 – Reforços
02212 – Anulações
0222 – Créditos especiais
0223 – Dotações retidas:
02231 – Cativos ou 

congelamentos
02232 – Descativos ou 
descongelamentos
0224 – Reposições abatidas aos
pagamentos
023 – Dotações disponíveis
024 – Duodécimos vencidos
025 – Créditos disponíveis

026 – Cabimentos
027 – Compromissos
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«Contas do controlo orçamental e de ordem» 

 

espesas e das receitas 

ser efetuados de acordo com o plano de contas e a contabilização do 

orçamento deve refletir todos os movimentos ocorridos em cada classificação 

económica de receita e despesa. Desta forma, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

uma das contas deve apresentar o código 

ssim, a estrutura de classificação orgânica é 

enquadrada em três níveis de desagregação onde cada nível tem dois dígitos 

rquicamente em “capítulo”, 

“grupo” e “artigo” e a classificação económica da despesa pública está enquadrada em 
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Tabela II - Classificação da Despesa e da Receita Publica 

 

Classificação económica da despesa pública Classificação económica da receita pública 

Agrupamento Sub agrupamento Rubrica Capitulo Grupo Artigo 

XX XX XX XX XX XX 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

De acordo com o ponto 1 do artigo 2º, o classificador económico é de aplicação 

obrigatória aos Serviços Integrados do Estado, aos Serviços e Fundos Autónomos, à 

Segurança Social e à Administração Regional e Local. Quanto aos códigos de 

classificação económica, está previsto no ponto 3 do artigo 3º, quer para a receita, 

quer para a despesa pública, que eles sejam distinguidos entre correntes e de capital. 

Despesa corrente, se Se destinar a serviços ou consumos correntes ou despesa de 

capital, se a operação se destinar à aquisição de imobilizado.  

Relativamente à despesa, embora a legislação não apresente a definição do conceito, 

expõe os requisitos a que uma despesa tem de obedecer para que seja considerada 

despesa pública. Nesse sentido, o artigo 22º do Decreto – Lei nº 155/92, de 28 de 

julho, refere que a autorização da despesa fica sujeita à confirmação dos seguintes 

requisitos: conformidade legal, regularidade financeira e economia, eficiência e 

eficácia. No ponto 3, é ainda referido que se terá em vista a obtenção do máximo 

rendimento com o mínimo de dispêndio, tendo em conta a utilidade e prioridade da 

despesa e o acréscimo de produtividade daí decorrente. O artigo 42.º da Lei do 

Enquadramento Orçamental (LEO), Lei nº 48/2004 de 24 de agosto, terceira alteração 

à Lei nº 91/2001 de 20 de agosto, menciona, entre outros, o princípio da segregação 

de funções de liquidação e de cobrança, quanto às primeiras, e de autorização da 

despesa, de autorização de pagamento e de pagamento quanto às segundas. A 

liquidação e a cobrança podem, todavia, ser efetuadas para além dos valores 

previstos na respetiva inscrição orçamental, no entanto, as dotações constantes do 

orçamento das despesas constituem o limite máximo a utilizar na realização destas, e 

nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que, cumulativamente, o facto 

gerador da obrigação de despesa respeite as normas legais aplicáveis e sem que a 

despesa em causa disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na 

correspondente dotação, esteja adequadamente classificada e obedeça ao princípio 
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da execução do orçamento por duodécimos, salvo, nesta última matéria, as exceções 

previstas na lei. 

Relativamente à receita, embora a legislação, tal como na despesa, não apresente a 

definição do conceito da receita pública no orçamento, o artigo 42º da Lei do 

Enquadramento Orçamental menciona que a execução orçamental da receita cumpre 

o princípio da segregação das funções, quanto à receita de liquidação e de cobrança 

e, no ponto 3, menciona ainda que nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada, 

mesmo que seja legal, sem que, cumulativamente tenha sido objeto de correta 

inscrição orçamental e esteja adequadamente classificada. No ponto 4 do mesmo 

artigo é ainda clarificado que a liquidação e a cobrança podem todavia ser efetuadas 

para além dos valores previstos na respetiva inscrição orçamental. 

 

1.6. Descrições contabilísticas do POCP face ao orçamento 

 

Teixeira (2009) descreve o orçamento como o documento onde se determina, de 

forma detalhada, os recursos necessários assim como a valorização monetária, para 

cumprir os objetivos que concretizam os fins da organização. A sua elaboração tem 

como finalidade planear as atividades e prever as necessidades de recursos materiais 

e humanos, deste modo, o orçamento deve ser considerado como uma ferramenta de 

gestão, uma vez que possibilita a planificação e tomada de decisões. 

Para Carvalho et al. (1999), o orçamento no setor público tem de, por um lado, servir 

como meio para a atribuição dos recursos às distintas entidades, unidades orgânicas, 

programas e atividades, constituindo assim como uma ferramenta Pública onde se 

manifestam as prioridades do governo e, por outro lado, servir como base para a 

realização de um controlo formal e legalista a fim de se evidenciar o controlo dos 

gastos públicos.  

Para Gusmán (2002), a obrigatoriedade do orçamento no Setor Público Administrativo 

e os objetivos do POCP, articulados, evidenciam a distribuição responsável dos 

recursos públicos obedecendo aos requisitos legais previstos e tendo como 

instrumento de gestão o apoio e controlo de decisões permitindo a análise e a 

avaliação da eficiência, eficácia e economia. Com um objetivo condutor e fortificador 

das mudanças organizacionais e culturais, as características da informação 

contabilística do orçamento do SPA devem envolver e motivar os gestores na 
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definição da estratégia organizacional, bem como na obtenção dos objetivos e metas 

estabelecidas, cuja informação é obtida na contabilidade orçamental e patrimonial.  

Para Julve (1996), o papel e a influência do orçamento têm sido decisivos na vida 

económica das entidades públicas. As decisões, que visem a utilização dos recursos 

financeiros da organização, devem subordinar-se às normas, critérios, restrições e 

formalidades constantes do orçamento, não só pela aplicação do POCP como pela 

mudança de paradigma da gestão na administração pública.   

As entidades contabilísticas não só têm obrigatoriedade de ter orçamento, como 

também estão sujeitas, através do sistema de informação contabilística, ao seu 

acompanhamento e controlo.  

O orçamento, sendo uma previsão de recebimentos e pagamentos, pode carecer de 

modificações, uma vez que, conforme as regras orçamentais, nenhuma despesa pode 

ser cabimentada se não tiver dotação disponível. As modificações orçamentais 

admitem um grau de flexibilidade à gestão dos recursos e movimentam contas 

específicas, dispondo sempre de informação sobre o orçamento inicial e as 

modificações efetuadas por classificação económica. De seguida apresenta-se 

esquematicamente os ciclos de execução orçamental da despesa previstos no POCP: 

 

Tabela III - Fases do ciclo da execução orçamental da despesa8 

Contabilidade orçamental 

1º Fase 
Cabimento – Dispor-se-á de uma proposta para realizar determinada despesa, tendo 

em conta o valor disponível, eventualmente um montante estimado. 

2º Fase 
Compromisso – Registo contabilístico da despesa autorizada. Emite-se uma requisição 

oficial, uma nota de encomenda ou um contrato. 

Contabilidade patrimonial 

3º Fase 

Processamento da despesa – Excetuam-se os processamentos de despesas por conta 

das dotações sujeitas para controlo daquela obrigatoriedade legal. Há lugar ao registo 

da fatura, na fase de processamento e reconhecimento da obrigação. 

4º Fase 
Autorização de Pagamento - A liquidação é meramente administrativa, mas, após a 

autorização são emitidos os meios de pagamento, de acordo com o ponto 2 do artigo 

28º do Decreto-lei nº 155/92 de 28 de julho, será efetuado o respetivo pagamento. 

                                                             
8 O Decreto-Lei n.º º 155/92 regulamenta o ciclo de realização da despesa, definindo as fases 
orçamentais. 
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Nesta fase movimenta-se a conta 25, a crédito, evidenciando a dívida, por classificação 

económica. (De acordo com a norma interpretativa nº 2/2001 da CNCAP9, o registo na 

conta 252 nesta fase deve ocorrer em simultâneo com a fase seguinte). 

5º Fase 

Pagamento – Corresponde à satisfação das obrigações e coincide com a redução real 

das disponibilidades. Nesta fase movimenta-se a conta 25, a débito, evidenciando o 

pagamento da dívida, por classificação económica. Fase de emissão do meio de 

pagamento (transferência bancária, cheque ou numerário). 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Figura 3 - Ciclo da despesa 

 

Fonte: Simões S. (2010) - Relatório de Estágio - Núcleo de Gestão Orçamental e Conta da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, p. 38. 

 

Tabela IV - Fases da execução orçamental da receita 

Contabilidade patrimonial 

1.º Fase Liquidação – corresponde ao reconhecimento do direito sobre terceiros, 

nomeadamente, o reconhecimento de cobrança das receitas. Esta fase coincide 

normalmente com a entrega da fatura. 

2.º Fase Recebimento – corresponde à entrada de valores, nomeadamente à cobrança da 

respetiva dívida. É nesta fase, de acordo com a norma interpretativa nº 2/2001 da 

CNCAP, que se efetua o registo na conta 251. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

                                                             
9 Aviso nº 7467/2001 onde é aprovada a Norma Interpretativa nº 2/2001 sobre a movimentação da conta 
25 do POCP 
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Sintetizando, a informação sobre a execução orçamental da despesa é obtida na 

contabilidade orçamental e na contabilidade patrimonial, no entanto, a execução 

orçamental da receita apenas ocorre na contabilidade patrimonial. 

Sendo incontestável a importância do orçamento no SPA e residindo a sua execução e 

controlo provindo da informação contabilística, o orçamento será um instrumento de 

gestão que poderá ter uma maior capacidade de informar sobre o cumprimento da 

legalidade, fundamentalmente se a sua execução foi efetuada de uma forma 

económica, eficiente e eficaz. Como tal, a informação disponível na contabilidade 

orçamental e patrimonial não é suficiente. Estes dois sistemas contabilísticos 

informam, interna e externamente, os utilizadores da informação contabilística sobre o 

grau de execução orçamental, o impacto da execução no património e, também, sobre 

a formação dos resultados, tendo em conta a natureza dos custos e dos proveitos. No 

entanto, face à incapacidade do resultado para avaliar o desempenho no SPA, surge a 

necessidade de conjugar os dois sistemas contabilísticos mencionados com a 

informação proporcionada pela contabilidade analítica, cujos objetivos e formas de 

implementação se encontram detalhados nos planos setoriais para a educação, 

saúde, autarquias locais, segurança social e instituições de solidariedade. 

 

1.7. Os Planos Setoriais Públicos 

 

O POCP no seu artigo 5º, nº 1, estabelece a possibilidade de criação de planos 

setoriais para certas entidades do setor público administrativo, constituindo a base a 

adotar no delineamento dos mesmos. 

De forma a responder às necessidades de informação e às distintas diferenças entre 

os setores abrangidos pelo POCP (Fernandes et. al, 2008), foram publicados quatro 

planos setoriais, nomeadamente: 

• Em 1999 foi publicado o DL nº 54-A de 22 de fevereiro que aprova o POCAL; 

• Em 2000 através da Portaria nº 794 de 20 de setembro foi publicado o POC-E; 

• Em 2000 foi publicada a Portaria nº 898 de 28 de setembro que aprova o 

POCMS; 

• Em 2002 foi publicado o DL nº 12 de 25 de janeiro que veio aprovar o 

POCISSSS. 
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Em cada um dos planos setoriais, o diploma que os aprova propõe a implementação 

da contabilidade analítica com disposições diferenciadas quer a nível da aplicabilidade 

do progresso, complexidade e sistema de custeio a aplicar, quer a nível da informação 

a fornecer e a conceder. 

Por definição, segundo Caiado (2004), um plano setorial abrange o tratamento de 

todas as operações específicas dos organismos que compõem um determinado setor 

de atividade, pelo que Portugal, relativamente à contabilidade pública, optou por 

adotar um modelo semelhante aos outros países europeus, nomeadamente, um plano 

de contas geral e planos de contas orientados para as necessidades de informação de 

diferentes setores de atividade. Caiado e Pinto (2001) definem o POCP como plano de 

contas geral e consideram o conjunto de operações comuns a todos os setores, no 

entanto, não têm em conta as particularidades inerentes às operações realizadas pelo 

conjunto de entidades que formam determinado setor de atividade. Estas fazem parte 

dos planos setoriais que explicitam, aos respetivos destinatários determinadas 

informações úteis para a tomada de decisões por parte dos gestores. Os planos 

setoriais obrigatórios foram constituídos especificamente de forma a responder às 

necessidades sentidas pelo setor a que se destinam (Caiado, 2004).  

Caiado e Pinto (2001) explicam que a coexistência de modelo contabilístico do setor 

público administrativo em Portugal, se baseia em dois tipos de planos, geral e setorial, 

e estes por sua vez, necessitam que se assegure a não existência de divergências 

entre o plano de contas nacional e os respetivos planos setoriais, assim, aquando da 

aprovação destes, é indispensável que se evitem discrepâncias com o plano geral, sob 

pena de se poder pôr em causa a tão desejada normalização. Um plano setorial é 

desenvolvido para atender às características das entidades que integram o setor, mas 

sempre dentro do esquema previsto no plano de contas geral. Pelo que o primordial 

objetivo dos planos setoriais coincide com o recomendado pelo POCP, a criação de 

condições para a integração consistente de três sistemas de contabilidade 

(orçamental, patrimonial e analítica) numa contabilidade pública que constitua um 

instrumento de apoio aos gestores públicos (Carvalho e Ribeiro, 2004, 21). 

No setor público administrativo (SPA), a aplicação do POCP e seus planos setoriais é 

efetuada da seguinte forma: 
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Tabela V - Aplicação do POCP e dos planos setoriais no SPA 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Carvalho e Ribeiro (2004) e Caiado e Pinto (2001). 

 

Tabela VI - Âmbito e aplicação do POCP e dos seus planos setoriais no SPA 

POCP Obrigatoriamente aplicável a todos os serviços e organismos 

da administração central, regional e local que não tenham 

natureza, forma e designação de Empresa Pública, bem como 

à segurança social. 

Artigo 2º, ponto 1, do 

DL nº 232/97 

POCAL Obrigatoriamente aplicável a todas as autarquias locais e 

entidades equiparadas. 

Artigo 2º, ponto 1, do 

DL nº 54-A/99 

POC-E Obrigatoriamente aplicável a todos os organismos e serviços 

do Ministério da Educação e da Ciência e do Ensino Superior, 

bem como aos organismos autónomos sob sua tutela que não 

tenham natureza, forma e designação de Empresa Pública. 

Artigo 2º, ponto 1, 

Portaria nº794/2000 

POCMS Obrigatoriamente aplicável a todos os serviços e organismos 

do Ministério da Saúde, bem como os organismos autónomos 

sob sua tutela que não tenham natureza, forma e designação 

de empresa pública.  

Artigo 2º, ponto 1, da 

Portaria nº 898/2000 

POCISSSS Obrigatoriamente aplicável a todas as instituições do sistema 

de solidariedade e segurança social” e também “às instituições 

do sistema de solidariedade e segurança social das Regiões 

Autónomas.  

Artigo 2º do DL nº 

12/2002 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com a crescente preocupação com a gestão dos recursos públicos, de forma a 

maximizar a eficiência, eficácia e economia desses mesmos recursos, verificou-se que 

a informação proporcionada pelas demonstrações económico/financeiras se tornaram 

insuficientes. Neste sentido, a contabilidade analítica assumiu um papel preponderante 

na análise e controlo dos custos, auxiliando e proporcionado aos gestores e 
                                                             
10 Nas entidades contabilísticas da Administração Central onde não se aplique um plano setorial, será 
aplicado o POCP. 

SPA Administração Central e Regional POCP POC-E 

POCMS 

POCP10 

Administração Local POCAL 

Segurança Social POCISSSS 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas   Universidade Técnica de Lisboa
   

 
Trabalho de Projeto: Proposta de um novo modelo de contabilidade analítica aplicado a uma instituição de 
Ensino Superior Público 

 
28 

 

administradores públicos informação fundamental para o cálculo dos gastos públicos. 

Devido à escolha de realização de um trabalho de projeto numa instituição de ensino 

superior público, optou-se por descrever apenas um dos planos setoriais que, neste 

caso, foi o POC-E. 

 

1.8. POC-E 

 

Em 2000 é aprovado o POC-E, pela Portaria 794/2000, de 20 de setembro, que veio 

colmatar uma necessidade sentida na área da educação, ao nível da informação 

contabilística. 

O POC-E é obrigatoriamente aplicável aos serviços e organismos do Ministério da 

Educação, do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, aos organismos autónomos 

sob a sua tutela e aos organismos de direito privado sem fins lucrativos, desde que 

dependam direta ou indiretamente do OE e dos orçamentos privativos destas 

Entidades e cuja a atividade principal se desenvolva na área da Educação.  

O POC-E integra a contabilidade orçamental, patrimonial e analítica no mesmo 

sistema de informação, constituindo um instrumento de apoio aos órgãos de gestão, 

facultando os elementos necessários de forma a colmatar as deficiências de 

informação contabilística. A sua aprovação veio facilitar a presença de ferramentas 

nos setores públicos, que garantem a consolidação de contas, a aplicação de regras e 

o cumprimento dos objetivos previstos, pelas entidades abrangidas. 

No Setor de Educação, poder-se-á observar a existência de um desfasamento 

temporal entre o ano económico dos três sistemas contabilísticos. Na contabilidade 

analítica, o ano económico é o ano escolar (ano letivo), na contabilidade orçamental, o 

ano económico é o ano civil mais o período complementar11 e na contabilidade 

patrimonial é o ano civil. 

No que se refere à implementação da contabilidade analítica da metodologia aplicada 

do POC-E verifica-se a existência de duas perspetivas de análise, nomeadamente a 

perspetiva interna e externa.  

• A perspetiva interna, do ponto de vista conceptual é a apresentação de um 

modelo de custos tendo como base a atividade desenvolvida, que recolhe 

                                                             
11 Situação especial que o Estado tem de poder prorrogar os pagamentos de despesas autorizadas até 31 
de Dezembro, no ano seguinte. 
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informação, possibilitando a imputação de gastos às atividades amplificadas e 

identificadas que constam no orçamento da entidade e fornecem informação à 

gestão, para a tomada de decisão.  

• A perspetiva externa, onde para além da divulgação da harmonização 

informativa dos proveitos, custos e resultados por atividade, no anexo às 

demonstrações financeiras enviadas no relatório de gestão, ainda apresenta a 

obrigatoriedade de publicar no relatório de gestão, indicadores que permitam a 

comparabilidade entre as diferentes entidades contabilísticas abrangidas pelo 

POC-E. 

Conforme o Ponto 2.8.2. do POC-E, a contabilidade analítica é obrigatória e deverá 

ser implementada segundo o sistema digráfico e dualista num exercício económico 

que corresponda a um ano letivo, com início em 1 de outubro de cada ano e fim em 30 

de setembro do ano seguinte. Assim, a informação proporcionada deve dar a 

conhecer: 

• Os custos de serviço interno de cada atividade;  

• Os custos previsionais por cada produto ou serviço prestado;  

• Os custos reais por cada produto ou serviço final;  

• Os desvios entre os custos previsionais e os custos reais;  

• Os proveitos identificados com uma atividade, respetivos custos e resultados;  

• Os custos não imputados.  

Dos custos contabilizados na contabilidade analítica deverá ainda analisar-se 

informação acerca:  

• Dos custos diretos e indiretos;  

• Dos custos com pessoal docente, não docente, os custos de funcionamento, 

de amortização, de provisões e outros não especificados;  

• Dos custos totais incorridos no exercício económico, bem como o custo total 

acumulado de atividades, produtos ou serviços de carácter plurianual.  

O POC-E prevê a elaboração previsional do plano de atividades, do plano plurianual 

de investimento, do mapa de execução anual e do orçamento, e ainda dos 

documentos abaixo descriminados, relativamente à prestação de contas:  

• Relatório de gestão;  

• Mapas de execução orçamental da despesa e da receita; 

• Mapa de fluxos de caixa;  

• Balanço;  
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• Demonstração dos resultados por naturezas;  

• Demonstração dos resultados por funções;  

• Anexos às demonstrações financeiras;  

• Parecer do órgão fiscalizador.  

Conforme ponto 2.2.1. do POC-E, a elaboração da demonstração dos resultados por 

funções é obrigatória para as entidades abrangidas pelo mesmo. Os elementos que a 

integram são fornecidos através dos mapas agrupados em 7 conjuntos:  

• A1 - Custos de atividade ou serviços internos de apoio; 

• A2 - Custos da atividade de ensino;  

• A3 - Custos da atividade investigação;  

• A4 - Custos da atividade de apoio aos utentes;  

• A5 - Custos da atividade prestação de serviços;  

• A6 - Custos de outras atividades;  

• A7 - Custos de produção para a própria entidade. 

• A8 - Mapa de demonstração de custos por funções. O POC-E expõe «um 

(modelo A8), o qual é de realização obrigatória, permitindo a análise dos custos 

por funções, produtos, serviços ou atividades, para além da melhoria da 

comparabilidade da informação financeira e dos instrumentos de análise 

colocados à disposição dos utentes». (ponto 2.2.2 do POC-E). 

 

A publicação dos mapas modelo A1 a A8, totaliza vinte e oito quadros, informam os 

utilizadores externos de forma exaustiva acerca da formação do custo do ano e de 

exercícios anteriores de algumas atividades, e comparam os custos com os proveitos 

e a forma como foram aplicados os recursos, reforçando a necessidade de 

complementaridade de indicadores de gestão que possibilitam as análises 

comparativas. 

 

Na figura 4 é possível observar as várias informações que se pretende recolher com o 

sistema de Contabilidade Analítica no POC-E. 
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Figura 4 - Círculo de apuramento de Custos e proveitos no POC-E 

 

Fonte: Carvalho et al. (2008). A Contabilidade Analítica ou de Custos no sector público 

administrativo. Revista OTOC 96 - Março 2008. p. 35. 

 

No setor público, ao contrário do setor privado, o carácter não lucrativo contribui para 

que o resultado não seja considerado como um fator de desempenho (Pradas, 2002), 

nesse sentido é fundamental o complemento de informação dos custos, proveitos e 

resultados, para maior perceção dos objetivos e medidas de controlo interno para 

maior benefício social. No entanto, verifica-se ser fundamental a implementação 

conjunta das duas perspetivas existentes, de forma a comparar a informação, não 

desprezando a transparência como uma oportunidade informativa de comparabilidade 

da informação. 

 

Deste modo, o tema fulcral deste trabalho consiste em verificar como o sistema 

contabilístico analítico previsto para o setor público administrativo, particularmente no 

plano setorial do POCP para a Educação, constitui um sistema de informação que 

apoia simultaneamente a gestão e permite a análise, a avaliação e a comparação da 

eficiência, eficácia e economia da gestão dos recursos, particularmente, no Instituto 

em estudo. 

 

1.9. A contabilidade analítica no setor público 

 

Citando AECA (2001), a administração pública tem como preocupação a satisfação de 

um conjunto de necessidades sociais em contínua expansão, o que, simultaneamente, 

com as restrições dos recursos públicos, exige uma gestão mais controlada dos 

mesmos. Por outro, a inquietação crescente pela obtenção de eficiência, eficácia e 
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economia na gestão pública, comprova que a informação associada às demonstrações 

financeiras deve ser complementada com uma informação mais detalhada. Essa 

informação é elaborada pela contabilidade interna e deve obter, entre outros, os 

seguintes objetivos: 

• Esclarecer sobre a forma como são aplicados os dinheiros públicos numa 

perspetiva de eficiência, eficácia e economia, possibilitando o controlo de 

gestão sobre aspetos concretos da entidade; 

• Estabelecer e justificar o valor das taxas e preços públicos; 

• Auxiliar a elaboração e avaliação dos orçamentos; 

• Auxiliar a adoção de decisões sobre a produção de bens ou prestação de 

serviços com o conhecimento detalhado dos custos e dos proveitos; 

• Auxiliar a prestação de contas e a informação aos órgãos nacionais e 

internacionais para fundamentar apoios obtidos; 

• Possibilitar a execução da repartição racional dos recursos da entidade 

mediante a correta fundamentação das suas necessidades e a comparação 

com outros serviços idênticos ou entre diferentes exercícios económicos. 

Todos os objetivos antes mencionados podem ser simultâneos ou alternativos, 

dependendo do modelo contabilístico implementado, com a finalidade de ser uma 

forma de comparação de informação entre distintas instituições relativamente ao 

processo de formação de custos, ou ser uma ferramenta de apoio de forma a melhorar 

a gestão interna. Na primeira situação, o modelo contabilístico deve ser desenhado 

numa perspetiva de unificação da informação relativa aos objetivos a alcançar, de 

modo a que a informação proporcionada permita efetuar uma comparação entre as 

diversas entidades, sendo útil aos órgãos superiores. Na segunda situação, a 

informação relevante será aquela que permite analisar o aproveitamento dos recursos 

económicos para cumprir os objetivos definidos, informação útil aos diferentes 

responsáveis de cada centro de custos, ou seja, informação elaborada à “medida” dos 

utilizadores internos da instituição (AECA, 2001).  

Em Portugal, a obrigatoriedade da contabilidade analítica na administração pública 

não está restringida a um único diploma. No artigo 16º do Decreto-Lei nº 155/92, de 28 

de julho, institui-se que os serviços ou organismos devem organizar uma contabilidade 

analítica como instrumento de gestão, o POCP, através do Decreto-Lei n.º 232/97 de 3 

de setembro, também obriga a aplicabilidade da contabilidade analítica.  

A contabilidade analítica, ao contrário da contabilidade orçamental e patrimonial, está 

focalizada para a valorização dos processos internos, visando o apuramento do 
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resultado por função, atividade ou produto e colmatar assim as insuficiências das 

contabilidades complementares. Este sistema contabilístico centra-se no fornecimento 

de informação para a gestão, diretamente ligados ao planeamento, direção e controlo 

das operações e na tomada diversificada de decisões de gestão (Teixeira, 2009). 

No que respeita à contabilidade analítica, o POC-E no ponto 2.8.1 define A 

contabilidade analítica como um sistema obrigatório e tem como objetivos:  

a) A obtenção e fundamentação 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.). Assim, pretende-se obter (…) Nas faculdades, 

escolas ou institutos de ensino superior, o custo dos serviços intermédios, 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) A obtenção de informação do montante 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 

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

instituição ou entidade;  

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

serviços suportados integralmente pelo cliente;  

d) Auxiliar a adoção de decisões sobre a entrega a unidades externas da 

produção de bens ou prestação de serviços;  

e) Evidenciar a utilização 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;  

g) No caso de se verificar a alínea c), 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. 
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h) Facultar ao gestor informação adequada que permita elaborar indicadores de 

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

i) Facultar informação apropriada que permita a elaboração do mapa de 

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

quadros apresentados no nº 8.4 – “Notas sobre a contabilidade analítica” do 

anexo às demonstrações financeiras. 

 

Este plano de contabilidade depreende, para além de um conjunto de normas 

relacionadas com a contabilização de operações orçamentais e patrimoniais e de 

normas sobre a consolidação de contas, também normas sobre a implementação da 

contabilidade analítica. No ponto 2.8.2 do POC-E, embora não estejam definidas 

contas específicas, reserva-se para a contabilidade analítica a classe 9, devendo ser 

criadas contas ou subcontas para o registo contabilístico:  

• 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. 

 

Da contabilidade analítica e por cada produto, serviço ou atividade, deve ser obtida 

informação sobre:  

• Os custos diretos e indiretos;  

• Os custos com o pessoal docente, pessoal não docente, funcionamento, 

amortizações e provisões;  

• Outros custos;  

• Os custos totais do exercício económico e o custo total acumulado de 

atividades, produtos ou serviços com duração plurianual, ou não coincidente 

com o exercício económico. 

 

Segundo o ponto 2.8.3 deste plano, «a imputação dos custos indiretos realiza-se 

através de um coeficiente, devendo ser utilizadas distintas 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 
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ao total de horas de trabalho do exercício económico deve ser a base principal de 

repartição dos custos indiretos». Neste sentido, deduz-se que as entidades sujeitas a 

este diploma podem usar o método de base única12 ou o método de base múltipla13. A 

conformidade do modelo dependerá, do grau de consenso que for possível determinar 

na adoção dos critérios que lhe estão subjacentes. 

No ponto 2.8.3 do POC-E está previsto que os custos dos bens para venda e dos 

serviços prestados equivale aos respetivos custos diretos e indiretos, incluindo os 

custos administrativos da própria entidade. O diploma prevê a utilização do sistema de 

custeio total.  

No ponto 2.8.5 do POC-E refere-se que o exercício económico na contabilidade 

analítica é o ano escolar, devendo, contudo, possibilitar informação dos custos e 

proveitos de atividades, produtos ou serviços com duração não concordante com o 

exercício económico. 

Contudo, a implementação da contabilidade analítica no setor da educação é um 

processo que assenta na informação obtida internamente e também na forma como 

deve ser divulgada na prestação de contas e nos anexos às demonstrações 

financeiras. Apesar do POC-E não especificar quais os indicadores utilizados para 

análise, avaliação e comparação da eficácia, eficiência e economia, este salienta a 

necessidade da divulgação no relatório de gestão, acrescentando que a contabilidade 

analítica, através da informação que proporciona, deve apoiar o cálculo desses 

indicadores. 

 

 

Verificando o caso da instituição em estudo, pretende-se: 

• Evidenciar como é que a instituição aplica o POC-E ao nível da implementação 

dos sistemas contabilísticos (orçamental, patrimonial e analítico) e o uso dessa 

informação para apoiar a gestão. Analisando também as dificuldades sentidas, 

nomeadamente, no apuramento do custo das atividades, na utilização da 

informação provinda da contabilidade analítica para o cálculo de indicadores de 

forma a auxiliar a gestão a cumprir com os critérios de eficiência, eficácia e 

                                                             
12 Segundo Caiado (2003) na imputação de base única, todos os custos indiretos são imputados aos 
produtos através de uma única base de imputação;  
13 Segundo Caiado (2003) na imputação de base múltipla, repartem-se previamente os custos indiretos 
por grupos de custos, escolhendo-se para cada agrupamento a base de imputação mais conveniente. 
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economia e, o cumprimento dos requisitos legais da prestação de contas, ao 

nível dos Anexos e do Relatório de gestão. 

• Sugerir a metodologia apropriada para a aplicação da contabilidade analítica 

assente na realidade institucional, expondo soluções para os obstáculos 

sentidos e eventuais indefinições encontradas nas diferentes etapas da 

implementação do custeio baseado nas atividades e que simultaneamente 

garantam a comparabilidade no setor da educação.  

• Exibir um conjunto de indicadores baseados no sistema de Activity Based 

Costing (ABC), de forma a apoiar a gestão a atingir os objetivos e com isso 

contribuir para a melhoria da gestão do Instituto. 

 

Com a publicação do POC-E em setembro de 2000, acresce-se, ao estabelecido no 

POCP, as normas de consolidação e as regras necessárias para a implementação da 

contabilidade analítica, que, sendo um sistema contabilístico obrigatório, em 2001, 

para os organismos com autonomia administrativa e financeira e a partir de 2002 para 

os restantes organismos (cf. Art.º 6), é referido como um relevante instrumento de 

gestão para a análise e controlo dos custos da educação, bem como dos custos, 

proveitos e resultados das atividades. Com base na informação obtida nesse sistema 

contabilístico, deverão ser calculados indicadores que contribuam para a análise e 

avaliação da eficiência, eficácia e economia. 

A execução da contabilidade analítica tem como primordial finalidade o fornecimento 

de informações para a gestão da instituição. Assim, torna-se fundamental o 

conhecimento se de facto a informação retirada da contabilidade analítica possibilita à 

instituição efetuar correções periódicas na sua gestão.  

O controlo da atuação baseia-se na avaliação realizada através de indicadores que 

constituem uma ferramenta, possibilitando aos gestores tomadas de decisões 

corretas. Esses indicadores, com dupla finalidade, informam e avaliam acerca da 

implementação da contabilidade analítica. 

O Decreto-lei nº 155/92, de 28 de julho, menciona que o controlo dos indicadores de 

eficácia, eficiência e economia ficam sujeitos à verificação de vários requisitos, 

nomeadamente quanto à despesa pretende-se a obtenção da maximização do 

rendimento com o mínimo dispêndio de recursos financeiros, tendo em conta a 

interesse e prioridade da despesa e o acréscimo de produtividade subsequente. A 

análise da eficácia, eficiência e economia é influenciada por um conjunto de 
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indicadores e estes, por consequência, necessitam da existência de uma contabilidade 

analítica capaz de determinar e analisar custos e resultados obtidos com a gestão. 

A implementação e a execução da contabilidade é um processo delicado que implica a 

utilização e envolvência de meios humanos, técnicos e financeiros. Deste modo, o 

conhecimento da importância da contabilidade analítica e dos vastos fatores que 

possibilitam a sua medição como, por exemplo, medir os custos por aluno, por 

disciplina, serviço ou projeto, são indicadores que medem o valor acrescentado deste 

sistema de contabilidade, compensando as instituições pela informação fornecida. 

Conclui-se, porém, que o processo de implementação da contabilidade analítica só 

será um sucesso para todas as instituições de ensino superior, quando existir um 

maior empenho por parte das autoridades competentes a fim de procederem à 

elaboração de normas e procedimentos que possam servir de base a todas as 

instituições. 

Com o passar dos anos e com a redução da verba provinda de receitas do Estado e 

receitas próprias, surge a necessidade de se ter mais e melhor informação sobre o 

desempenho organizacional, originando um desenvolvimento mais rígido de controlo 

dos custos /benefício, passando, deste modo, a fazer uma relação entre os custos 

incorridos e os respetivos proveitos, assim, a Contabilidade Analítica assume um papel 

determinante na adequada gestão dos gastos públicos e revela-se de extrema 

importância no contexto atual, em que as várias entidades se deparam com a 

necessidade de gerir adequadamente os recursos ao seu dispor. 

A Contabilidade Analítica é o sistema que regista e analisa, em pormenor, 

componentes do património da instituição para finalidades de gestão mais dinâmica e 

mais eficaz na avaliação e controlo dos resultados de gestão das várias organizações. 

Segundo o legislador, este sistema constitui um eficaz instrumento de gestão para os 

administradores públicos. 

De facto, a Contabilidade de Custos centra-se, tal como o próprio nome indica, na 

análise da totalidade dos custos da organização, fornecendo informação analítica 

relativa ao custo dos produtos e serviços gerados pela organização, assumindo o nível 

de desagregação que se considere oportuno em cada situação. Neste plano existem 

regras concretas que transpõem a mera análise de custos, permitindo também a 

análise dos proveitos e dos resultados, quer reais, quer previsionais e a consequente 

análise dos desvios verificados. 
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Segundo o POC-E, a contabilidade analítica está organizada por atividades, podendo 

estas subdividirem-se em auxiliares14 ou finais15. A obtenção e fundamentação do 

custo por atividades pressupõe a aplicação da metodologia do custeio baseado nas 

atividades (ABC). A implementação deste sistema de custeio obriga à identificação 

das atividades e ao reconhecimento dos custos que lhe estão diretamente associados 

e os respetivos geradores de custo, uma vez que este método faz a atribuição dos 

custos de cada atividade através do gerador de custo e não a partir de bases de 

imputação. 

Os custos poderão ser agrupados e classificados em diretos e indiretos o POC-E 

expõe como critério de repartição dos custos indiretos um coeficiente de imputação 

obtido da utilização de diversas bases, através de bases múltiplas. Porém, aconselha 

como base principal, a resultante da relação do número de horas de uma atividade 

face ao total de horas de trabalho do exercício económico. Contudo, a aplicabilidade 

de bases múltiplas traz inúmeras vantagens que não se verificam com a utilização de 

uma só base, que origina problemas provindos de não se conseguir encontrar uma 

chave de repartição adequada que varie proporcionalmente com todos os custos que 

se pretende repartir. Uma inadequada base de repartição ou a utilização de uma só 

base de repartição, distorce os verdadeiros custos dos produtos ou serviços, 

constituindo um fraco instrumento para a gestão. Um dos maiores obstáculos consiste 

na escolha da base de repartição, dado que a maioria dos custos são de natureza 

indireta. 

Concluindo, podemos afirmar que uma correta implementação da contabilidade 

analítica permitirá, ao usuário e cidadão, conhecer qual o destino dos seus impostos. 

O usuário tem o dever de conhecer o custo do serviço público que está a utilizar, 

permitindo evitar o desperdício que ocasiona o desconhecimento. 

1.10. Os sistemas de custeio 

 

Os sistemas de custeio consistem em adequar todos os custos e despesas ocorridas 

para a produção dos bens e/ou dos serviços. São também responsáveis por mensurar 

a quantidade proporcional de custos relevante a cada unidade de produto ou serviço 

(Oliveira e Ferreira, 2007). 

                                                             
14 Atividades Auxiliares – são todos os serviços, atividades ou tarefas, de apoio à concretização dos 
objetivos finais da atividade”, normalmente não têm receitas próprias ou produtos finais e atividades finais. 
15 Atividades principais – são todos os serviços, atividades ou tarefas, que, por regra, têm receitas 
próprias ou se obtém um produto final. 
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Pode-se dizer que os sistemas de custeio são muito mais do que mecanismos de 

controlo entre custos e proveitos, são métodos capazes de apoiar as instituições na 

tomada de decisão (Oliveira e Ferreira, 2007). 

A implementação de uma contabilidade analítica nem sempre é uma tarefa fácil, uma 

vez que existem vários tipos de custos e a sua imputação aos produtos ou atividades 

apresenta-se difícil. 

A contabilidade analítica trata os custos segundo os objetivos a atingir, deste modo, 

podemos encontrar diversas classificações de custos. Os custos podem assim ser 

subdivididos16 em: 

• Custos fixos – Consideram-se como custos fixos os consumos de recursos que 

apresentam alguma estabilidade, cujo valor não depende do nível de atividade 

do segmento, variando em função dos vários “graus” de capacidade 

pretendido. São aqueles cujo montante depende da capacidade produtiva 

instalada e não do seu nível de utilização, o consumo dos custos fixos mantém-

se, independentemente da utilização dos mesmos, deste modo, pode-se dizer 

que os custos fixos não são influenciados pela quantidade produzida. Temos, 

como exemplo, os custos com o pessoal, as amortizações dos equipamentos, 

as rendas de instalações, etc. 

• Custos variáveis – ao contrário dos custos fixos, são aqueles que variam 

diretamente com o nível de atividade ou objeto de custo. Dizem respeito a 

todos os custos cujo montante está correlacionado com o nível de atividade do 

segmento, como, por exemplo, o consumo de fotocópias em relação ao volume 

de relatórios e o consumo de energia em função do tempo de utilização dos 

equipamentos. 

Normalmente são classificados em três categorias: 

o Proporcionais (Cp) – variam na mesma proporção que o nível de 

atividade do segmento, ocorrem sempre que o custo unitário não se 

altera. 

o Degressivos (Cd) – variam menos que proporcionalmente que o nível 

de atividade do segmento, como é o caso do custo de materiais quando 

existam descontos sobre as quantidades compradas. Este tipo de 

custos contribuem para as denominadas “economias de escala”. 

                                                             
16 Conforme apontamentos da unidade curricular Contabilidade Analítica I, da Licenciatura em 
Contabilidade e Finanças na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de 
Setúbal, ano letivo 2005/2006. 
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o Progressivos (Cg) - variam mais que proporcionalmente que o nível de 

atividade do segmento, como é o caso do custo das horas 

extraordinárias não apenas em resultado da subida da taxa horária, 

como também da baixa de produtividade provocada pelo cansaço. 

 

Quanto ao modo de imputação aos produtos, os custos podem ser subdivididos17 em: 

• Custos diretos - estão relacionados com o objeto de custo, especificamente 

com um produto ou um centro de atividade. Custo diretamente imputado ao 

serviço ou produto. Correspondem ao valor dos recursos consumidos ou 

utilizados pelo segmento. 

• Custos indiretos – custos indiretamente imputáveis, contribuem para a 

formação do produto, e para o desempenho da atividade do centro de custo. 

Este tipo de custos obriga à utilização de métodos de imputação que os 

aproximam o mais possível dos custos diretos. 

 

A responsabilidade de escolha de utilização dos distintos procedimentos de cálculo de 

custos conduzirá a resultados diferentes na informação e na análise da mesma. Deste 

modo, cabe à instituição a escolha do sistema de custeio mais indicado à sua 

atividade.  

Existem diversas formas de afetar custos a um objeto de custo, sendo que as mais 

conhecidas são o Custeio por Absorção e Custeio por Contribuição. 

• Custeio por Absorção  

Neste custeio, parte-se do princípio de que o custo tem que ser suportado por algum 

objeto de custo. A aplicação mais evidente é o Sistema de Custeio Total (Oliveira e 

Ferreira, 2007). O Custeio Total ou Completo caracteriza-se por considerar todos os 

custos industriais (fixos e variáveis) como Custos do Produto ou serviço, sob a lógica 

de absorção, e os custos indiretos são imputados ao objeto final seja por bases únicas 

ou múltiplas, com repartições diretas ou intermédias. Parte-se do princípio de que na 

instituição são os produtos ou serviços que absorvem os recursos. 

As secções homogéneas, vulgarmente designadas de centros de custo, surgem do 

desenvolvimento conceptual da estrutura organizacional, e é a partir da estrutura 

                                                             
17 Conforme apontamentos da unidade curricular Contabilidade Analítica I, da Licenciatura em 
Contabilidade e Finanças na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de 
Setúbal, ano letivo 2005/2006. 
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organizacional que se identificam os centros de custos. A Secção homogénea deve ter 

um só responsável pelo controlo dos custos, a menos que o centro de custo esteja 

agrupado num centro de responsabilidade. Os custos apurados em cada Secção 

homogénea devem utilizar, sempre que possível, uma unidade de medida de forma a 

permitir quantificar as funções da Secção. 

O método de absorção tem vindo a ser fortemente criticado devido ao facto de não ser 

linear que o produto absorva todos os custos. Deste modo, este método tem-se 

revelado de pouca utilidade como instrumento de informação e gestão, entregando-se 

a sua utilidade, quase em exclusivo, para a avaliação das existências. Este sistema só 

é recomendado quando os custos indiretos representem uma mínima fatia dos custos 

totais da instituição.  

 

• Custeio por Contribuição  

O sistema de apuramento de custos e de resultados deve refletir uma crescente 

relevância dos segmentos de atividade e progressivo desmantelamento da 

Demonstração dos Resultados por funções (Oliveira e Ferreira, 2007).  

Define-se por segmento qualquer linha de atividade ou qualquer subdivisão da 

instituição em relação à qual queremos realçar um custo e um volume de negócios. O 

objetivo de fazer uma divisão por segmentos consiste em determinar como é que cada 

segmento contribui para os resultados totais (Oliveira e Ferreira, 2007). 

A avaliação da contribuição por segmentos exige a adoção de uma Contabilidade 

analítica mais rigorosa, pró-ativa, exigente e orientada para o apoio à tomada de 

decisões, na medida em que obriga os gestores a definirem segmentos de análise, 

apresenta uma perspetiva multidimensional, oferece uma perspetiva mais objetiva e 

globalizante da formação dos resultados e atribui os custos aos vários segmentos 

tendo uma perspetiva de causa-efeito (Oliveira e Ferreira, 2007). 

Devido ao facto de se preocuparem em atribuírem os custos apenas numa base de 

causa efeito, os sistemas assentes na contribuição reduzem o risco das distorções. 

Estes sistemas também ajudam na adoção de padrões e numa adequada valorização 

dos recursos, melhorando o conhecimento dos responsáveis não apenas ao nível de 

consumos de recursos e de valor gerado. Assim, aprova-se que os segmentos geram 

valor, na medida em que proporcionam um dado nível de receitas e consomem e 

utilizam recursos (traduzidos em custos) proporcionando margens. 
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1.10.1. Repartição dos Custos Indiretos 

 

Segundo Caiado (2003), a imputação dos custos indiretos aos produtos ou serviço 

pode ser feita através de imputação de base única ou de base múltipla.  

Raramente se pode recorrer ao método de base única, sendo necessário agrupar 

previamente os custos indiretos por grupos com certas afinidades e depois, para cada 

grupo de custos, escolhe-se a base mais adequada (Caiado, 2003). 

No Método das Secções Homogéneas após o apuramento dos custos, estes são 

associados diretamente a uma Secção homogénea. À medida que forem surgindo os 

custos, estes são classificados em contas da contabilidade analítica para que, no final 

de cada mês, se conheça a distribuição dos custos, por contas e subcontas, definido o 

custo com pessoal, o custo com fornecimentos e serviços externo, entre outros. 

Após o apuramento dos custos diretos, procede-se à distribuição dos custos das 

Secções auxiliares e administrativas pelas diversas Secções principais utilizadoras 

desses recursos. 

Pelo contrário, o processo de custeio do sistema ABC foca-se nas atividades 

desenvolvidas pela instituição, e só depois existe a preocupação com os recursos 

direcionados das atividades para os produtos. No sistema ABC, o custo de um produto 

ou serviço é a soma dos custos de todas as atividades necessárias para o conceber, 

produzir e comercializar ou servir.  

O sistema ABC foca os seus atos sobre as atividades desenvolvidas pelos recursos ao 

dispor da organização. Neste sistema atribui-se os custos gerais aos centros de 

atividade. A implementação deste sistema implica uma correta seleção de centros de 

custos baseados em atividades, escolha do meio de distribuição de custos gerais aos 

centros de custo baseados em atividades e atribuição da origem de custos imputados 

a cada centro de custo (atividade). 

O sistema baseado em atividades irá ser explicado com maior pormenor 

seguidamente. 

 

1.10.2. Sistema ABC 

 

Após análise do plano surge um possível modelo para apuramento de custos, partindo 

de uma conjugação do método das secções homogéneas com o sistema de custos 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas   Universidade Técnica de Lisboa
   

 
Trabalho de Projeto: Proposta de um novo modelo de contabilidade analítica aplicado a uma instituição de 
Ensino Superior Público 

 
43 

 

ABC. Os custos da classe 6, da Contabilidade Patrimonial, são classificados, numa 

primeira fase, em diretos e indiretos. Cada centro integra, geralmente, variadas 

atividades. Assim sendo, nesta fase, os custos dos diversos centros deverão ser 

distribuídos pelas atividades realizadas nesses mesmos centros. Identificados os “cost 

drivers” de cada uma das atividades, os seus custos devem ser repartidos pelos os 

vários bens ou serviços finais. 

 

Figura 5 - Sistema de custeio ABC num modelo de custos por secções 

 

Fonte: Carvalho et al. (2008). A Contabilidade Analítica ou de Custos no sector público 

administrativo. Revista OTOC 96 - Março 2008. p. 36. 

 

De acordo com Mallo et al. (2000), o objetivo do sistema ABC é medir e estabelecer os 

preços dos recursos utilizados pelas atividades. Deste modo, este custeio, baseado 

nas atividades, atribui os custos indiretos aos produtos, tendo por base as atividades 

por eles utilizadas, refletindo melhor a realidade e permitindo acompanhar e avaliar o 

custo das atividades, possibilitando o acompanhamento, o controlo e avaliação através 

de ações corretivas, que facilitam a análise ótica dos centros de custos (saber porque 

foram realizados os custos e não apenas onde foram realizados).  

O aumento da eficácia das decisões tomadas pelos gestores da instituição é uma das 

vantagens deste custeio.  

Neste sistema de custeio pode-se realçar como principais componentes os recursos, 

as atividades e os objetos de custo. Todavia, este método tem como pressuposto 

transformar custos indiretos em diretos atribuindo e alocando através de geradores de 

custo todos os gastos às atividade. 
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Segundo Simón (1997), a construção do sistema ABC segue as seguintes etapas: 

a) Localização dos custos nos centros de responsabilidade ou na organização; 

b) Reconhecimento das atividades, diferenciando as principais e as auxiliares, em 

cada centro de responsabilidades ou na organização; 

c) Repartição dos elementos do custo entre as distintas atividades que se 

desenvolvem nos centros de responsabilidade ou organização, possibilitando a 

passagem de custos indiretos a diretos; 

d) Identificação dos geradores de custos, esclarecendo a unidade de medida de 

cada atividade, assim como o seu ciclo; 

e) Reclassificação das atividades e repartição auxiliar entre centros de atividade,  

f) Formação do custo do gerador. Os custos de cada atividade são consequência 

direta dos seus geradores. 

g) Atribuição dos custos das atividades aos produtos ou serviços. Ou seja, 

primeiro identificam-se as atividades e os recursos, seguidamente imputam-se 

os recursos às atividades com base no consumo que estas fazem dos 

respetivos recursos e, posteriormente, o custo das atividades é imputado aos 

objetos de custo através dos geradores de custo. 

 

Características do sistema Activity Based Costing 

 

O ABC é um sistema de custeio que proporciona uma melhor análise dos recursos 

consumidos, focando-se na análise das atividades executadas pela estrutura da 

instituição (Lima, 2011). 

O sistema ABC é um método que se distingue dos métodos tradicionais de custeio 

pela sua forma de aplicação e distribuição dos custos indiretos dentro das 

organizações. A fundamental característica do custeio ABC é encarar as atividades 

desenvolvidas como fonte originária de custos aos produtos ou serviços, afastando-se 

de uma lógica de departamentalização (Rodrigues, 2003). 

O ABC encara cada etapa do processo como um centro de custos, fornecendo um 

custo mais próximo do real, permitindo ao gestor uma visão clara sobre a vida 

financeira da organização. Outro aspeto relevante da utilização do ABC é o facto de 

este reconhecer quais as atividades que podem ser melhoradas e quais as que podem 

ser rejeitadas. Este custeio identifica as atividades que são responsáveis por consumir 
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os recursos de uma organização, analisando, o consumo desnecessário desses 

mesmos recursos (Oliveira e Ferreira, 2007). 

Pode dizer-se que os sistemas de custeio são muito mais do que mecanismos de 

controlo de custos e proveitos; são métodos capazes de apoiar as instituições na 

tomada de decisão (Oliveira e Ferreira, 2007). 

O sistema de custeio ABC distingue-se do sistema de absorção, fundamentalmente, 

pelo facto de a sua aplicação exigir controlos pormenorizados, facultando um 

acompanhamento, ao mesmo tempo que permite a implantação e/ou aperfeiçoamento 

do controlo interno da entidade. 

 

Segundo Rodrigues (2003), a utilização do ABC apresenta inúmeras vantagens, 

nomeadamente: 

• Obriga a implantação, permanência e revisão de controlos internos; 

• Causa uma melhor visualização dos fluxos dos processos; 

• Reconhece, onde as atividades estão a consumir mais recursos; 

• Reconhece o custo de cada atividade em relação aos custos totais da 

instituição; 

• Permite a eliminação ou redução das atividades que não acrescentam 

valor ao produto ou serviço. 

Segundo Cooper e Kaptan (1991), com este sistema, os gestores deverão abster-se 

de alocar despesas à unidade de produtos ou serviços, devendo sim ligá-las às 

atividades que consomem os recursos. 

Esta análise visa proporcionar uma visão mais nítida das atividades e do seu 

relacionamento, permitindo interligar as atividades à geração de proveitos e ao 

consumo de recursos. Poder-se-á assim afirmar que este sistema auxilia os gestores a 

compreenderem com precisão onde deverão tomar decisões que proporcionarão 

maiores lucros. 

Sintetizando, segundo Carvalho et al. (1999) o sistema de custos ABC apoia-se em 

três premissas básicas:  

1 – Os produtos requerem atividades;  

2 – As atividades consomem recursos;  

3 – Os recursos custam dinheiro.  
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O sistema ABC abarca, duas fases no processo de repartição dos custos.  

1ª Fase - corresponde à imputação de custos a centros de atividade; 

2ª Fase - corresponde à atribuição de custos dos centros de atividade aos 

geradores de custos 

 

2. Metodologia de investigação 

 

Este trabalho visa a obtenção da informação necessária de forma a responder à 

questão de investigação formulada: 

Um modelo de contabilidade analítica, baseado no sistema ABC, permite obter 

informação mais ajustada à realidade da instituição em análise? 

Considerámos que a validação carecia não só da observação participativa, como 

também da verificação da facilidade da obtenção da informação proposta pelo POC-E, 

através da investigação das fases do modelo e de um estudo de caso, para articular o 

modelo proposto com a prática institucional. Apresentamos seguidamente a 

metodologia que considerámos adequada de forma a dar resposta à questão da nossa 

investigação. Assim, pretendemos: 

• Através da análise documental efetuada a uma instituição de ensino superior 

público em Portugal, entre setembro de 2011 e agosto de 2012, conhecer o 

grau de implementação dos sistemas contabilísticos do POC-E, a importância 

atribuída à informação contabilística no apoio à tomada de decisão, evidenciar 

o cumprimento dos objetivos da contabilidade analítica e, por fim, conhecer a 

fase em que se encontra o apuramento de custos por atividades. 

• Através do estudo de caso, da instituição de ensino superior público, evidenciar 

como é que a instituição aplica o POC-E, quer ao nível da implementação dos 

três sistemas contabilísticos e uso dessa informação para apoiar a gestão, quer 

relativamente aos obstáculos sentidos, nomeadamente: no apuramento do 

custo das atividades, na utilização da informação da contabilidade analítica 

para o cálculo de indicadores para ajudar a gestão a cumprir os critérios de 

eficiência, eficácia e economia. 

• Sugerir a metodologia para a aplicação da contabilidade analítica ajustada à 

realidade institucional, expondo soluções para os obstáculos e eventuais 

indefinições encontradas nas diferentes etapas da implementação do custeio 
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baseado nas atividades e que juntamente garantam a comparabilidade entre 

instituições de ensino superior público no ensino superior público. 

• Exibir um conjunto de indicadores a divulgar no sistema ABC, que possibilitem, 

ao nível da instituição, apoiar a gestão na concretização dos objetivos 

institucionais e com isso cooperar para a melhoria da gestão do Instituto. 

Relativamente à metodologia iremos utilizar para a realização do estudo de caso, 

cinco etapas fundamentais referenciadas por Barañano (2004) e que são: 

• Partir da questão da investigação, que identifica o objetivo do trabalho a 

realizar; 

• Apresentar o caso a estudar e a unidade de análise, de forma a se 

compreender a realidade que se pretende analisar; 

• Efetuar a recolha de dados, acedendo à informação indicada para recolher os 

dados necessários para a obtenção de conclusões; 

• Por fim, definir a apresentação do estudo de caso, de modo a descrever de 

forma clara e precisa a realidade estudada, apresentando soluções e 

formulando as conclusões. 

Resumido, a caracterização da aplicação da contabilidade analítica à instituição em 

estudo resulta de um estudo de investigação-ação, com recurso à observação 

participante e à análise documental.  

Procedemos à investigação-ação, porque, enquanto investigadores, assumimos um 

papel ativo conducente a uma proposta de transformação do sistema em que nos 

inserimos. Temos fins concretos para uma atuação no plano da realidade que se 

traduzem numa melhoria nos procedimentos e nos processos organizacionais. 

Naturalmente, fazemos observação participante, porque assumimos a nossa função 

de ator organizacional e, simultaneamente, de investigador. 

A técnica de recolha de dados primordial é a pesquisa e análise documental, embora 

tenhamos também recorrido à pesquisa bibliográfica para fundamentar todo o 

enquadramento teórico do nosso trabalho final.  
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Capítulo II 

A contabilidade e a Instituição de ensino superior, em 

Estudo 
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Capítulo II - A Contabilidade e a Instituição de ensino superior, em Estudo 

 

3. Estudo do caso da contabilidade analítica na Instituição 

 

3.1. Funções exercidas 

 

Numa primeira fase foi apresentada, de uma forma geral, a estrutura organizacional da 

instituição, com especial foco nas funções e objetivos da Secção de contabilidade.  

O projeto desenvolvido nesta entidade passou pela execução de trabalhos no âmbito 

da contabilidade, fiscalidade e auditoria interna, ao Instituto, e teve a duração de 1 

ano, económico, período de dedicação com início a 1 setembro de 2011 e términus em 

31 de agosto de 2012, tendo lugar no departamento de contabilidade. 

 

As principais funções desenvolvidas foram:  

1) Apoiar, com elevada complexidade, o acompanhamento à gestão financeira de 

projetos de investigação assegurando o registo e o controlo orçamental dos processos 

e a respetiva assessoria técnica nas áreas relativas às normas de execução financeira 

nacionais e comunitárias; 

2) Avaliar e interpretar documentos fiscalmente relevantes, nomeadamente a análise 

da aplicabilidade da matéria fiscal às instituições de ensino superior, no âmbito das 

atividades privadas e públicas, atestando o cumprimento da sua exigibilidade; 

3) Desenvolver procedimentos de auditoria e controlo interno, promovendo o 

aperfeiçoamento de processos e procedimentos contabilísticos; 

4) Aperfeiçoar a estrutura de Contabilidade Analítica existente e sua monitorização 

permanente, bem como a organização e encerramento de contas; 

5) Apoiar a Gestão dos Recursos Financeiros e as estratégias das Organizações de 

acordo com os novos instrumentos de Planeamento e Gestão da Administração 

Autónoma e Indireta do Estado; 

6) Recolher e divulgar a legislação pertinente para a atividade do Instituto; 

7) Elaborar estudos, pareceres, informações e outros documentos de carácter técnico, 

de acordo com a atividade da Secção de Contabilidade. 
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3.1.1. Análise Económico-financeira da Instituição 

 

De forma a proporcionar um conhecimento mais alargado da situação económico-

financeira num dado período (2007 a 2011) e poder comparar a evolução da 

instituição, identificando os seus pontos fortes, fracos e avaliando o risco, é essencial 

reconhecer inicialmente em que consiste o processo de análise, identificar os 

destinatários desta informação e quais os seus objetivos. A análise é um instrumento 

de gestão interna, destinando-se a avaliar a capacidade financeira da instituição. 

Neste ponto é feita uma breve análise das fontes de informação, sendo discriminado a 

devida distinção entre análise económica e análise financeira. 

Os dados utilizados para a análise financeira e económica são os que se encontram 

retratados no Balanço e na Demonstração dos Resultados (DR).  

Segundo Neves (2000), a informação disponível nos documentos financeiros, Balanço 

e Demonstrações financeiras, deverá ser útil, compreensível e acessível a todos os 

que pretendam analisar e avaliar a instituição, permitindo que a informação revele a 

veracidade da situação financeira e dos resultados da instituição. Deste modo, a 

informação deverá ser relevante, fiável e comparável. 

 

3.1.1.1. Análise da Execução Orçamental 

 

Execução Orçamental das Receitas 

De 2007-2011, a evolução da arrecadação das receitas foi a seguinte:  

 

Quadro I – Execução Orçamental das Receitas (2007-2011) 

(Unidade: Euros) 

2007 2008 2009 2010 2011 

RECEITAS CORRENTES 6.680.079,00 7.283.781,45 7.830.115,31 8.444.343,26 8.554.420,35 

4 

Taxas, Multas e Outras 

Penalidades 2.447.115,00 2.548.982,49 2.827.366,78 2.944.179,00 3.488.566,88 

5 Rendimentos de Propriedade 6.000,00 7.015,98 799,41     

6 Transferências Correntes 4.107.920,00 4.172.745,00 4.389.320,38 5.048.071,70 4.595.996,00 

7 

Venda de Bens e Serviços 

Correntes 119.044,00 554.995,71 571.886,82 451.907,17 444.365,38 
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8 Outras Receitas Correntes   42,27 40.741,92 185,39 25.492,09 

RECEITAS CAPITAL 2.731.908,00 1.501.152,27 860.703,01 659.940,92 386.161,15 

10 Transferências de Capital   85.097,33 204.479,42 321.093,03 180.029,68 

15 Outras Receitas   1.125,00   834,28 23.882,12 

16 Saldo da gerência anterior 2.731.908,00 1.414.929,94 656.223,59 338.013,61 182.249,35 

TOTAL DE RECEITAS 9.411.987,00 8.784.933,72 8.690.818,32 9.104.284,18 8.940.581,50 

 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida dos mapas de controlo 

orçamental da receita (2007-2011). 

 

Em termos absolutos, as receitas totais diminuíram € 471.405,50, proveniente da 

redução do saldo de gerência anterior. Conclui-se que os “Saldo da gerência anterior ” 

contribuíram de modo significativo para o aumento das receitas próprias. 

 

Durante os 5 anos em análise, a evolução das receitas da instituição é a seguinte: 

Gráfico I – Evolução da Receita Corrente (2007-2011) 

 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida dos mapas de controlo 

orçamental da receita (2007-2011). 
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Gráfico II – Evolução da Receita de Capital (2007-2011) 

 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida dos mapas de controlo 

orçamental da receita (2007-2011). 

 

Execução de Receitas Próprias 

A composição e evolução das receitas próprias ao longo dos 5 anos em análise é a 

seguinte: 

 

Quadro II – Evolução das Receitas Próprias (2007-2011) 

(Unidade: Euros) 

FF Classificação Económica 2007 2008 2009 2010 2011 

510 4 Taxas, Multas, O. Penalidades 2.447.115,00 2.548.982,49 2.827.366,78 2.944.179,00 3.488.566,88 

510 5 Rendimento de Propriedade 6.000,00 7.015,98 799,41 
  

510 6 Transferências Correntes 0,00 37.000,00 53.440,24 5.924,00 82.350,00 

510 7 Venda De Bens E Serviços Correntes 119.044,00 554.995,71 571.886,82 451.907,17 444.365,38 

510 8 O. Receitas Correntes 0,00 42,27 40.741,92 185,39 25.492,09 

510 15 O. Receitas 0,00 1.125,00 
 

834,28 23.882,12 

510 16 SGA 2.730.051,00 1.414.929,94 589.530,39 338.013,61 94.175,37 

 
Total de Receita Própria 5.302.210,00 4.564.091,39 4.083.765,56 3.741.043,45 4.158.831,84 

 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida dos mapas de controlo 

orçamental da receita (2007-2011). 
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Ao logo do período em análise, a rubrica 04 “Taxas, multas e outras penalidades”, foi a 

classificação económica com obtenção de maior receita própria, face à rubrica 16 

“Saldo de Gerência Anterior”, que se tem atenuado drasticamente até 2012. Após esta 

análise, poder-se-á afirmar que o saldo transitado de anos anteriores tende para zero, 

e que por sua vez a Instituição terá, cada vez mais, de obter um maior volume de 

receita através de gestão e de ser cada vez mais rígida e precisa.  

 

Gráficos III a VII – Evolução das Receitas Próprias (2007-2011) 
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Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida dos mapas de controlo 

orçamental da receita (2007-2011). 
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Execução de Orçamento do Estado 

Em 2011, as verbas provenientes do orçamento do estado, sujeitas às regras do 

regime duodecimal, sofreram uma redução significativa provinda da crise económica, 

financeira e social que é hoje vivida em todo o mundo, conjugada com o clima de 

austeridade e com a dificuldade existente no crescimento económico. No gráfico VIII 

pode-se verificar a evolução da receita, nos últimos 5 anos, proveniente do orçamento 

de estado, do instituto.   

 

Gráfico VIII – Evolução das Receitas do OE (2007-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida dos mapas de controlo 

orçamental da receita (2007-2011). 

 

Execução Orçamental das Despesas 

De 2007 a 2011, a evolução da despesa executada foi a seguinte:  
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Quadro III – Execução Orçamental das Despesas (2007-2011) 

(Unidade: Euros) 

  
2007 2008 2009 2010 2011 

DESPESAS CORRENTES 6.840.645,00 7.613.656,00 8.187.310,71 8.704.331,00 8.564.284,00 

1 Despesas com Pessoal 5.805.635,00 6.438.977,00 6.651.310,71 6.910.038,00 6.816.233,00 

2 Aquisição de Bens/Serviços 984.207,00 1.080.084,00 1.436.740,00 1.509.079,00 1.405.128,00 

4 Transferências Correntes 48.733,00 81.535,00 85.415,00 233.487,00 321.670,00 

6 Outras despesas Correntes 2.070,00 13.060,00 13.845,00 51.727,00 21.253,00 

DESPESAS DE CAPITAL 262.141,00 260.531,00 165.494,00 217.704,00 313.974,00 

7 
Aquisição de Bens e 

Serviços 
262.141,00 260.531,00 165.494,00 217.704,00 313.974,00 

TOTAL DE DESPESAS 7.102.786,00 7.874.187,00 8.352.804,71 8.922.035,00 8.878.258,00 

 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida dos mapas de controlo 

orçamental da despesa (2007-2011). 

 

As despesas tiveram um incremento de 10,86% de 2007 para 2008, de 6,08% de 2008 

para 2009, de 6,08% de 2009 para 2010 e uma redução de 4,9% de 2010 para 2011. 

Este crescimento deveu-se, em grande parte, ao aumento das despesas inscritas em 

todas as rubricas orçamentais, nomeadamente na rubrica orçamental “Outras 

despesas correntes” que passaram de €2.070,00 para €21.253,00, na rubrica 

“Transferências Correntes” que passaram de 48.733,00 para 321.670,00, e na rubrica 

“Aquisição de Bens de Capital” que passaram de €984.207,00 para €1.405.128,00. 

Apesar do elevado crescimento nas rubricas anteriormente mencionadas, estas são de 

relevância pouco significativa perante o elevado peso das “despesas com pessoal” 

que consumiu, em 2007, 81,74%, em 2008, 81,77%, em 2009, 79,63%, em 2010, 

77,45% e no ano passado 76,77% do total de despesas.  

 

Durante os 5 anos em análise, a evolução das despesas da Instituição foi a seguinte: 
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Gráfico IX – Evolução das Despesas correntes (2007-2011) 

 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida dos mapas de controlo 

orçamental da despesa (2007-2011). 

 

Gráfico X – Evolução das Despesas de capital (2007-2011) 

 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida dos mapas de controlo 

orçamental da despesa (2007-2011). 

 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

1 D. C/PESSOAL 2. A.B.S. 4 T. CORRENTES 6 O. D. CORRENTES

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

2007 2008 2009 2010 2011

A. BENS DE CAPITAL

1   2     4                    1    2      4                   1    2    4                     1     2    4    6              1     2    4     



Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas   Universidade Técnica de Lisboa
   

 
Trabalho de Projeto: Proposta de um novo modelo de contabilidade analítica aplicado a uma instituição de 
Ensino Superior Público 

 
58 

 

Execução de Despesas Próprias 

 

A execução das despesas próprias na fonte de financiamento de Receitas Próprias 

tem evoluindo, deste modo, a composição e a evolução das despesas próprias ao 

longo dos 5 anos em análise é a seguinte: 

 

Quadro IV – Execução Orçamental das Despesas Próprias (2007-2011) 

(Unidade: Euros) 

FF 
Classificação 
Económica 2007 2008 2009 2010 2011 

510 
1 Despesas c/Pessoal 
 1.740.732,52 2.307.738,39 2.315.576,52 1.934.837,83 2.282.367,62 

510 
2 Aquisição de Bens e 
Serviços 1.180.474,55 1.077.974,96 1.244.040,76 1.328.559,36 1.354.127,93 

510 
4 Transferências 
Correntes 194.887,46 317.254,74 42.519,00 93.990,18 76.499,06 

510 
6 Outras Despesas 
Correntes 4.020,42 13.059,68 13.844,71 51.727,25 21.252,94 

510 
7 Aquisição de Bens de 
Capital 866.317,75 260.530,99 154.165,59 217.704,01 313.973,94 

Total de Despesas Próprias 3.986.432,70 3.976.558,76 3.770.146,58 3.626.818,63 4.048.221,49 

 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida dos mapas de controlo 

orçamental da despesa (2007-2011). 

 

Ao logo do período em análise, a rubrica 01 “Despesas com pessoal” foi a 

classificação económica com obtenção de maior despesa executada própria, seguindo 

da rubrica 02 “Aquisição de bens e serviços”.  
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Gráficos XI a XV – Evolução das Despesas Próprias (2007-2011) 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida dos mapas de controlo 

orçamental da despesa (2007-2011). 
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3.1.1.2. Resultados da atividade  

 

Os resultados da atividade são analisados numa ótica económica, sendo, para tal, 

feita uma análise às principais rubricas da Demonstração dos Resultados que 

justificam os valores apresentados. 

 

Gráficos XVI – Evolução das Vendas e do CMVMC (2007-2011) 

 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida da Demonstração dos 

Resultados (2007-2011). 

 

Gráfico XVII – Evolução da Margem Bruta (2007-2011) 

 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida da Demonstração dos 

Resultados (2007-2011). 
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Nos gráficos anteriores pode-se observar um decréscimo bastante significativo no 

volume de vendas e na margem bruta da instituição no período de 2011, facto que se 

encontra relacionado com a quebra da capacidade financeira dos alunos. 

O impacto negativo do volume das vendas é compensado pelo acréscimo da margem 

de comercialização e pela redução ocorrida na estrutura de custos operacionais, pelo 

que o Resultado Operacional apresenta um acréscimo a partir de 1 de janeiro de 2011. 

 

Gráfico XVIII – Evolução dos Resultados Operacionais (2007-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida da Demonstração dos 

Resultados (2007-2011). 

 

Relativamente aos Encargos Financeiros, estes registam um acréscimo pouco 

significativo ao longo do período em análise, sendo obsorvidos pelo acréscimo dos 

custos operacionais que compõem quase na totalidade a componente de custos da 

instituição. Apesar do resultado operacional, o resultado corrente e, por consequência, 

o resultado liquido do exercício ser, durante a análise, sempre negativo, este cada vez 

se aproxima mais do equilíbrio entre os custos e os proveitos.  
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Gráfico XIX – Evolução das Demonstrações dos Resultados (2007-2011) 

(Unidade: Milhares de Euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida da Demonstração dos 

Resultados (2007-2011). 

 

3.1.1.3. Ativo  

 

A análise ao Ativo reflete-se numa avaliação à sua evolução, das rubricas mais 

expressivas e dos rácios que sugerem a eficiência na utilização por parte da instituição 

dos seus ativos.  No gráfico seguinte é apresentada a evolução do Ativo e a sua 

decomposição em termos percentuais, durante o periodo de 2007 a 2011. 

 

Quadro V – Evolução do Ativo (2007-2011) 

(Unidade: Euros) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Imobilizações Incorpóreas 798,60  6.067,41 6.067,41  5.124,90  798,60  

Imobilizações Corpóreas 27.663.222,26 27.487.821,66  27.018.814,04  26.514.139,01 25.590.224,77  

Investimentos Financeiros 0,00  0,00  0,00  4.987,98 4.987,98  

Existências 840.767,93 883.529,42  911.314,42  842.786,53 901.848,43  

Dívidas de Terceiros 
 (Curto Prazo) 

61.757,78  44.413,49  22.483,89  162.726,27 50.814,71  

Disponibilidades 1.414.759,98  677.115,37  378.627,60  222.208,77 88.125,02  

 TOTAL 29.981.306,55  29.098.947,35  28.337.307,36  27.751.973,46  26.636.799,51  
 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida do Balanço (2007-2011). 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas   Universidade Técnica de Lisboa
   

 
Trabalho de Projeto: Proposta de um novo modelo de contabilidade analítica aplicado a uma instituição de 
Ensino Superior Público 

 
63 

 

 

Ao longo do período 2007 a 2011, o valor do Ativo da instituição decresceu 11,16%, 

provindo primordialmente da quebra em imobilizações corpóreas (7,49%), na quebra 

das disponibilidades (93,77%) e na queda de dividas de terceiros de curto prazo 

(17,72%). 

As Imobilizações Corpóreas são compostas na sua maioria pela rubrica de Terrenos e 

Edifícios e Outras Construções, o que significa que a instituição tem recursos fixos que 

poderão ser utilizados no longo prazo.  

Relativamente aos Clientes c/c apresentam um decréscimo aproximado de 17,72% 

entre 2007 e 2011, tendo o valor de 50.814,71€ no último ano, o que representa um 

Prazo Médio de Recebimentos (PMR) de 10 dias, comparado com 3 dias, em 2009, e 

5 dias, em 2007. O valor deste rácio não é muito elevado, pois demora cerca de 10 

dias a receber dos seus clientes, o que significa que é eficiente na sua cobrança ou 

tem bom poder negocial com os seus clientes. 

É importante também mencionar os rácios de Rotação do Ativo e Rendibilidade do 

Ativo. Como observado com a Rendibilidade Financeira, também a Rendibilidade 

Económica apresenta uma diminuição no período em análise. Entre 2007 e 2011, o 

ROE (Return On Equity) aumenta de 10,39% para 13,77%, o que significa que a 

instituição está a obter maior rendibilidade com o investimento que realiza, facto que 

advém do crescimento da rendibilidade operacional, rácio que em 2007 obtinha - 

42,8%, crescendo ao longo dos anos, mas mesmo assim apresentando um 

percentagem ainda negativa em - 13,2. O rácio da variabilidade dos resultados 

operacionais é muito útil para análise de risco. Se os rácios de cobertura indicam que 

esta é reduzida, então será conveniente analisar a variabilidade dos resultados 

operacionais como forma de análise de risco. 

Assim, pode-se concluir que os indicadores de atividade, rácio de rotação do ativo, 

rotação do ativo fixo, rotação do ativo circulante, apresentam uma boa situação 

económica em relação ao seu Ativo, verificando-se um eficiente aproveitamento dos 

ativos que traduzem numa rendibilidade positiva. 
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3.1.1.4. Passivo

 

Relativamente ao Passivo, a análise que é feita baseia

mais expressivas, assim como nos principais rácios que refletem a liquidez da 

empresa. A análise é feita para o período entre 2007

 

Gráfico XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida do Balanço (2007

 

No gráfico observa-se que o valor do Passivo em 2007 era registado apenas pela 

rubrica Estado e Outras Entes públicas, ano que obteve menor valor. E

o valor referente ao Passivo da instituição

diminuição no ano de 2010. Observando o ano de 2011, verifica

maioritariamente constituído pelas rubricas de Estado 

98,2% e Outros Crédito em 1,8

Os fornecedores c/c apresentam sempre um valor nulo entre 2007 e 2011, refletindo 

um Prazo Médio de Pagamento de 0 dias, este rácio poderá indicar dificuldades da 

empresa em cumprir com os compromissos, contudo, a Instituição 

anos em análise, teve dificuldades em cumprir com os compromissos assumidos, 

mesmo tendo apresentado um declínio bastante acentuado nas disponibilidades.
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2007 2008 2009 2010 2011

Estado e Outros Entes 
10.398,39 27.348,66 38.716,15 10.065,89 41.056,43

268,08 18.514,42 751,95 751,95

Passivo 

Relativamente ao Passivo, a análise que é feita baseia-se na evolução das rubricas 

mais expressivas, assim como nos principais rácios que refletem a liquidez da 

empresa. A análise é feita para o período entre 2007-2011.  

Gráfico XX – Evolução do Passivo (2007-2011) 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida do Balanço (2007-2011).

se que o valor do Passivo em 2007 era registado apenas pela 

rubrica Estado e Outras Entes públicas, ano que obteve menor valor. Em 2008 e 2009 

or referente ao Passivo da instituição aumentou, contudo, registou uma 

diminuição no ano de 2010. Observando o ano de 2011, verifica-se que o Passivo é 

maioritariamente constituído pelas rubricas de Estado e outras entes públicas em 

% e Outros Crédito em 1,8%. 
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3.1.1.5. Capital Próprio  

 

Por último, a análise que é feita ao Capital Próprio baseia-se na sua evolução e nos 

rácios de Autonomia Financeira e de Solvabilidade, que medem a capacidade de gerar 

meios próprios para satisfazer os seus compromissos. Esta análise também é feita 

tendo como base a informação do período entre 2007-2011. 

 

Gráfico XXI – Evolução do Capital Próprio (2007-2011) 

  

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida do Balanço (2007-2011). 

 

Ao longo dos cinco anos em análise, o Capital Próprio foi decrescendo, 

nomeadamente os resultados transitados e o resultado líquido de exercício, que desde 

o 1.º ano apresentava valores negativos, atingindo em 2011, um valor cada vez mais 

próximo do resultado positivo.  
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Quadro VI – Análise da Autonomia Financeira e da Solvabilidade Financeira (2007-

2011) 

(Unidade: Euros) 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Capital Próprio 29.970.908,16 29.071.331,88 28.280.076,79 27.741.155,62 26.594.991,13 

Ativo 29.981.306,55 29.098.947,35 28.332.038,55 27.751.973,46 26.636.799,51 

Passivo 10.398,39 27.615,47 57.230,57 10.817,84 41.808,38 

Autonomia Financeira 99,97% 99,91% 99,82% 99,96% 99,84% 
Solvabilidade 
Financeira 2.882,26 1.052,72 494,14 2.564,39 636,12 
 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio da informação obtida do Balanço (2007-2011). 

 

Estes valores refletem um rácio de Autonomia Financeira próximo dos 100%, o que 

sugere que a instituição apresenta indicativos de estabilidade financeira. 

Relativamente ao rácio de Solvabilidade, constata-se que a instituição possui recursos 

próprios suficientes para satisfazer todos os seus compromissos, pois o valor 

apresentado em 2007 e 2011 situa-se em 635,12 em 2011 e 2882,26, em 2007 

respetivamente. Este fator poderá sugerir que a instituição tem uma boa gestão 

financeira, porém poderá ser penalizada por atuar num setor de mercado que se 

encontra numa situação de crise. 

 

3.2.  A contabilidade analítica 

 

O objetivo deste capítulo consiste primordialmente em efetuar um ponto da situação, 

relativamente à realidade já implementada da contabilidade analítica na Instituição, 

seguindo com a identificação da problemática e com uma proposta de um novo 

modelo, terminando por fim com a implementação do sistema ABC. 

 

3.2.1.  Ponto de Situação da realidade da Instituição 

 

Numa primeira abordagem, procurámos aferir se a organização objeto de estudo já 

tinha implementado a Contabilidade de Custos ou se ainda não tinha iniciado esse 

processo.  
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Neste sentido, a instituição iniciou a implementação do POC-E através de aplicação 

informática, iniciando-se pelo desenvolvimento da contabilidade pública e patrimonial, 

em 2007, seguindo pelo desenvolvimento da contabilidade analítica, em 2008. As 

informações obtidas provindas da contabilidade orçamental e patrimonial, que apoia a 

gestão da organização, estão relacionadas com o orçamento e com o seu controlo 

interno (mapas de execução orçamental da receita e da despesa), o balancete, o 

balanço, as demonstrações de resultados, reconciliações bancárias. No que respeita à 

contabilidade analítica, verificou-se a implementação deste sistema contabilístico, 

porém este processo encontra-se numa fase inicial. Apesar da aplicação desta 

contabilidade e da sua utilização para análise de atividades principais e auxiliares, a 

instituição ainda não possui um desenvolvimento de custos indiretos provindos da 

insuficiente preparação técnica do pessoal, do número reduzido de funcionários e 

também do programa informático conter algumas limitações. A implementação da 

contabilidade analítica é um processo bastante complexo e a aplicação informática, 

apesar de possibilitar o controlo através de centros de custos e sub-centros, em 

alguns modelos, como é o caso do módulo de gestão de recursos humanos e do 

módulo de gestão de aprovisionamento, parece não conseguir responder às 

exigências deste sistema contabilístico, faltando a definição de critérios base de 

imputação dos custos.  

Os custos indiretos são a principal dificuldade do sistema de custeio da Instituição, 

porém inicia-se um novo ciclo, esperando-se, contudo, que no primeiro trimestre de 

2013 seja implementada a fase dita «intermédia», ou seja, imputação dos custos 

diretos na totalidade e alguns custos indiretos e até ao final de 2013 espera-se que a 

instituição possua um sistema de Contabilidade de Custos implementado na sua 

totalidade. 

O desenvolvimento de um adequado sistema de Contabilidade Analítica ou de Custos 

pode demorar anos para ser considerado perfeito ou completo, na medida em que a 

entidade tem uma estrutura orgânica que pode ser considerada muito complexa. No 

entanto, a chefia da divisão financeira tem efetuado um esforço no cálculo da 

repartição dos custos e na obtenção dos custos pelos centros de custos definidos de 

forma a apoiar a gestão e a tomada de decisão. 

Tendo como base a implementação do sistema de contabilidade analítica desde 2008, 

pretende-se analisar a performance organizacional, ou seja, verificar se a informação 

auferida pelo sistema contabilístico permite a determinação de indicadores, qual a 
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periodicidade com que são calculados e se são confrontados com valores de 

referência. Pretende-se, ainda, a partir de um conjunto de indicadores apresentados, 

obter o conhecimento de quais os indicadores calculados e qual a importância 

atribuída à informação deles obtida para apoiar a gestão e avaliar a eficiência, a 

eficácia e a economia. 

Como ponto de partida, torna-se necessário conhecer a unidade orgânica, o seu 

funcionamento, a sua contabilidade patrimonial, a sua estrutura, os seus centros de 

custo, as suas atividades, os seus objetos de custo. 

 

3.2.1.1. Atividades Auxiliares e Principais 

 

Na instituição, a definição das atividades auxiliares e principais teve em conta a 

realidade organizacional, sendo as atividades auxiliares e principais as seguintes:  

 

Tabela VII - Atividades auxiliares da Instituição 

CC Designação CC Designação 

D02 Conselho Cientifico E12 Avaliação e Qualidade 

D04 Conselho Pedagógico E13 Serviços Gerais 

D05 Conselho de Escola E14 Centro de Sistemas e Redes Informática 

D06 Presidência E18 Gabinete Patrimonial e Aprovisionamento 

E01 Secretariado de Apoio aos Órgãos de 

Gestão 

E19 Planeamento Estratégico e Gestão de 

Projetos 

E02 Biblioteca e Centro de Documentação E20 Comunicação, Imagem e Relações Públicas 

E03 Secretario E21 Formação Externa 

E04 Reprografia E22 Apoio jurídico 

E05 Secção Pedagógica E23 Relações externas 

E06 Secção de Alunos E24 Secretariado de Formação Avançada 

E07 Secção de Recursos Humanos E25 Divisão De serviços Académicos 

E08 Secção de Expediente e Arquivo Geral E26 Divisão Académica 

E09 Setor de Apoio a Publicações E27 Divisão Financeira 

E10 Secção de Contabilidade E28 Divisão Técnica  

E11 Tesouraria E29 Manutenção 

 
Fonte: Elaboração própria, com o auxílio da informação obtida do GIAF – Modulo Contabilidade 

Pública (2007-2011). 
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Tabela VIII - Atividades principais da Instituição – Ensino de Licenciaturas 

Licenciaturas CC Designação Licenciaturas CC Designação 

A 

F011 Licenciatura A 1º ano 

B 

F021 Licenciatura B 1º ano 

F012 Licenciatura A 2º ano F022 Licenciatura B 2º ano 

F013 Licenciatura A 3º ano F023 Licenciatura B 3º ano 

C 

F031 Licenciatura C 1º ano 

D 

F041 Licenciatura D 1º ano 

F032 Licenciatura C 2º ano F042 Licenciatura D 2º ano 

F033 Licenciatura C 3º ano F043 Licenciatura D 3º ano 

E 

F051 Licenciatura E 1º ano 

F 

F061 Licenciatura F 1º ano 

F052 Licenciatura E 2º ano F062 Licenciatura F 2º ano 

F053 Licenciatura E 3º ano F063 Licenciatura F 3º ano 

G 

F071 Licenciatura G 1º ano 

H 

F081 Licenciatura H 1º ano 

F072 Licenciatura G 2º ano F082 Licenciatura H 2º ano 

F073 Licenciatura G 3º ano F083 Licenciatura H 3º ano 

I 

F091 Licenciatura I 1º ano  

F092 Licenciatura I 2º ano 

F093 Licenciatura I 3º ano 
 

Fonte: Elaboração própria, com o auxílio da informação obtida do GIAF – Modulo Contabilidade 

Pública (2007-2011). 

 

Tabela IX - Atividades principais da Instituição – Ensino de Mestrado 

Mestrados CC Designação Mestrados CC Designação 

A 
G051 Mestrado A 1º ano 

B 
G061 Mestrado B 1º ano 

G052 Mestrado A 2º ano G062 Mestrado B 2º ano 

C 
G071 Mestrado C 1º ano 

D 
G081 Mestrado D 1º ano 

G072 Mestrado C 2º ano G082 Mestrado D 2º ano 

E 
G091 Mestrado E 1º ano 

F 
G101 Mestrado F 1º ano 

G092 Mestrado E 2º ano G102 Mestrado F 2º ano 

G 
G111 Mestrado G1º ano 

H 
G121 Mestrado H 1º ano 

G112 Mestrado G 2º ano G122 Mestrado H 2º ano 

I 
G131 Mestrado I 1º ano 

J 
G141 Mestrado J 1º ano 

G132 Mestrado I 2º ano G142 Mestrado J 2º ano 

K 
G151 Mestrado K 1º ano 

L 
G161 Mestrado L 1º ano 

G152 Mestrado K 2º ano G162 Mestrado L 2º ano 

M 
G171 Mestrado M 1º ano 

N 
G181 Mestrado N 1º ano 

G172 Mestrado M 2º ano G182 
 

Mestrado N 2º ano 
 

Fonte: Elaboração própria, com o auxílio da informação obtida do GIAF – Modulo Contabilidade 

Pública (2007-2011). 
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Tabela X - Atividades principais da Instituição – Ensino de Doutoramento 

Doutoramento CC Designação 

A 

H011  Doutoramento A 1º ano         

H012  Doutoramento A 2º ano         

H013  Doutoramento A 3º ano         

 

Fonte: Elaboração própria, com o auxílio da informação obtida do GIAF – Modulo Contabilidade 

Pública (2007-2011). 

 

Tabela XI - Atividades principais da Instituição – Centros de Investigação 

CC Designação 

J02   Centro A         

J03   Centro B            

J11   Centro C 

J12 Centro D         

 

Fonte: Elaboração própria, com o auxílio da informação obtida do GIAF – Modulo Contabilidade 

Pública (2007-2011). 

 

3.2.2. Problemas encontrados na atual contabilidade analítica da 

Instituição 

 

A análise da eficiência, eficácia e economia depende de um apropriado sistema de 

indicadores e este, por sua vez, necessita da existência de uma contabilidade analítica 

que determine e observe os custos, permitindo a análise dos resultados obtidos com a 

gestão (Teixeira, 2009). A obtenção de eficiência, eficácia e economia na gestão faz 

com que a contabilidade analítica assuma um papel decisivo como medida de análise 

e controlo de custos, auxiliando no processo de planeamento e tomada de decisão dos 

gestores e administradores públicos e proporcionando informação indispensável para 

o cálculo de indicadores de gestão (Teixeira, 2009). 

Segundo Cravo et al. (2001), os objetivos da contabilidade analítica consentem a 

gestão das atividades através do modelo contabilístico apresentado, bem como a 
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necessidade de proporcionar ao gestor informação adequada que facilite elaborar 

indicadores de eficiência, eficácia e economia a incluir no relatório de gestão18. 

Salienta-se que o desenvolvimento do sistema contabilístico analítico na Instituição de 

ensino superior público, em análise, necessita de recursos humanos qualificados, do 

conhecimento detalhado da estrutura organizacional, do enquadramento legal da 

Instituição e do grau de descentralização das decisões, sendo por isso bastante 

complexo e moroso.  

A Instituição em estudo vê concretizada a apresentação de um conjunto de regras 

para a implementação da contabilidade analítica, no entanto, o desenvolvimento deste 

sistema encontra-se numa fase inicial, não sendo um instrumento de peso no apoio 

aos órgãos de decisão e demais utilizadores da informação, uma vez que a 

informação obtida deste sistema ainda não permite a possibilidade de realizar, 

regularmente e de forma integrada a análise da eficiência, eficácia e economia das 

despesas da Instituição com a educação. 

Independentemente do destinatário da informação, a contabilidade analítica da 

Instituição não consegue informar qual a totalidade dos custos (diretos, indiretos e 

comuns) das atividades, por cada uma das classificações funcionais dos custos: 

pessoal docente, pessoal não docente, funcionamento, amortizações e provisões e 

outros. Esse tipo de informação terá que ser retirado da contabilidade orçamental e da 

contabilidade patrimonial.  

Relativamente aos utilizadores internos, a informação proporcionada pela 

contabilidade analítica não permite o acompanhamento e controlo do custo total e a 

sua formação em cada uma das atividades, bem como o cálculo de indicadores de 

gestão, não possibilitado a gestão das atividades, tanto pelo controlo dos desvios, 

medidas corretivas e seu impacto, como pela avaliação da eficiência, eficácia e 

economia com que estão a ser geridos os recursos. 

Relativamente aos utilizadores externos, a Instituição não permite que estes utilizem a 

informação agregada e genérica sobre os recursos aplicados e resultados 

conseguidos, visto que não dispõe da implementação dos mapas modelo A1 a A8. 

Não é possível a obtenção dos mapas modelos anexo à prestação de contas, logo, 

não é possível comparar os custos com os proveitos, efetuando análises 

comparativas. 

                                                             
18 O relatório de gestão, segundo Franco (1999), é o documento onde se deve apresentar uma síntese da 
situação económica e financeira da organização, da evolução ocorrida durante o exercício e das 
perspetivas futuras. 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas   Universidade Técnica de Lisboa
   

 
Trabalho de Projeto: Proposta de um novo modelo de contabilidade analítica aplicado a uma instituição de 
Ensino Superior Público 

 
72 

 

Quanto aos indicadores de gestão utilizados, a instituição não efetua análise de 

indicadores de eficiência19, eficácia20 e economia21, deste modo, não poderá por sua 

vez, obter simultaneamente indicadores de resultados, processos e estrutura. 

 

3.2.3. Proposta de implementação de contabilidade analítica, com base 

no modelo ABC 

 

O sistema contemporâneo ABC considera todos os custos, imputando-os às atividades 

desenvolvidas na instituição, consideradas como as reais consumidoras de recursos. 

Na figura seguinte, apresenta-se esquematicamente a proposta do sistema ABC na 

instituição, onde as atividades poderão ser ajustadas quer pela dimensão, quer pelos 

próprios estatutos. 

 

Figura 6 - Proposta de aplicação do sistema ABC na Instituição 

Custos 
por 
Funções  

Atividades Auxiliares22 
 

Atividades Principais 
 

Objeto de Custo 

         
Pessoal, 
Docente 
e não 
Docente23

,Funciona
mento24, 
Amortizaç
ões25 e 

 D02 Conselho Cientifico  Ensino  
Custo direto e 
indireto do: 

 D04 Conselho Pedagógico     - Licenciatura  Ensino, 

 D05 Conselho de Escola     - Mestrado  Curso, 

 
D06 Presidência 

 
   - Pós-graduação 

 
Aluno … 

 D07 Conselho Consultivo     - Doutoramento    

 E01 Secretariado de Apoio aos     - CFE (Curso de Formação    

                                                             
19 Indicadores de Eficiência: a eficiência faz referência à otimização dos processos e identifica-se com os 
serviços prestados em função da otimização dos fatores utilizados. Os indicadores de eficiência permitem 
medir a relação entre os recursos consumidos e os resultados obtidos no processo produtivo. A eficiência 
é concebida como a relação entre os resultados alcançados e o consumo de recursos originado pela 
execução das mesmas. 
20 Indicadores de Eficácia: a eficácia, ou cumprimento dos objetivos relativamente à missão, têm 
indicadores como custos por atividade, nível de planos alcançados, cumprimento de custo previsto por 
unidade. Os indicadores de eficácia expressam os objetivos previstos e as realizações (Teixeira, 2009). 
21 Indicadores de economia: permitem determinar o grau de racionalização dos custos dos consumos no 
processo de transformação, tendo em conta, do ponto de vista qualitativo, as condições de quantidade, 
qualidade e oportunidade de consumos. 
22 Estes custos vão ser repartidos pelas atividades principais onde são custos indiretos. 
23 Na contabilidade patrimonial são identificados custos de pessoal na conta 64 – Custos com Pessoal. 
24 Na contabilidade patrimonial são identificados custos de Funcionamento na conta 62 – Fornecimentos e 
Serviços Externos. 
25 De acordo com a forma como se efetua o controlo do imobilizado há amortizações diretas às atividades 
auxiliares e principais e outras que são comuns às atividades principais. São custos diretos às atividades 
auxiliares, as amortizações correspondentes a cada atividade identificada. São custos diretos de uma 
atividade principal, as amortizações que se identificam exclusivamente com essa atividade. São custos 
comuns, as amortizações que embora digam respeito à atividade Ensino, não se identificam 
especificamente com um curso específico. 
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Outros26 Órgãos de Gestão Especializada) 
- Protocolos 
- Cursos de Verão  
- Cursos Livres 

 E02 Biblioteca e Centro de 
Documentação      

 E03 Secretario  Investigação  
Custo direto e 
indireto por: 

 E04 Reprografia     - Projetos  Investigação, 

 E05 Secção Pedagógica     - Unidades 
  Projeto, 

 
E06 Secção de Alunos 

     

 E07 
Secção de Recursos 
Humanos  

Prestação de serviços à 
comunidade  

Custo direto e 
indireto por: 

 
E08 Secção de Expediente e 

Arquivo Geral  
    

 
Prestação de 
serviços 

 E09 
Setor de Apoio a 
Publicações        Aluguer de Sala 

 E10 Secção de Contabilidade      

 E11 Tesouraria  
Outras atividades 

 
Custo direto e 
indireto por: 

 E12 Avaliação e Qualidade   Outras Atividades 

 E13 Serviços Gerais      

 E14 Centro de Sistemas e Redes 
Informática      

 E18 Gabinete Patrimonial e 
Aprovisionamento   

 
  

 E19 Planeamento Estratégico e 
Gestão de Projetos     

 E20 Comunicação, Imagem e 
Relações Públicas      

 E21 Formação Externa      

 E22 Apoio jurídico      

 E23 Relações externas      

 
E24 Secretariado de Formação 

Avançada      

 E25 Divisão De serviços 
Académicos      

 E26 Divisão Académica      

 
E27 Divisão Financeira 

     

 E28 Divisão Técnica      
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Neste ponto pretende-se desenvolver um conjunto de indicadores de gestão, 

calculados com a informação obtida na contabilidade analítica e que, quando 

divulgados no relatório de gestão, contribuam para a criação de instrumentos 

fundamentais para avaliação da eficiência, eficácia e economia, da Instituição em 

análise. 

                                                             
26 Na contabilidade patrimonial são identificados como “Outros” os Custos das Mercadorias Vendidas e 
Matérias Consumidas (conta 61), Outros Fornecimentos e Serviços Externos (conta 62), os Custos com 
transferências Correntes Concebidas e Prestações Sociais (conta 63) e Outros Custos e Perdas 
Operacionais (conta 65). 
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Tendo como referência a realidade observada, os obstáculo e carências evidenciadas 

em concluir a implementação do POC-E no que respeita à contabilidade analítica e 

prestação de contas, apresentamos uma proposta com o objetivo de preparar o 

sistema de informação contabilística para a implementação da contabilidade analítica, 

de modo a que a prestação de contas da Instituição cumpra primordialmente com o 

previsto no POC-E, para os utilizadores internos e, posteriormente, cumpra ao nível 

dos anexos às demonstrações financeiras e relatório de gestão. Com a nossa 

proposta pretendemos que a Instituição, no próximo ano, opte por: 

• Apurar o custo de cada atividade principal; 

• Fornecer informação para que na prestação de contas se efetue o 

preenchimento dos mapas modelos A1 a A8, nos anexos às demonstrações 

financeiras; 

• Sugerir a exposição, no relatório de gestão, de indicadores de eficácia 

eficiência e economia; 

• Exibir ao órgão de gestão da Instituição um conjunto de indicadores de gestão 

no sistema ABC. 

A proposta de definição e implementação de um novo modelo de contabilidade 

analítica, na Instituição, assenta no esquema de implementação, partindo do geral 

para o particular, pelo que qualquer ação setorial pressupõe um plano geral que 

permita uma inserção sequencial sem pôr em causa a coerência do conjunto. A 

proposta de implementação para a contabilidade analítica assenta nas seguintes 

etapas: 

1. Definição das atividades auxiliares; 

2. Definição das atividades principais; 

3. Identificação dos custos diretos, indiretos e comuns às atividades, de acordo 

com a sua classificação por funções; 

4. Estandardização de procedimentos, de modo a proporcionar a informação 

necessária para o sistema informático responder adequadamente ao modelo 

contabilístico adotado;  

5. Obtenção de informação da contabilidade analítica, ajustada à realidade da 

Instituição, permitindo a gestão das atividades e a resposta à necessidade de 

informação na prestação de contas, relativamente aos anexos às 

demonstrações financeiras e ao relatório de gestão; 

6. Apresentação ao Conselho de gestão de um sistema ABC.  
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Contudo, face à complexidade do modelo, da dinâmica da Instituição e das 

características da contabilidade interna, estamos convictos da necessidade de acertos 

ao modelo, de forma a proporcionar o seu aperfeiçoamento. 

 

Para a proposta de um modelo de contabilidade analítica na Instituição, definiu-se o 

ano económico com início a 1 de Setembro de 2011 e terminus a 31 de agosto de 

2012 e foram propostas as seguintes alterações e adequações aos procedimentos 

atuais: 

 

3.2.3.1. Atividades auxiliares 

 

A metodologia proposta pelo POC-E para o sistema de contabilidade analítica passa 

por: após reclassificar os custos por natureza, calcular os custos por atividades 

intermédias ou auxiliares e atividades finais ou principais, sendo então o modelo 

contabilístico previsto, o custeio baseado nas atividades. 

 

O gerador de custo proposto, tendo em conta a realidade organizacional, das 

atividades auxiliares é o seguinte: 

 

Tabela XII - Gerador de custo conforme atividades auxiliares 

CC Designação Gerador de Custo 

D02 Conselho Cientifico N.º de horas de atividade da Instituição * 

D04 Conselho Pedagógico N.º de horas de atividade da Instituição * 

D05 Conselho de Escola N.º de horas de atividade da Instituição*  

D06 Presidência N.º de horas de atividade da Instituição * 

E01 Secretariado de Apoio aos Órgãos de 
Gestão 

N.º de horas de atividade da Instituição * 

E02 Biblioteca e Centro de Documentação N.º de horas de atividade da Instituição * 

E03 Secretario N.º de horas de atividade da Instituição *  

E04 Reprografia N.º de horas de atividade da Instituição * 

E05 Secção Pedagógica N.º de Alunos de pós-graduação da 
Instituição ** 

E06 Secção de Alunos N.º de Alunos de licenciatura da 
Instituição ** 

E07 Secção de Recursos Humanos N.º de horas de atividade da Instituição * 

E08 Secção de Expediente e Arquivo Geral N.º de horas de atividade da Instituição * 
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E09 Setor de Apoio a Publicações N.º de horas de atividade da Instituição * 

E10 Secção de Contabilidade N.º de horas de atividade da Instituição * 

E11 Tesouraria N.º de horas de atividade da Instituição * 

E12 Avaliação e Qualidade N.º de horas de atividade da Instituição *  

E13 Serviços Gerais N.º de horas de atividade da Instituição * 

E14 Centro de Sistemas e Redes Informática N.º de horas de atividade da Instituição * 

E18 Gabinete Patrimonial e Aprovisionamento N.º de horas de atividade da Instituição * 

E19 Planeamento Estratégico e Gestão de 
Projetos 

N.º de horas de atividade da Instituição * 

E20 Comunicação, Imagem e Relações Públicas N.º de horas de atividade da Instituição * 

E21 Formação Externa N.º de horas de atividade da Instituição * 

E22 Apoio jurídico N.º de horas de atividade da Instituição * 

E23 Relações externas N.º de horas de atividade da Instituição * 

E24 Secretariado de Formação Avançada N.º de Alunos de mestrado e 
doutoramento da Instituição ** 

E25 Divisão De serviços Académicos N.º de horas de atividade da Instituição * 

E26 Divisão Académica N.º de horas de atividade da Instituição * 

E27 Divisão Financeira N.º de horas de atividade da Instituição * 

E28 Divisão Técnica N.º de horas de atividade da Instituição * 

E29 Manutenção Área Ocupada da Instituição *** 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

* Horas de cada atividade principal / Total de horas de atividades da Instituição  
** Número de alunos inscritos no Curso / Total de Alunos inscritos na Instituição 
*** M² ocupados /Área da Instituição  
 
 
Os custos com as atividades auxiliares serão os custos dos diversos conselhos, 

serviços, secções, gabinetes.  

Nesta fase do trabalho analisam-se os diversos departamentos, tentando identificar as 

atividades e a estrutura de custos de cada um deles. Com base nisto, faremos uma 

reflexão sobre a possível estrutura dos departamentos, atendendo às características 

das suas atividades, aos indutores que imputarão os custos aos objetos e às possíveis 

formas de recolha de dados. 

Posto isto, e visto que já foram definidos os diversos centros de custo, será discutida a 

estrutura de custos de cada centro e o modo de alocar os custos aos objetos de custo, 

no caso ensino, projetos de investigação, serviços ao exterior e outros. 

 

 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas   Universidade Técnica de Lisboa
   

 
Trabalho de Projeto: Proposta de um novo modelo de contabilidade analítica aplicado a uma instituição de 
Ensino Superior Público 

 
77 

 

Secção de Alunos 

 

A Divisão Académica compreende três secções: Secção de Alunos, a Secção 

Pedagógica e o Gabinete de Estudos Avançados. Neste ponto optou-se por 

exemplificar apenas a Secção de alunos, uma vez que o custo das secções auxiliares 

é calculado igualmente para cada um dos centros de custo.  

A Secção de alunos desempenha as diversas funções relacionadas com os alunos, 

como o ingresso, as candidaturas, as admissões, matrículas e inscrições, o 

acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso académico, a organização e 

atualização dos processos, tais como o lançamento de notas, a cobrança das 

propinas, a elaboração dos editais e avisos, a emissão de certidões, a elaboração de 

pautas e listas de estudantes, e comunicações diversas com o aluno. 

A estrutura de custos da Divisão Académica é composta pelos custos com o pessoal, 

pela aquisição de consumíveis diversos e outros bens e serviços adquiridos 

externamente, pela amortização do equipamento que neles funciona e pelos custos 

que lhe sejam imputados por outras secções. Será, no entanto, essencial que a 

estrutura de custos esteja subdividida pelas diversas secções que compõem este 

serviço.  

 

A Secção de Alunos presta serviço aos alunos, deste modo, considera-se que o 

modelo a seguir para a análise de custos é a seguinte: 

Ponto 1 – Estruturar os custos desta Secção:   

 

• Custos com o pessoal  

o Pessoal docente (neste caso, não se aplica); 

o Pessoal não docente. 

• Funcionamento  

o Matérias-primas e subsidiárias (neste caso, não se aplica); 

o Consumíveis Economato; 

o Comunicações/Telefone. 

• Amortizações  

• Outros custos  

o Deslocações e estadas; 
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o Formação; 

o Subcontratação Trabalhos especializados (Manutenção do 

equipamento). 

 

Ponto 2 – Identificação do pessoal a imputar à Secção de Alunos: 

 

Tabela XIII - Identificação do Pessoal da Secção de Alunos 

Grupo Pessoal Centro De Custo 

Coordenador Técnico  E06 - Secção De Alunos 

Assistente Técnico  E06 - Secção De Alunos 

Assistente Operacional  E06 - Secção De Alunos 

Assistente Técnico  E06 - Secção De Alunos 

Assistente Técnico  E06 - Secção De Alunos 

Bolseiro de apoio à Gestão  E06 - Secção De Alunos 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Ponto 3 – Análise dos custos desta Secção 

 

Tabela XIV – Análise dos custos da Secção de Alunos 

(Unidade: Euros) 

Antes proposta de C.A. Após proposta de C.A. Desvio  

Custos Auxiliares: 2011 2012 TOTAL 2011 2012 TOTAL   

Custos com o pessoal  32.116,90 64.145,82 96.262,72 32.116,90 64.145,82 96.262,72 0,00 

 - Remuneração  28.694,43 57.300,88 85.995,31 28.694,43 57.300,88 85.995,31 0,00 

 - Encargo 3.422,47 6.844,94 10.267,41 3.422,47 6.844,94 10.267,41 0,00 

Funcionamento  10.594,03 0,00 10.594,03 10.594,03 5.020,70 15.614,73 0,00 

 - Consumíveis Economato 553,50 0,00 553,50 553,50 5.020,70 553,50 5.020,70 

 - Comunicações/Telefone  0,00 0,00   0,00 0,00 (1) 0,00 0,00 

Amortizações  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(2) 0,00 0,00 

Outros custos  0,00 26,24 26,24 0,00 26,24 26,24 0,00 

 - Deslocações e estadas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Subcontratação Trabalhos 
 especializados (Manutenção  
do equipamento) 10.040,53 0,00 10.040,53 10.040,53 0,00 10.040,53  0,00 

- Outros Custos 0,00 26,24 26,24 0,00 26,24 26,24 0,00 

 Total  42.710,93 64.172,06 106.882,99 42.710,93 69.192,76 111.903,69 5.020,70 

 
Fonte: Elaboração Própria. 
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Ponto 4 – Conclusões da Análise 

 

Os custos com o pessoal não docente, tratando-se de custos diretos, já se encontram 

corretamente imputados às secções respetivas, como é o caso da Secção de Alunos. 

A proposta de modelo de contabilidade analítica não trará diferenças neste tipo de 

custo.  

Relativamente aos custos de funcionamento, a requisição de bens consumíveis ao 

economato é feita através de requisição interna designada por requisição de material, 

no entanto, analisando todas a secções, verifica-se um acréscimo deste tipo de custo, 

após a aplicação da proposta de um novo modelo de contabilidade analítica, uma vez 

que o programa informático não imputa o consumo de economato pela respetiva 

Secção. As comunicações seriam de extrema importância para a análise dos custos 

por centro de custo, se as mesmas fossem discriminadas por Secção, deste modo, 

não havendo uma análise do custo com comunicações das respetivas secções, não 

poderá ser imputado a utilização deste serviço pelo centro de custos, não sendo 

permitido o desenvolvimento da contabilidade analítica neste tipo de custo, sem que 

seja possível a análise do custo do telefone por Secção. 

As amortizações devem ser calculadas mensalmente e imputadas aos custos 

auxiliares da Secção, pelo método de quotas constantes duodecimais, aumentado o 

valor do custo desta Secção. Neste caso, não nos é possível a obtenção do valor 

respetivo, mas se a gestão de imobilizado tivesse corretamente implementada e se os 

bens tivessem corretamente localizados no módulo gestão de imobilizado poderíamos 

ver o impacto dos custos nesta secção. 

Deste modo, se obtivéssemos um custo real com as comunicações e com o 

economato, ou seja, se tivéssemos alcançado os valores (1) + (2) obteríamos um 

custo total de Secção de alunos muito superior e, juntamente com a análise das outras 

secções, poderia ser observado e calculado o impacto de todos os custos inerentes a 

cada divisão e Secção, consequentemente, o custo das secções auxiliares e principais 

seria muito superior. O desenvolvimento deste tipo de contabilidade de gestão é de 

extrema importância se a mesma for analisada mensal e corretamente, verificando-se 

a evolução da despesa da Instituição. 
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Ponto 5 – Gerador de custo conforme atividade Auxiliar – Secção de Alunos 

 

O custo total obtido calcula-se tendo como base o gerador de custo. No caso da 

Secção de alunos, teremos como base o número de alunos inscritos no ano letivo 

2011/2012. Deste modo, obtemos os custos seguintes: 

 

Tabela XV – Análise dos custos com o aluno com base no gerador de custo 

  Antes C.A. Depois da C.A. 

Custo Total 106.882,99€ 111.903,69€ 

Nº Alunos de licenciatura no ano letivo 2011/2012 268027 2680 

Custo Unitário 39,88€ 41,76€ 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Observando a tabela XV verificamos que o custo total da Secção de alunos 

atualmente é de 106.882,99€ e com o desenvolvimento do novo modelo de 

contabilidade analítica é de 111.903,69€. No entanto, o custo depois da 

implementação deste sistema ainda não se encontra corretamente calculado, uma vez 

que não conseguimos obter o montante real de custos com comunicações e 

amortizações desta Secção. Se obtivéssemos este valor, o custo total desta Secção 

com cada aluno de licenciatura seria muito superior, o que originaria um custo com o 

aluno superior ao montante obtido. 

 

3.2.3.2. Atividades principais  

 

Relativamente às atividades principais, de acordo com as propostas pelo POC-E, 

foram identificadas, na Instituição, as atividades de ensino, investigação, na prestação 

de serviços à comunidade e outras atividades. 

De acordo com o POC-E, o sistema de custeio deverá ser o total, devendo o custo dos 

bens ou serviços prestados corresponderem aos custos diretos e indiretos. O modelo 

de apuramento de custo será o ABC (o coeficiente de imputação referido, é o gerador 

de custo de cada atividade), sendo apurados os custos diretos das atividades 

auxiliares e principais, evidenciando-se, ainda os custos comuns e os custos das 

atividades auxiliares que serão atribuídos às atividades principais, dado que os custos 

                                                             
27 Número de alunos de licenciatura inscritos em 2011/2012 
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das atividades auxiliares são encarados como custos indiretos ou comuns às 

atividades finais.  

Relativamente à atividade principal (ensino), serão apurados os custos de cada um 

dos cursos fornecidos na Instituição, tanto ao nível das Licenciaturas, como das Pós-

Graduações, como dos Mestrados, como dos Doutoramentos e especialidades, como 

dos Cursos de Especialização, bem como o custo por aluno de cada curso. No que 

respeita à Investigação, o apuramento dos custos será efetuado por Projeto de 

Investigação, ou Unidade de Investigação. Na Prestação de Serviço à Comunidade 

serão calculados os custos por cada prestação de serviço, onde se destaca o aluguer 

de espaços. Nas Outras Atividades, serão calculados custos por cada atividade que 

não se incluam nas atividades finais já referidas. 

 

3.2.3.3. Custos Diretos 

 

Pela sua importância e pelo peso que tem na estrutura de custos, a questão dos 

custos com o pessoal docente terá que ser vista com algum cuidado. O custo com o 

pessoal não docente é um custo direto da atividade auxiliar onde cada funcionário 

desempenha funções e o custo com o pessoal docente, à partida, é um custo direto 

das atividades principais, de acordo com as horas despendidas pelos docentes em 

cada atividade principal. Na tabela seguinte é apresentado um esquema da 

movimentação dos custos com pessoal na Instituição. 

 

Tabela XVI- Classificação dos custos com pessoal 

Classificação 
por Natureza 

Classificação 
Funcional Atividades Auxiliares Atividades 

Principais Obter 

Conta 64 - 
Custos com 

Pessoal 

Pessoal 
Docente 

 Ensino 

Custo direto e 
indireto com 
pessoal, por 
curso 

Investigação 

Custo direto e 
indireto com 
pessoal, por 
investigação 
ou projeto 

Prestação de 
Serviços à 

Comunidade 

Custo direto e 
indireto com 
prestação de 
serviço 

 
Outras Atividades 

 

Custo (direto e 
indireto) com 
pessoal por: O. 
Atividade 

Pessoal não 
docente 

Conselho Cientifico; Conselho 
Pedagógico; Conselho de Escola; 
Presidência; Secretariado de Apoio aos 
Órgãos de Gestão; Biblioteca e Centro de 

Estes custos são 
repartidos pelas 
atividades 
principais onde 

Os custos 
diretos com 
pessoal de 
cada atividade 
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Documentação; Secretario; Reprografia; 
Secção Pedagógica; Secção de Alunos; 
Secção de Recursos Humanos; Secção 
de Expediente e Arquivo Geral; Setor de 
Apoio a Publicações; Secção de 
Contabilidade; Tesouraria; Avaliação e 
Qualidade; Serviços Gerais; Centro de 
Sistemas e Redes Informática; Gabinete 
Patrimonial e Aprovisionamento; 
Planeamento Estratégico e Gestão de 
Projetos; Comunicação, Imagem e 
Relações Públicas; Formação Externa; 
Apoio jurídico; Relações externas; 
Secretariado de Formação Avançada; 
Divisão De serviços Académicos; Divisão 
Académica; Divisão Financeira; Divisão 
Técnica; Manutenção 

são considerados 
custos indiretos. 

Auxiliar 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como forma de exemplo, a Licenciatura A, 1º ano, durante o ano letivo 2011/2012, teve a 

seguinte repartição direta de custos: 

 

Tabela XVII- Lecionação da licenciatura A 1º ano, percentagem afetação dos docentes 

Grupo Pessoal Nome Centro de Custo Horas Afetação 

Catedrático Prof. A F011 Licenciatura A 1 Ano 1,5 0,10 

Associado convidado Prof. B F011 Licenciatura A 1 Ano 3 0,19 

Auxiliar Prof. C F011 Licenciatura A 1 Ano 12 0,57 

Auxiliar Prof. D F011 Licenciatura A 1 Ano 6 0,43 

Auxiliar  Prof. E F011 Licenciatura A 1 Ano 6 0,32 

Associado convidado Prof. F F011 Licenciatura A 1 Ano 3 0,20 

Associado Prof. G F011 Licenciatura A 1 Ano 6 0,46 

Associado convidado Prof. H F011 Licenciatura A 1 Ano 3 0,23 

Auxiliar Prof. I F011 Licenciatura A 1 Ano 1,5 0,07 

Associado Prof. J F011 Licenciatura A 1 Ano 3 0,21 

Assistente Prof. K F011 Licenciatura A 1 Ano 3 1,00 

Associado convidado Prof. L F011 Licenciatura A 1 Ano 3 0,27 

Associado convidado Prof. M F011 Licenciatura A 1 Ano 12 0,80 

Associado convidado Prof. N F011 Licenciatura A 1 Ano 9 0,45 

Fonte: Elaborado Própria 

 

A tabela XVII possibilita o apuramento dos custos diretos, custos com o pessoal 

docente, tendo em conta a afetação das horas despendidas em cada lecionação de 

licenciatura, mestrado ou doutoramento. O custo de cada docente será imputado a 

cada um dos cursos que este lecione, conforme o tempo despendido com a lecionação 

desse curso. Se, por outro lado, tivermos a calcular o custo de uma Secção como, por 

exemplo, a Secção de alunos, então, este custo será afeto na totalidade a essa 
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Secção que, por sua vez, será repartido pelas secções principais, conforme gerador 

de custo definido na tabela XII. 

 

3.2.3.4. Custos Indiretos 

 

A diversidade dos Gastos Gerais e a dificuldade em identificar uma relação clara entre 

o custo dos centros de custos e dos sub-centros tem se vindo a verificar, havendo a 

necessidade de se recorrer ao uso de Quotas de Imputação. Esta situação representa, 

então, que os GGF terão que ser imputados com base numa chave de repartição/ 

imputação, não esquecendo que o processo final da Contabilidade analítica termina 

com o cálculo das atividades finais sendo os gastos gerais um ponto fulcral. 

Como tal, e para o desenvolvimento da chave de repartição/ imputação, foram tidos 

em consideração os seguintes momentos de análise: 

 

1.º Momento – Custos totais dos encargos gerais da instituição no ano letivo de 2011 

 

Tabela XVIII – Custos totais dos encargos gerais da Instituição – ano 2011 

(Unidade: Euros) 

CONTA DESCRIÇÃO 2011 

62210  Outras Energias Gás/Gasóleo 20.256,36 

62211  Eletricidade 110.446,79 

622122  Combustíveis 3.952,00 

62213  Água 11.052,41 

62222  Comunicações (telefones fixos, fax, correios, comunicações 
informáticas) 

77.374,39 

62223  Seguros 5.323,13 

622363  Serviço Informático 104.298,34 

62232  Conservação e Reparação 42.920,89 

62234  Limpeza, Higiene e Conforto 90.246,64 

62235  Vigilância e Segurança 115.332,31 

62217  Material de Escritório 4.122,09 

66  

Custos operacionais/amortizações de equipamentos (elétricos e 
eletrónicos) relacionados com a estrutura geral da Instituição 
(Exemplo: computador afeto ao departamento financeiro para 
elaboração da contabilidade geral da Instituição) 

288.893,42 

  
Total dos Custos Indiretos 874.218,77 
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Fonte: Elaborado Própria 

 

A tabela acima referida respeita aos custos totais do ano letivo de 2011/2012 de 

Gastos Gerais da Instituição, que deverão ser utilizados de acordo com diferentes 

bases de repartição que tenham uma relação mais direta com o consumo desses 

custos pelas diferentes atividades associadas. Contudo, entende-se que a “Área” útil 

das instalações, em relação à área total da Instituição, seria a base mais correta de 

repartição dos custos indiretos, apesar do POC-E, no ponto 5.3., aconselhar a 

repartição com base no número de horas de cada atividade em relação ao total de 

horas de trabalho do exercício económico. 

 

2.º Momento – Área Real da Instituição 

 

Tabela XIX – Área Real da Instituição 

Infra- estruturas dos serviços da Instituição M2 

Administração/ Direção 608 

Serviços - 

Outras - 

Salas de aula 3463 

Laboratórios - 

Salas apoio a laboratórios e/ou oficinas ensino - 

Gabinetes de Investigação/Centros 1.342 

Gabinetes para docentes 2.558 

Biblioteca 2.126 

Salas de Estudo e Informática 390 

Outros 828 

Total 11.314 

Fonte: Elaborado pela Instituição, em estudo, no presente ano. 

 

A Tabela XIX reporta aos valores atribuídos a cada área específica, nomeadamente 

Administração/ Direção, Serviços, Outras, Salas de Aula, Laboratórios, Salas de apoio 

a laboratórios e/ ou oficinas de ensino, Gabinetes de Investigação/ Centros, Gabinetes 

param Docentes, Biblioteca, Salas de Informáticas e outros. Desta forma, procura-se 

tornar mais percetível a distribuição interna da Instituição pela área total das suas 

instalações. 
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Tabela XX – Área Real da Instituição (Atualizada) 

Infra- estruturas dos serviços das Escolas M2 

Administração/ Direção 608 

Serviços   

Outras   

Salas de aula 3463 

Laboratórios   

Salas apoio a laboratórios e/ou oficinas ensino   

Gabinetes de Investigação/Centros 1.594 

Gabinetes para docentes 2.305 

Biblioteca 2.126 

Salas de Estudo e Informática 390 

Outros 828 

Total 11.314 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Gabinetes de Investigação/ Centros  

 

Neste ponto optou-se por exemplificar apenas o custo indireto dos gabinetes de 

investigação/ Centros de Investigação, uma vez que o custo indireto é calculado 

igualmente para cada atividade auxiliar e principal.  

Relativamente a esta matéria, importa reiterar que a informação disponibilizada na 

Tabela XIX relativamente aos Gabinetes de Investigação/ Centros, respeita a apenas 

16 Gabinetes de Investigação, mas, atualmente, a instituição conta já com 19 

Gabinetes, dada a criação de mais duas unidades de investigação e a aprovação de 

mais um projeto de investigação após a apresentação formal da tabela atrás referida, 

sendo que, atualmente, a tabela apresenta os seguintes dados: 

 

3.º Momento – Tabela explicativa da distribuição da Área Afeta aos Gabinetes de 

Investigação / Centros 
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Tabela XXI - Tabela explicativa da distribuição da Área Afeta aos Gabinetes de 

Investigação / Centros 

CC. Ref.ª 
N.º  

Salas 
Área efetiva  
do projeto 

Taxa de  
Imputação (%) 

Valor a 
imputar 

CC: J02 

300008  2  167,75  0,014827  12.941,51 

300005  0  0  0  0,00 

CC: J12 (A definir) 1  83,88  0,007413  6.470,75 

CC: J03 

300002  6  503,25  0,04448  38.824,52 

300006  0  0  0  0,00 

300009  1  83,88  0,007413  6.470,75 

300010  1  83,88  0,007413  6.470,75 

300011  1  83,88  0,007413  6.470,75 

300016  1  83,88  0,007413  6.470,75 

300018  1  83,88  0,007413  6.470,75 

300019  1  83,88  0,007413  6.470,75 

J11 300020      

CC: J03 3000015  0  0  0  0,00 

CC: J03 3000017  1  83,88  0,007413  6.470,75 

CC: J03 

3000012  1  83,88  0,007413  6.470,75 

300013  1  83,88  0,007413  6.470,75 

Total 19  1593,68    122.944,28 

Fonte: Elaborado pela Secção de Contabilidade, no presente ano. 

 
3.2.3.5. Custos Comuns 

 

São custos comuns as amortizações que, embora digam respeito à atividade de 

Ensino, não se identificam especificamente com um Curso, como é o caso do 

mobiliário e equipamentos audiovisuais disponíveis nas salas de aulas, que são 

utilizados por todos os Cursos, devendo ser posteriormente repartidos, sendo 

explicado o critério de repartição. Existem custos que não são possíveis de imputar 

diretamente a uma atividade principal, sendo, por isso, custos comuns a essas 

atividades, devendo ser repartidos através da base de repartição selecionada, poderão 

ser, por exemplo, a água, a luz e o telefone. 

Relativamente ao coeficiente de imputação dos custos comuns, a sua obtenção deriva 

da utilização de distintas bases de repartição, de modo que cada um tenha uma 
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relação direta com o consumo desses custos pelas diferentes atividades. As bases de 

repartição consideradas como adequadas são as seguintes: 

 

Tabela XXII – Bases de repartição 

 

Custos Comuns Coeficiente de imputação 

De Funcionamento, de amortizações e Outros, para 

as Atividades Principais (Ensino e/ou Investigação 

e/ou Prestação de Serviços e/ou Outras Atividades) 

São repartidos em função do 

Nº de horas de atividade 

Do Ensino, para os Cursos São repartidos em função do 

Nº de Alunos 

Da Investigação e dos diferentes projetos 

 

São repartidos em função do 

Nº de horas de atividade 

Da Prestação de Serviços, para o Aluguer de espaço  

 

São repartidos em função do 

Nº de horas de atividade 

De Outras Atividades para as Atividades 

desenvolvidas 

São repartidos em função do 

Nº de horas de atividade 

 
Fonte: Elaboração Própria. 
 

3.2.3.6. Pressupostos adotados e cálculos justificativos 

 

De acordo com a classificação de custos previstos no plano setorial para a Educação 

e o peso percentual que os custos com o pessoal tem no total dos custos, 

relativamente à definição e cálculo do total de horas possíveis de atividade, o estatuto 

da carreira de docente universitária (ECDU) refere que se torna difícil calcular o nº de 

horas de trabalho do pessoal docente, na medida em que estes trabalhadores têm um 

horário flexível, sendo, por isso, difícil decidir se deve considerar como horas de 

trabalho as 12 que lecionam em média por ano (em regime integral), mais o horário de 

atendimento, tendo ainda em atenção, as horas de contacto com os estudantes, a 

preparação das aulas, as avaliações e o apoio aos estudantes. 

A metodologia seguida na nossa proposta assenta no pressuposto de que o custo do 

pessoal docente corresponde ao tempo que despende com a lecionação em média por 

ano, tendo em atenção o atendimento a investigação e as horas de preparação de 

aulas, não esquecendo o limite previsto no ECDU. 

Assim, de acordo com o corpo docente em junho de 2012, o total de horas de 

atividade de ensino na Instituição, para o ano letivo de 2011/2012, é de 1899 horas, 
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tendo 155 docentes, dos quais 121 estão a tempo integral. O tempo dedicado ao 

Ensino, de acordo com os nossos pressupostos, é o somatório das horas de contacto, 

em sala e atendimento, mais as horas de preparação das atividades letivas e mais as 

horas de avaliação, no entanto, os vencimentos são correspondentes à prestação de 

serviço de lecionação de aulas, considerando para o cálculo do custo de ensino, 

curso, aluno, 1899 horas.  

 

Licenciatura A 

Neste ponto demonstra-se o resultado que obteríamos, se aplicássemos este novo 

modelo de contabilidade analítica à instituição. Para tal exemplificou-se os cálculos a 

seguir aplicados à licenciatura A. 

 

1) Análise da Receita 

Primeiramente, verifica-se a receita apurada nos três anos de licenciatura A e obtida 

de receitas próprias, ou seja, receitas provenientes de pagamento de propinas, 

certidões de conclusão, seguros, fotocopias, mudança e equivalência de cursos, 

multas e reingressos no 1º ano, 183.554,28€, no 2º ano 143.132,81€ e no 3º ano 

144.201,50€, totalizando no ano letivo de 2011/2012 o montante de 470.888,59€. 

Relativamente a receitas provenientes do orçamento de estado, a requisição de 

fundos cobre 64.06% do montante pago referente a 2011 e 50.03% referente a 2012, 

deste modo, consideramos a percentagem de 64.06% de transferências do Orçamento 

de Estado para pagamento de vencimentos de 1 de setembro a 31 de dezembro de 

2011 e a percentagem de 50.03% para pagamento de vencimentos de 1 de janeiro a 

31 de agosto de 2012. A diferença apurada consiste na redução de Orçamento de 

Estado aprovado para o ano de 2012. Seguidamente, expõe-se os valores apurados 

referente às receitas da licenciatura em análise.  

 

Tabela XXIII - Tabela explicativa da receita da Licenciatura A, ano letivo 2011/2012 

(Unidade: Euros) 

Proveniência da Receita 1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano Total 

Receitas Próprias 183.554,28 143.132,81 144.201,50 470.888,59 

Orçamento de Estado 96.393,42 89.479,55 88.060,97 273.933,93 

Total 279.947,70 232.612,36 232.262,47 744.822,52 

 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas   Universidade Técnica de Lisboa
   

 
Trabalho de Projeto: Proposta de um novo modelo de contabilidade analítica aplicado a uma instituição de 
Ensino Superior Público 

 
89 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

2) Análise dos Custos diretos 

 

Custos com o pessoal 

O 1.º ano da licenciatura A é lecionado por 14 docentes, agrupando-se em 1 

assistente com uma taxa de imputação de 100% (lecionação exclusiva à licenciatura 

em estudo), em 3 assistentes convidados, em 1 associado com agregação com uma 

taxa de imputação de 46%, em 1 associado convidado, em 4 auxiliares, em 2 

auxiliares convidados e em 1 catedrático com uma taxa de imputação de 10%. Deste 

modo, o custo com o pessoal a imputar à licenciatura A, referente ao 1.º ano, totaliza o 

montante de 176.206,90€. 

O 2.º ano da licenciatura A é lecionado por 16 docentes, agrupando-se em 3 

assistentes convidados, em 1 associado com agregação com uma taxa de imputação 

de 17%, em 1 associado com uma taxa de imputação de 23%, em 2 auxiliares, em 7 

auxiliares convidados, em 1 catedrático com uma taxa de imputação de 21% e em 1 

catedrático convidado com uma taxa de imputação de 17%. Deste modo, o custo com 

o pessoal a imputar à licenciatura A, referente ao 2.º ano, totaliza o montante de 

163.568,39€. 

O 3.º ano da licenciatura A é lecionado por 13 docentes, agrupando-se em 1 

assistentes com uma taxa de imputação de 17%, em 1 associado convidado com uma 

taxa de imputação de 50%, em 2 auxiliares com uma taxa de imputação de 30% cada, 

em 7 auxiliares convidados, em 1 catedrático com uma taxa de imputação de 24% e 

em 1 catedrático convidado com uma taxa de imputação de 15%. Deste modo, o custo 

com o pessoal a imputar à licenciatura A, referente ao 3.º ano, totaliza o montante de 

160.975,23€. 

 

Sintetizando obtemos: 

 

Tabela XXIV - Tabela explicativa do custo com pessoal docente, na lecionação da 

Licenciatura A (ano letivo 2011/2012) 

Categoria 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 
Quant. Montante € Quant. Montante € Quant. Montante € 

Assistentes convidados 3  18.862,20 3  19.125,65 0  0,00 

Assistentes 1  36.235,91 0  0,00 1  6.737,95 
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Associados 1  21.880,44 1  7.058,94 0  0,00 

Associados convidados 1  11.363,32 0  0,00 1  5.937,52 

Associado com agregação 1  7.462,00 1  11.363,32 0  0,00 

Auxiliares 4  54.174,21 2  50.160,20 2  29.219,53 

Auxiliares convidados 2  18.676,26 7  52.749,64 7  91.969,42 

Catedráticos 1  7.552,60 1  14.598,12 1  16.683,57 

Catedráticos convidados 0  0,00 1  8.512,52 1  10.427,23 

Total 
14 176.206,93 16 163.568,39 13 160.975,23 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

3) Análise dos Custos Indiretos 

 

Verificação da “Área” útil atribuída às salas de aulas 

Tal como mencionado anteriormente, no ponto 3.3.3.4 “ Custos Indiretos”, os GGF 

totalizavam para o ano letivo de 2011/2012 o montante 874.218,77€, conforme tabela 

XIX. Expõe-se também nesse ponto que a “Área” útil da Instituição é a base de 

repartição mais correta e apropriada para a distribuição dos custos indiretos, deste 

modo, verificando a tabela XXI, que indica que a área útil de salas de aulas é de 3463 

m2, procede-se aos cálculos de forma a apurar o custo indireto a imputar à licenciatura 

A. 

 

Verificação das horas de lecionação 

A licenciatura laboral e pós-laboral totaliza no 1º ano 54 horas semanais (28 horas no 

1º semestre e 26 horas no 2º semestre), no 2º ano 44 horas semanais (24 horas no 1º 

semestre e 20 horas no 2º semestre) e no 3º ano 40 horas semanais (24 horas no 1º 

semestre e 16 horas no 2º semestre). Sabe-se ainda que o ano letivo possui 68 horas 

diárias no 1º semestre e 79 horas diárias no 2º semestre, deste modo, o número de 

horas lecionadas no 1º ano é de 2381 horas e 24 minutos, no 2º ano é de 1940 horas 

e 24 minutos e no 3º ano é de 1764 horas. 

 

Verificação das salas ocupadas e do custo dessa sala 

A licenciatura laboral e pós-laboral é lecionadas em apenas uma sala de aula, o que 

facilita o cálculo do custo hora da sala de aula. 
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Cálculos auxiliares do custo hora da sala da aula: 

(A) Encargos Gerias - 874.219€ (tabela XVIII) 

(B) Área Total – 11.314 m2 (tabela XX) 

(C) Área salas de aulas – 3463 m2 (tabela XX) 

(D) Nº Salas de Aulas – 32 salas (informação obtida junto da Instituição) 

(E) Custo hora da instituição – 99,80€  (874.219/365dias/24horas) 

(F) Custo hora de todas as salas – 30,55€ (99.80*3463/11314) 

(G) Custo de uma sala à hora - 0,95€ (30,55/32 salas) 

Cálculo final dos custos indiretos 

Após os cálculos efetuados, já podemos proceder ao cálculo dos encargos gerais a 

imputar à licenciatura A. Deste modo, obtêm-se os seguintes valores: 

 

Tabela XXV – Custos Indiretos a imputar à lecionação da Licenciatura A (ano letivo 

2011/2012) 

 1º Ano 2º Ano 3º Ano Total 

Horas Totais 2381,4 1940,4 1764 6085,8 

Custo Sala Aula/Hora 0,95 0,95 0,95  

Encargos Gerais 2273,18 1852,22 1683,84 5809,24 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Demonstração de Resultados por funções 

Por fim, poderemos observar a demonstração dos resultados, tendo como base os 

cálculos apurados. 

Tabela XXVI – Demonstração de resultados por funções 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES ANO LETIVO 2001/2012 

Licenciatura A 

     (Unidade: Euros) 

    
Exercícios 

    1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano Total 

Custos Específicos 
     

Receitas Próprias (+) 183.554,28 143.132,81 144.201,50 470.888,59 

Receitas OE (+) 96.393,42 89.479,55 88.060,97 273.933,93 
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Custo c/Pessoal - docentes (Custo Direto) (-) 176.206,93 163.568,39 160.975,23 500.750,55 

RESULTADOS BRUTOS (=) 103.740,77 69.043,97 71.287,24 244.071,97 

Outros Custos Diretos (+)   

Custos Indiretos (-) 2.273,18 1.852,22 1.683,84 5.809,24 

RESULTADOS OPERACIONAIS (=) 101.467,59 67.191,75 69.603,40 238.262,73 

  Custo líquido de financiamento (-)   

  Ganhos (perdas) em filiais e associadas (±)   

  Ganhos (perdas) em outros investimentos (±)   

RESULTADOS CORRENTES (=) 101.467,59 67.191,75 69.603,40 238.262,73 

  Impostos sobre os resultados correntes (±)   

RESULTADOS CORRENTES APÓS IMPOSTOS (=) 101.467,59 67.191,75 69.603,40 238.262,73 

      

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS (±)         

  Impostos sobre os resultados extraordinários (±)   

RESULTADOS LÍQUIDOS = 101.467,59 67.191,75 69.603,40 238.262,73 

 

Cálculo do custo por aluno e por curso 

Após o cálculo de todos os pressupostos, podemos obter os seguintes indicadores: 

 

1) Cálculo do custo por aluno – Somando todos os custos totais e dividindo pelo 

número de alunos, obtém-se um custo por aluno no 1-º ano de 964,75€, no 2º 

ano de 1156,79€ e no 3º ano de 1077,78€. Se o número de inscritos aumentar, 

então o custo que a Instituição tem por aluno reduz. 

2) Cálculo do custo do curso – somando todos os custos totais da licenciatura em 

estudo, obtém-se um custo total no 1º ano de 178480,14, no 2º ano de 

165420,61 e no 3º ano de 162659,07, totalizando o montante de 506559,80. 

3) Análise do resultado – após análise das receitas e dos custos da licenciatura 

em estudo, pode-se verificar que o resultado apresenta-se positivo, sendo 

benéfico para a Instituição manter o curso. No caso de o resultado se 

apresentar negativo a Instituição deveria propor a sua extinção. 
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Conclusão 

 

A partir do enquadramento teórico foi-nos possível retirar as seguintes conclusões: 

O Setor Público nas sociedades representa um peso elevado na economia, o que 

implica o aumento dos desafios que lhe são colocados. Com a globalização, a inclusão 

na união europeia e a entrada no euro, é exigido, não só ao setor empresarial e 

financeiro, como também às próprias administrações públicas, uma gestão mais 

profissional e rigorosa, com maior flexibilidade no processo de informação e decisão e 

com prévia determinação da estratégia, onde a contabilidade de gestão tem um papel 

decisivo ao permitir avaliar o desempenho institucional.  

A contabilidade pública teve um progresso essencial a partir da publicação do Decreto-

Lei nº 8/90, de 20 de fevereiro, que estabeleceu as bases de uma nova contabilidade 

para as entidades públicas. Posteriormente, com a publicação do Decreto-Lei nº 

232/97 de 3 de setembro, é aprovado o POCP, que principiou a normalização 

contabilística do sector público, sujeitando as instituições a ele pertencentes a utilizar o 

sistema digráfico, e a disponibilizar informações relevantes de forma a possibilitar a 

implementação de uma gestão com controlo eficaz.  

O POCP obriga a articulação de três sistemas contabilísticos, mas simplesmente 

expõe a forma de implementar a contabilidade orçamental e patrimonial, sendo as 

regras de implementação da contabilidade analítica expostas nos planos sectoriais 

para a saúde, autarquias locais, instituições de solidariedade social e segurança social 

e educação.  

O POCP, através do registo contabilístico em partidas dobradas, fornece informação 

sobre o orçamento, a sua execução e modificações, para além de evidenciar o 

cumprimento da legalidade, permite gerir o orçamento e tomar medidas corretivas (se 

necessárias). 

O POCP e os planos sectoriais preveem a elaboração de documentos que fornecem 

informações económicas e financeiras, através de indicadores de gestão como 

instrumentos de controlo, na vertente orçamental, patrimonial e analítica, ficando, 

deste modo, asseguradas as condições de análise da economia, eficiência e eficácia 

como medidas de racionalidade das despesas.  

Deste modo, partindo da proposta de Cravo et al. (2001), analisámos a forma como a 

contabilidade analítica, em partidas dobradas, contribui para efetuar o apuramento do 
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custo das atividades auxiliares e principais e a obtenção de indicadores de gestão 

para incluir no relatório de prestação de contas, de modo a permitir a análise, 

avaliação e comparação da eficiência, eficácia e economia.  

O POC-E, quando apresenta as regras de implementação da contabilidade analítica, 

tem uma visão tradicional desse sistema contabilístico, tendo como base responder às 

necessidades do utilizador interno, não estando associado à obrigatoriedade de 

divulgação externa ou à comparabilidade entre instituições.  

No que se refere a este sistema contabilístico, o POC-E harmoniza e impõe, por 

atividades definidas, a obtenção de informação a divulgar nos anexos às 

demonstrações financeiras. Com a divulgação desta informação no ABDR, a 

contabilidade deixa de ter um cariz exclusivamente interno, passando a ser 

reconhecida a sua utilidade para utilizadores externos, permitindo que estes avaliem 

se os recursos foram aplicados de forma eficaz, eficiente e económica. 

O POC-E define o modelo de custeio a implementar às atividades auxiliares e 

principais e rotula os custos em pessoal docente, pessoal não docente, 

funcionamento, amortizações e provisões e outros custos. Obriga também a aplicação 

de partidas dobradas e define como ano económico, o ano escolar, o que gera 

discordância entre o ano económico dos três sistemas contabilísticos obrigatórios. 

Em Portugal, a evolução da contabilidade no sector público administrativo contribuiu 

decisivamente para o aperfeiçoamento das técnicas orçamentais e contabilísticas, 

bem como para a inserção de modelos de autoavaliação como os indicadores de 

gestão. A preparação de um sistema de indicadores de gestão, através da criação de 

contabilidade analítica, obriga ao reconhecimento e seleção do que queremos avaliar, 

qual a medida apropriada, a identificação das técnicas adequadas e a criação de um 

documento onde se resuma a informação a disponibilizar. 

A contabilidade analítica é um sistema contabilístico vocacionado para o utilizador 

interno, a instituição, privilegiando também o utilizador externo, através da 

harmonização na forma como é alcançada e divulgada a sua informação na prestação 

de contas. 

A Contabilidade Pública será corretamente desenvolvida se permitir rapidamente 

tomadas de decisões. A obrigatoriedade de implantação da Contabilidade analítica nos 

serviços públicos é um instrumento que faculta um conjunto de elementos virados para 

a gestão. No que respeita às instituições de ensino superior público, o POC-E veio 

criar as condições necessárias à implementação de uma contabilidade analítica.  
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A determinação e seleção de indicadores para apoiar a gestão têm de ser efetuadas 

por instituição de forma a possibilitar o cumprimento dos objetivos definidos e se estes 

estão adequados ao cumprimento da missão institucional. A divulgação desses 

indicadores aos gestores deve ser efetuada em documentos de síntese, onde os 

parâmetros de avaliação são a eficiência, a eficácia e a qualidade, com base na 

aplicação do sistema ABC. Salientamos a necessidade e obrigatoriedade legal de 

haver harmonia entre o Sistema ABC e a informação divulgada nos documentos de 

prestação de contas. 

A análise e avaliação da eficiência, eficácia e economia das instituições, face à 

disparidade, complexidade de atuações e às especificidades das organizações de 

cada sector, só será efetuada através da clareza de indicadores definidos por sector 

de atividade (educação, saúde, segurança social e solidariedade social e autarquias 

locais). A comparabilidade da informação, proporcionada pela gestão, tendo com base 

o setor de atividade, só poderá ser obtida se existir harmonização entre a informação 

de base para o seu cálculo, bem como a sua forma de cálculo. 

Relativamente à componente empírica desenvolvida e à revisão de literatura efetuada, 

o estudo de um caso não se limitou à descrição da Instituição, objeto de estudo e do 

grau de implementação do POC-E na instituição, baseou-se no desenvolvimento 

conceptual prévio e procurou a verificação de uma proposta, em premissa teórica de 

partida. Este estudo de caso começou por ser descritivo, descrevendo o sistema de 

informação contabilístico e os procedimentos contabilísticos relativamente ao POC-E, 

com particular importância na contabilidade analítica, e terminou sendo um estudo de 

caso, observar a realidade institucional, exibir a proposta de implementação de um 

novo modelo de contabilidade analítica, bem como a apresentação de um sistema 

ABC no Instituto de ensino superior publico, em estudo.  

Do estudo efetuado, sobre a realidade atual da implementação da contabilidade 

analítica na Instituição de ensino superior público, podemos verificar que, apesar da 

implementação do POC-E e do desenvolvimento da contabilidade orçamental, 

patrimonial e analítica, podemos questionar o facto de a Instituição não ter 

implementado realmente o POC-E em todas as suas vertentes.  

A implementação do POC-E, na instituição em estudo, só ocorreu em 2007, no 

entanto, a implementação da contabilidade analítica ocorreu em 2008, porém, este 

processo encontra-se numa fase inicial, não possibilitando um desenvolvimento de 

custos indiretos, provinda da extrema complexidade de definição de critérios de 

imputação dos custos indiretos. Como principais obstáculos sentidos e encontrados, 
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para que a contabilidade analítica ainda não se encontre na fase final de 

implementação, foram apontadas: insuficiente preparação técnica do pessoal, número 

reduzido de funcionários e também do programa informático conter algumas 

limitações. Deste modo, poderemos concluir que a Instituição não contém os meios 

materiais e humanos essenciais à implementação integral do POC-E. 

O processo de implementação da contabilidade analítica, também designada por 

contabilidade de gestão, revela-se bastante rigoroso e complexo. 

Para efetuar a proposta de implementação da contabilidade analítica foi necessário 

definir e identificar: a organização do sistema de informação interna; as atividades 

auxiliares e principais; os geradores de custo das atividades auxiliares e principais; os 

custos diretos, indiretos e comuns; as bases de repartição adequadas para repartir os 

custos indiretos e ou comuns; a informação dos custos por função, pessoal docente, 

pessoal não docente, funcionamento, amortizações e provisões e outros custos. 

Após a definição e identificação da proposta observou-se que esta Instituição possui 

uma organização interna bem estruturada, com centros de custos corretamente 

definidos, no entanto, como consequência da complexidade do processo de 

implementação, ainda não é exequível conhecer os custos das atividades finais e a 

prestação de contas não inclui a Demonstração de resultados por funções. 

. A maior dificuldade sentida consiste na inventariação dos bens, na urgência de 

formação específica e na adaptação do software utilizado. O sistema contabilístico 

menos implementado tem menor percentagem de formação e falta de consistência nas 

respostas relativas à utilização de bases de repartição dos custos indiretos. Por outro 

lado, verifica-se que a utilização da informação contabilística, com vista à obtenção da 

legalidade, se sobrepõe à obtenção de informação de apoio à gestão. 

Perante a necessidade de uma gestão pública eficiente, eficaz e económica, a 

informação facultada pela contabilidade analítica é fundamental, quer como medida de 

análise e controlo de custos, quer como apoio ao processo de planeamento e tomada 

de decisão tornando-se, por isso, necessário reconhecer e ultrapassar as dificuldades 

que têm adiado a passagem da fase inicial de implementação para a final.  

O “valor” e viabilidade de um conjunto de indicadores para divulgação no relatório de 

gestão, requer, por um lado, que estes sejam aceites pelas instituição/instituições, por 

reconhecerem nela capacidade de avaliar a eficiência, eficácia e economia e, por 

outro, que se possa manter no tempo o seu uso, para que haja consistência numa 

análise comparativa. Tendo em conta a capacidade do indicador para refletir a 
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realidade que está a ser objeto de medição e a facilidade do seu cálculo com a 

informação disponível na contabilidade analítica, propusemos uma bateria de 

indicadores, a incluir no relatório de gestão, por instituição e por atividade final. A sua 

aplicação consistente permitirá, numa primeira fase, enriquecer e reforçar a 

comparabilidade da prestação de contas no sector da educação e, numa segunda 

fase, otimizar a bateria proposta.  

No que respeita aos indicadores que avaliam o valor acrescentado da contabilidade 

analítica, os mais apontados foram a identificação dos custos por curso, aluno, 

disciplina, departamento, projeto, unidade, por prestação de serviço e a 

disponibilização de informação de apoio à gestão. Dado a elevada importância da 

obtenção dos custos indiretos o método que, à partida, se apresenta mais apropriado 

para desenvolver a contabilidade analítica é o sistema de custeio ABC, que apoiado 

nas atividades possibilita avaliar o valor acrescentado de cada um dos serviços 

prestados. No entanto, através da tentativa de aplicação deste sistema, na Instituição 

de ensino superior, em estudo, verificamos que a concretização deste custeio não é de 

fácil aplicação, principalmente no que respeita à definição dos “cost-drivers” 

necessários para imputar os custos indiretos aos “produtos finais” (curso, alunos, 

disciplinas, projeto, unidades, entre outros). 

Assim, consideramos que a solução mais viável, no que respeita ao sistema de custeio 

a utilizar na implementação da contabilidade analítica, é a imputação dos gastos 

gerais às atividades principais, tendo como base, a área “útil” das instalações em 

relação à área total da Instituição.  

Como conclusão, reconhece-se as mais-valias conseguidas pela implementação da 

contabilidade analítica, apesar de ainda não estarem criadas as condições 

necessárias, no que respeita aos meios humanos e materiais, para que a finalização 

do processo seja efetuada na Instituição de ensino superior público, em estudo. A 

implementação contabilidade analítica encontra-se ainda numa fase preliminar e há 

ainda um longo caminho, a percorrer até que a instituição de ensino superior tenha 

implementado uma contabilidade analítica que consiga responder a todas as 

exigências impostas pelo POC-E. Por fim, para que a implementação da contabilidade 

analítica seja efetuada com sucesso, deve existir um maior empenho por parte das 

autoridades competentes a fim de elaborarem normas e procedimentos que possam 

servir de guia a todas as instituições.  

No que respeita à aplicação da implementação do POC-E em todas as suas vertentes, 

deveria ser criado um grupo de apoio técnico especializado que formulasse critérios 
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idênticos e procedimentos comuns. Por último, sugere-se uma análise do trabalho de 

projeto, por parte da instituição em estudo, de forma a desenvolver o sistema de 

custeio adequado às especificidades e que permita a implementação rigorosa da 

contabilidade analítica preconizada pelo POC- E. 
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