Nome
João Baptista da Costa Carvalho
E-mail
jbccarvalho@gmail.com
Título do Artigo
Análise à situação financeira e patrimonial das Instituições de ensino superior públicas
em Portugal
Autor 1
João Baptista da Costa Carvalho
Universidade / Entidade
Universidade do Minho e Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do
IPCA
Endereço de Correio Electrónico
jbccarvalho@gmail.com
Autor 2
Maria José da Silva Fernandes
Universidade / Entidade
Presidente do IPCA - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Endereço de Correio Electrónico
mjfernandes@ipca.pt
Outros Autores
José Agostinho Veloso da Silva
Vice Presidente do IPCA
jsilva@ipca.pt
Resumo
A Contabilidade pública, ou seja a contabilidade das entidades do setor público, é um
sistema de informação para a gestão pública que tem como objetivo prestar informação
útil e oportuna sobre a situação orçamental, financeira, patrimonial e económica para
apoiar a tomada de decisões.

No entanto até à aprovação do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) em 1997,
a contabilidade pública em Portugal, era uma contabilidade legislativa quase
unicamente preocupada pela execução orçamental.
Com a publicação do POCP, do Regime Geral das Instituições de Ensino Superior, do
aumento de estudantes e instituições de ensino superior após o 25 de Abril de 1974,
passou a ser exigido às Instituições de Ensino Superior, novos modelos e indicadores de
gestão, destacando-se a obrigatoriedade de elaboração do Balanço, Demonstração de
Resultados e mapas de custos.
Nesta comunicação pretende-se retratar essa evolução e sobretudo comparar a situação
orçamental, financeira e patrimonial das diferentes Instituições de Ensino Superior
públicas em Portugal, relativas a 2016.
Pretende-se, por último, sintetizar as novas exigências com o novo Sistema de
Normalização contabilística em vigor a partir de 2018.
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