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Pretende-se com este documento apresentar, de forma sucinta e clara, o conjunto de atividades
a realizar pelo CICF em 2014, 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 2014 e as atividades em curso em 2013, com continuidade em 2014.

A. Atividades a iniciar em 2014
i.

Organização de congressos, conferências e seminários na área da contabilidade e
da fiscalidade, nomeadamente:
-‐ Segunda conferência sobre Contabilidade e Fiscalidade em parceria com a OTOC,
com o tema “qualidade, cidadania e transparência”;

ii.

Elaboração do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2013 – Em meados
de 2014 será apresentado publicamente o Anuário Financeiro dos Municípios
Portugueses para os anos de 2013, representando a 10ª 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.
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.

B. Atividades em curso em 2013, com continuidade em 2014
i.

Elaboração do estudo sobre “O processo de normalização e harmonização da
contabilidade do setor público: a perspetiva dos profissionais de contabilidade”. -
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Iniciado em 2013, este estudo será concluído em 2014 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. O projeto realiza-se
em colaboração com a OTOC, em especial na divulgação do inquérito que estará
disponível no seu site. 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, para além de outras conferências internacionais.
ii.

Elaboração do estudo sobre “A Divulgação de Informação sobre Responsabilidade
Social nos relatórios e contas dos Municípios Portugueses. A responsabilidade
social (RS) é, ela própria, uma função do próprio Estado, uma vez que o seu principal
objetivo é promover melhores condições de vida aos cidadãos, através da
implementação de políticas públicas, com uma utilização efetiva, eficaz e eficiente dos
recursos disponíveis. As organizações públicas têm vindo a tomar consciência da
importância da RS, o que se traduz, em princípio, numa mudança progressiva da sua
cultura organizacional e no delinear dos seus objetivos e estratégias. A administração
local está num patamar privilegiado para promover o relato de sustentabilidade, já que
as decisões tomadas a nível local afetam diretamente o bem-estar económico, social e
ambiental da população
A divulgação de informação sobre RS por parte dos municípios permite compreender
quais as preocupações e as estratégias que norteiam a tomada de decisões,
contribuindo também para a imagem que pretendem passar aos cidadãos.. A
metodologia de estudo consiste na análise de conteúdo

da informação social,

económica e ambiental divulgada, a título voluntário, nas contas anuais dos municípios
portugueses (e em relatórios de sustentabilidade, se aplicável). Pretende-se avaliar não
só o nível de divulgação sobre RS, mas também a sua evolução ao longo dos anos. Este
estudo longitudinal justifica-se na sequência dos novos desenvolvimentos existentes
nesta matéria, em particular as diretrizes Global Reporting Initiative (GRI), cujo
Suplemento para o Setor Público contempla indicadores de desempenho agrupados
pelas áreas económica, ambiental e social.. Deste estudo resultarão algumas
publicações relevantes na área da contabilidade e a apresentação pública dos
resultados na conferência GECAMB, a realizar pelo CICF em 2016, para além de outras
conferências internacionais.
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iii. Elaboração do estudo sobre “A Previsão do Fracasso Empresarial utilizando a
Análise Discriminante e o logit no Sector Hoteleiro Português”. A crise económica e
financeira iniciada em 2008 nos Estados Unidos da América alastrou-se posteriormente
a uma parte significativa de países europeus. Portugal foi fortemente afetado, dado o
elevado grau de abertura ao exterior do país e a sua grande dependência das
exportações. Paralelamente o país debate-se com uma crise das finanças públicas
devido ao seu endividamento excessivo acumulado de períodos anteriores. Neste
contexto macroeconómico a indústria exportadora e o turismo têm-se revelado um
importante amortecedor da crise económica. No último ano as receitas do setor turístico
cresceram 7,5% (INE, 2014). Para esse facto contribuíram a instabilidade política nos
países mediterrânicos, a crescente valorização qualitativa do sector turístico português,
associada quer aos recursos naturais quer ao património histórico e cultural, quer à
posição geográfica portuguesa e à sua proximidade com os países do mediterrâneo e
Norte de Africa, caracterizados por excelentes condições climáticas para a prática de
turismo de diferente natureza. Por tudo isto, o turismo é um dos sectores empresariais
com maior potencial em termos económicos e sociais, nomeadamente, pelo elevado
nível de empregabilidade que proporciona, bem como pelo seu efeito multiplicador na
economia portuguesa. O papel estratégico do turismo na economia portuguesa tem sido
reconhecido

pelos

decisores

políticos

que

lhes

dedicaram

programas

de

desenvolvimentos específicos, com a afetação de importantes verbas financeiras, quer
nacionais quer da União Europeia. Apesar da elevada importância económica e social do
turismo em Portugal não existem nesta área trabalhos de investigação sobre o fracasso
empresarial com a finalidade de preverem e anteciparem o fracasso das empresas
turísticas, como auxílio à tomada de decisão dos agentes do sector. Este trabalho
pretende colmatar essa lacuna na literatura portuguesa, tentando elaborar um modelo
logit e um modelo de análise discriminante de previsão do fracasso empresarial no
sector da oferta turística hoteleira portuguesa. Iniciado em 2013, este estudo será concluído
em 2014 e resultarão algumas publicações relevantes na área da contabilidade e a

apresentação pública dos resultados em conferências nacionais e internacionais.

iv. Elaboração do estudo sobre “O impacto do Tamanho e da Idade na avaliação do
Risco Financeiro das Empresas Portuguesas”. Na literatura económica existem
diversos trabalhos que, através de diferentes perspetivas consideram os fatores
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tamanho, idade e sector como variáveis fundamentais para explicar a probabilidade de
fracasso e crescimento das empresas. O objetivo deste estudo é efetuar uma análise à
estrutura de risco financeiro da indústria portuguesa no período 2010-2012, e verificar o
impacto da dimensão e a da antiguidade da empresa na referida estrutura. O
desenvolvimento deste estudo será baseado nas demonstrações financeiras de uma
amostra significativa de empresas portuguesas de variados sectores. Espera-se que
este estudo esteja concluído em 2014 existindo a expetativa de se materializar em
algumas publicações relevantes bem como na apresentação pública dos resultados em
conferências nacionais e internacionais.

i.

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.

ii.

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 realizados. De
destacar algumas das conferências internacionais mais importantes na área: a European
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Accounting Association, a International Conference on Accounting, Auditing &
Management in Public Sector Reforms, a CIGAR conference, a INBAM conference, o
encontro da European ,Group of Public Administration, o Encontro da AECA, entre
outros.. Por outro lado, alguns investigadores participarão na organização e no comité
científico de alguns dos eventos a realizar em 2014.
iii. 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.
iv. Continuar o processo de avaliação externa do CICF pela FCT para o período 20152020 – a Direção do CICF continuará a coordenar , junto da FCT, o processo de
avaliação externa do centro com vista à sua acreditação e financiamento para o período
2015-2020. Após ter sido submetido o projeto estratégico do CICF para o período
referido,

aguarda-se agora pelo relatório de avaliação dos peritos internacionais

envolvidos neste processo. A obtenção de um bom resultado revela-se fundamental para
a continuidade e sustentabilidade do centro a médio e longo prazo pelo que a Direção
acompanhará todo o processo com rigor e transparência.
v.

Renovação de assinaturas – o CICF renovará a assinatura de revistas, bases de dados
e outros recursos de investigação relevantes para as atividades do centro.

Barcelos, 01 de março de 2014.

A Diretora do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade

_________________________________
Professora Doutora Maria José Fernandes
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