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Plano de Atividades 2013

Pretende-se com este documento apresentar, de forma sucinta e clara, o conjunto de atividades
a realizar pelo CICF em 2013, bem como os respetivos objetivos e resultados a alcançar. O
documento encontra-se estruturado em dois grupos principais de atividades: as atividades a
iniciar em 2013 e as atividades em curso em 2012, com continuidade em 2013.

a. Atividades a iniciar em 2013
i.

Elaboração do Anuário Financeiro dos Clubes Profissionais de Futebol – este
projeto será elaborado em parceria com a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas
(OTOC) e terá início em 2013. Será obtida uma publicação anual que visa analisar a
situação económica e financeira de todos os clubes de profissionais de futebol,
apresentando rankings do desempenho obtido. Para além de permitir efetuar uma
análise comparativa do desempenho dos clubes de futebol, no tempo e no espaço,
este projeto permitirá construir uma base de dados que será fundamental na
promoção da investigação neste setor (por exemplo, algumas teses de mestrado
poderão ser desenvolvidas no âmbito deste projeto). O investigador responsável
pelo projeto desenvolveu o doutoramento no setor dos clubes de futebol, integrando
agora uma equipa de investigação que desenvolverá o projeto.

ii. Elaboração do estudo sobre “O processo de normalização e harmonização da
contabilidade do setor público: a perspetiva dos profissionais de
contabilidade”. Este estudo será levado a cabo em 2013 através da aplicação de
um inquérito aos profissionais de contabilidade acerca do processo de normalização
e harmonização da contabilidade pública no âmbito da adaptação das normas
internacionais de contabilidade pública para o contexto Português. Deste estudo
resultarão algumas publicações relevantes na área da contabilidade e a
apresentação pública dos resultados numa conferência a organizar em parceria com
a OTOC.
iii. Organização de congressos, conferências e seminários na área da fiscalidade - em
parceria com a Associação Portuguesa de Inspetores Tributários (APIT) e a OTOC, o
CICF pretende organizar congressos, conferências e seminários na área da fiscalidade.
Este projeto resulta de um protocolo celebrado com a APIT, resultado do
reconhecimento que o CICF adquiriu nas áreas da Fiscalidade nos últimos. O objetivo
central consiste em promover a melhoria da formação e da investigação na área da
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Fiscalidade. Em 2013 terá início o projeto, prevendo-se realizar a primeira conferência
no âmbito desta parceria sobre os “Caminhos e desafios da Inspeção Tributária”.

iv. Organização do XV Congresso Internacional de Custos – o CICF organizará em
2013, em parceria com a OTOC, a Universidade do Minho e a Faculdade de Economia
do Porto, o XV Congresso Internacional de Custos. O evento permitirá fomentar o debate
e a discussão em tornos das questões relacionadas com a contabilidade de custos e de
gestão. Haverá oportunidade para a apresentação de trabalhos científicos de elevada
qualidade, com participantes de diversas nacionalidades.

v. Organização da II Conferência Internacional de Fiscalidade – o CICF organizou em
Abril de 2011 a I Conferência Internacional de Fiscalidade dedicada ao tema “A
Fiscalidade como instrumento de recuperação económica”. Em 2013 pretende-se
organizar a II Conferência dando assim continuidade à promoção da discussão e do
debate em torno das questões da fiscalidade, numa ótica internacional e
comparativa. À semelhança do que aconteceu na I conferência, prevê-se a
participação de investigadores de diferentes países, bem como a publicação de um
livro com as publicações maios relevantes.

b. Atividades em curso em 2012, com continuidade em 2013
i.

Elaboração do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2011 e 2012 –
encontra-se já em elaboração, e será apresentado publicamente em meados de
2013, o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses para os anos de 2011 e
2012, representando a 9ª edição desta publicação. O CICF desenvolve este projeto
em parceria com a OTOC, que visa apresentar, de forma sintética e numa
perspetiva comparativa (no tempo e no espaço), a situação económica e financeira
das autarquias locais em Portugal, incluindo o setor empresarial local. A
continuidade deste projeto ao longo do tempo tem permitido criar no seio da gestão
autárquica uma maior sensibilidade para a análise da informação contabilística e
para a perceção da sua utilidade no processo de tomada de decisão. Os gestores e
políticos autárquicos habituaram-se já a esta publicação, sendo inúmeras as
solicitações para a sua concretização periódica.
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Por outro lado, o CICF dispõe atualmente de uma base de dados única no país, com
indicadores económicos e financeiros do governo local português, permitindo e
incentivando a investigação na área da contabilidade autárquica. Por exemplo, estão
em curso atualmente duas teses de mestrado e uma tese de doutoramento que
beneficiarão da existência desta base de dados.

ii. Elaboração do Anuário Financeiros do Setor Empresarial do Estado 2012 – o CICF
elabora o Anuário Financeiro do Setor Empresarial do Estado, em parceria com a
OTOC, desde 2011. Em 2013 será publicada a 3ª edição deste trabalho que visa
analisar a perspetiva económica e financeira do Setor Empresarial do Estado
através de um estudo exaustivo às contas de 2012. De forma minuciosa, o estudo
procura aferir todas as implicações destas empresas, no que diz respeito, por
exemplo, ao volume dos passivos, vencimentos praticados e número de
administradores dos conselhos de administração, para a dívida pública nacional. A
continuidade deste projeto revela-se fundamental para fomentar a investigação
neste setor.

iii. Projeto de tradução e revisão das Normas Internacionais de Contabilidade do
Setor Público (IPSAS) - o CICF tem vindo a desenvolver, desde setembro de 2011,
o trabalho de revisão das IPSAS traduzidas para português, em colaboração com a
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) e a International Federation of
Accountants (IFAC). Deste projeto resultará o Portuguese Translation of the
Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements que ficará
disponível no site da IFAC. O projeto ficará concluído em 2013.

iv. Continuidade do projeto de investigação sobre “inovação e desempenho no setor
público: evidência empírica no governo local português”. Após a realização do
estudo sobre “The use of results-oriented performance information by local elected
politicians in top managers’ performance evaluation: case studies’, tendo por base a
realização de um conjunto de entrevistas aos vereadores de 3 municípios
portugueses (Porto, Matosinhos e Braga), pretende-se dar continuidade ao projeto
de forma a contribuir para o conhecimento sobre a inovação e o desempenho no
governo local, designadamente os determinantes que explicam as diferenças no
desempenho alcançado e as principais práticas de gestão de desempenho
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adotadas. Encontram-se em curso uma tese de doutoramento e duas teses de
mestrado no âmbito deste projeto.
v. Organização do ciclo de seminários em contabilidade e fiscalidade – dando
continuidade a uma iniciativa iniciada em 2012, o CICF continuará a promover o
ciclo de seminários em contabilidade e fiscalidade abertos à comunidade em geral.
Os temas dos seminários procuram sempre refletir questões da atualidade, e
também relacionados com as áreas lecionadas nas unidades curriculares da
contabilidade, fiscalidade e gestão, fomentando assim participação dos estudantes
nestes seminários. Serão convidados oradores de renome e reconhecido mérito nas
áreas em discussão em cada seminário.

vi. Continuação da realização de projetos de investigação aplicada, designadamente
nas autarquias locais da região. O desenvolvimento de projetos aplicados às
entidades da região constitui uma prioridade na missão do CICF. A investigação
aplicada tem-se vindo a desenvolver em função de projetos contratados com a
comunidade, indústria e serviços, propondo-se que a prestação de serviços na área
da contabilidade vá de encontro às necessidades das empresas e organismos
públicos existentes na região.
A este nível, estão neste momento a ser avaliadas propostas de projetos a realizar
em municípios da região que visam a implementação do sistema de contabilidade de
custos, a monitorização dos planos anticorrupção e a análise sobre a viabilidade
financeira das empresas municipais. Para além de promover uma maior ligação do
ensino superior ao tecido empresarial, estes projetos visam desenvolver uma
componente técnica que se revela fundamental na investigação realizada no ensino
superior politécnico, bem como fomentar as relações já existentes do CICF com os
diversos municípios da região.
É de realçar que o CICF pretende alargar este tipo de investigação aplicada a outras
organizações e também ao sector empresarial.

vii. Participação dos membros em conferências, congressos e outros eventos a nível
nacional e internacional - os investigadores do CICF, à semelhança do que já vem
acontecendo em anos anteriores, pretendem participar em congressos e seminários
relacionados com os domínios científicos do CICF, de preferência com a
apresentação de comunicações relacionadas com os outputs obtidos nos projetos
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realizados. Por outro lado, alguns investigadores participarão na organização e no
comité científico de alguns dos eventos a realizar. A European Accounting
Association, a International Conference on Accounting, Auditing & Management in
Public Sector Reforms, a CIGAR conference, a INBAM conference, entre outros,
representam alguns dos eventos em que os membros do CICF participam com
regularidade.

viii. Publicação dos trabalhos de investigação realizados pelos membros do CICF – os
membros do CICF continuarão a apostar na publicação dos seus trabalhos
científicos em revistas de elevada qualidade na área científica do centro, em
capítulos de livros sujeitos a peer review e outras publicações de qualidade.
ix. Renovação de assinaturas – o CICF renovará a assinatura de revistas, bases de dados
e outros recursos de investigação relevantes para as atividades do centro.

Por fim, importa realçar que se prevê, ainda em 2013, a entrada no CICF de três novos membros
integrados, um dourado na área da fiscalidade e dois doutorados na área da contabilidade e da
auditoria.

Barcelos, 05 de fevereiro de 2013

A Diretora do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade
Professora Doutora Maria José Fernandes
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