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A TRANSPARÊNCIA E ACCOUNTABILITY DA INVESTIGAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO NOS LABORATÓRIOS ASSOCIADOS

Resumo

Os Laboratórios Associados têm um papel relevante no desenvolvimento científico e
tecnológico  registado  em  Portugal  nas  últimas  duas  décadas.  Uma  vez  que  o
legislador permitiu que os Laboratórios Associados possam pertencer ao sector não
lucrativo,  definimos  como  objetivo  deste  estudo  aferir  se  existe  transparência  e
accountability nestas entidades.  Para tal,  recorremos a uma metodologia qualitativa
com recurso a um caso de estudo múltiplo e a uma metodologia quantitativa, com
recurso a um modelo estatístico. Destacamos como principais conclusões a falta de
transparência  na  divulgação  das  demonstrações  financeiras  dos  Laboratórios
Associados e a necessidade da implementação de um novo normativo contabilístico.

1. Introdução
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 125/99, de 20 de abril (DL125/99) que,

em nome do  reforço  das  instituições  científicas  e  da  valorização  da  atividade  de
investigação científica, criou o estatuto de “Laboratório Associado” (LA), o qual pode
ser  atribuído a  Instituições Particulares  de Investigação que assumam a forma de
Instituições  Privadas  Sem  Fins  Lucrativos  (IPSFL)  e  que  gozem  do  estatuto  de
utilidade pública (as quais podem ter a natureza de associação, fundação, cooperativa
ou sociedade), bem como as Instituições Públicas de Investigação que não revistam a
natureza de Laboratórios do Estado (Bandeira & Silva, 2017).

Para as  IPSFL, com estatuto de utilidade pública e com a forma jurídica de
associação,  que constituem as entidades  centrais  do nosso estudo,  adotaremos a
designação de “Associação Sem Fins Lucrativos” (ASFL), por ser esta a terminologia
que  consta  de  grande  parte  dos  estatutos  consultados.  Relativamente  a  estas
entidades, não obstante a transparência ser uma exigência legal, que decorre quer da
Lei de Bases da Economia Social (LBES) (Lei n.º 30/2013, de 8 de maio), quer do
Código  dos  Contratos  Públicos  (CCP),  quer  da  necessária  fiscalização  a  que  as
mesmas  estão  sujeitas  por  parte  do  Tribunal  de  Contas,  na  prática  encontramos
frequentemente situações de falta de transparência na divulgação do relato financeiro
(RF) por parte das entidades pertencentes à denominada economia social.

Por conseguinte, não podemos esquecer que estas entidades com o estatuto
de  LA  contribuíram  significativamente,  desde  a  sua  criação,  para  o  enorme
desenvolvimento  científico  e  tecnológico  registado  em  Portugal  nas  últimas  duas
décadas.  Estes LA pertencem ao grupo mais restrito das entidades nacionais  com
maior  intensidade  científica  e  são  entidades  de  elevada  reputação  e  notoriedade
internacional,  pelo  que se impõe verificar  se os elevados  padrões científicos e  de
execução financeira dos seus projetos são igualmente extensíveis a uma política de
transparência na divulgação do seu RF.

Esta investigação partiu de uma constatação: existem evidências de falta de
transparência  na divulgação  financeira  por  parte dos LA que adotaram a natureza
jurídica de ASFL, não obstante de serem meticulosamente avaliados na execução dos
seus projetos de investigação pelas entidades financiadoras,  como por exemplo,  a
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) no caso de projetos nacionais, ou a
Comissão Europeia, no caso de projetos europeus. 

Apesar  do  apertado  controlo  exercido  pelas  entidades  financiadoras  e
avaliadoras sobre estas organizações,  a prestação de contas e a transparência na



divulgação das demonstrações financeiras (DF) é algo que não deve ser desprezado,
mas que na realidade tem-se verificado que o é.

Este problema, apesar de não ser exclusivo destas entidades, evidencia a falta
de  transparência  nas  entidades  do  sector  não  lucrativo  (ESNL)  junto  dos  seus
stakeholders.  Adicionalmente,  pretendemos  verificar,  através  das  DF  destas
entidades, se está nelas vertido todo o conhecimento que geraram ao longo dos anos
e se apresentam a imagem verdadeira e fidedigna da sua situação financeira e do seu
desempenho.

Assim,  definimos  como  objetivo  principal  aferir  se  existe  transparência  e
accountability  nos  LA  que  adotaram  a  natureza  jurídica  de  ASFL  e  se  o  relato
financeiro (RF) por elas emitido transmite a imagem verdadeira e fidedigna do seu
património  e  do  seu  desempenho,  tendo  em  conta  a  legislação  nacional,
nomeadamente o Sistema de normalização contabilística para as entidades do sector
não lucrativo (SNC-ESNL) e o DL125/99.

Como objetivos específicos deste estudo, pretende-se aferir se o RF destas
entidades  consegue  apresentar  de  forma  fidedigna  o  verdadeiro  valor  destas
organizações, nomeadamente ao nível da conta “ativos intangíveis”, e se o SNC-ESNL
é o normativo contabilístico que melhor se enquadra tendo em conta as características
destas organizações.

Procedeu-se, assim, à elaboração de um estudo empírico, com recurso a uma
metodologia predominantemente qualitativa, através de um estudo de caso múltiplo e
com  recurso  à  técnica  de  análise  de  conteúdo.  Utilizou-se  ainda  a  metodologia
quantitativa com recurso à análise estatística, de forma a tornar o estudo mais robusto.
O estudo de caso teve por base dez LA, com a natureza jurídica de ASFL, enquanto
que a análise estatística se debruçou sobre os quatro LA com aquela natureza jurídica
e transparentes na divulgação do seu RF.

O  presente  artigo  encontra-se  organizado  em  três  secções.  Primeiramente
daremos início a uma revisão da literatura,  salientando o enorme desenvolvimento
científico e tecnológico  que o mundo sofreu nas últimas décadas,  a dificuldade da
ciência  contabilidade  em  capturar  o  valor  desse  conhecimento  nas  DF  e  o
enquadramento  jurídico  e  de  transparência  aplicável  aos  LA.  Na  secção  seguinte
apresentaremos o estudo empírico e os principais resultados obtidos. Finalizaremos o
estudo com a apresentação das principais considerações finais, limitações do estudo e
perspetivas de estudos futuros. 

2. Revisão da literatura

A  globalização  registada  nas  últimas  décadas  tem  gerado  inequivocamente  mais
conhecimento  e  generalizado  o  seu  acesso.  O  investimento  na  educação  das
populações tem permitido um desenvolvimento económico e científico nos países mais
desenvolvidos. Assim, passámos de economias onde predominava o setor primário e
secundário, para economias onde o setor terciário ganha cada vez mais importância
(Bounfour & Edvinsson, 2012; O’Donnell et al., 2006).

No plano contabilístico, tem-se verificado um decréscimo da utilidade do RF tal como
ele se apresenta atualmente (Brown et al., 1999; Dumontier & Raffournier, 2002; Lev &
Zarowin, 1999), devido ao não reconhecimento de factores intangíveis e de inovação
nas DF.

Os  atuais  normativos  contabilísticos  são  conservadores  no  que  diz  respeito  à
capitalização  dos  dispêndios  realizados  nas  atividades  de  investigação  e
desenvolvimento  (I&D),  verificando-se  igualmente  que  a  evolução  científica  e
tecnológica tem decorrido ao um ritmo muito superior à da evolução normativa.



Múltiplas organizações transnacionais têm desenvolvido esforços para realçar
o papel da I&D nas economias mundiais e a melhor metodologia para contabilizar os
dispêndios  incorridos  nestas  atividades  no  RF,  não  tendo  sido  alcançado  até  à
presente  data,  um  consenso  generalizado  relativo  a  uma  definição  conceptual
universalmente aceite de “Ativo intangível (AI), ao seu tratamento contabilístico e à sua
divulgação.

A  discussão  sobre  o  melhor  termo  universal  para  conceptualizar  um  AI  tem sido
debatida nas últimas décadas. De acordo com Schmidt, Santos & Fernandes (2006), a
palavra intangível provém do latim tangere ou do grego tango, que significa tocar. Os
bens intangíveis  são,  portanto,  bens que não podem ser  tocados porque não têm
corpo. Embora etimologicamente intangível signifique sem corpo físico, na linguagem
contabilística  nem  todos  os  bens  que  não  possuem  substância  física,  são
considerados AI.

Lönnqvist & Mettänen (2002) referem que os AI constituem fontes não materiais de
criação do valor de uma empresa, com base nas capacidades dos trabalhadores, nos
recursos  das  organizações,  no  modo  de  funcionamento  e  nas  relações  com  os
acionistas. 

Bouteiller  (2002)  define  AI  como  ativos  decorrentes  de  eventos  passados  e  que
possuem três atributos principais: são de natureza não física, são capazes de produzir
benefícios líquidos económicos futuros e estão protegidos legalmente ou através de
direito  de facto.  Tanto Lönnqvist  & Mettänen (2002)  como Lev (2003)  sugerem os
termos  “capital  intelectual”  e  AI  para  uso  permutável,  ou  seja,  muitas  vezes  são
retratados como palavras  sinónimas,  uma vez que se tratam de benefícios futuros
baseados no conhecimento.

O capital intelectual de uma organização é considerado como um dos seus maiores
ativos, capazes de gerar vantagens competitivas e aumentar a performance financeira
de uma organização (Barney, 1991, 2001).

Podemos então afirmar que a contabilização dos AI é uma das áreas mais complexas
da Contabilidade devido à dificuldade de definição, mensuração e de estimativa da sua
vida útil (Hendriksen & Breda, 2007; Schmidt et al., 2006). Já Lev (2000) refere que os
intangíveis são o cerne da nova economia, e o sistema contabilístico, criado há mais
de 500 anos, necessita de ser reestruturado e repensado,  para propiciar  melhores
condições para a tomada de decisões, num ambiente de negócios complexo, no qual
os bens que criam valor mudam radicalmente.

2.1. Os Laboratórios Associados e a Lei de Bases da Economia Social

É nosso entendimento que as instituições particulares de investigação que assumam a
forma de IPSFL, com o estatuto de LA, que, tal como já foi destacado, designamos, no
âmbito deste estudo de ASFL, integram o setor da Economia Social.

Estamos a falar especificamente de entidades com a forma jurídica de associação,
que,  tendo  em  conta  a  enumeração  aberta  das  entidades  da  Economia  Social
constante  do  art.º  4.º  da  LBES,  se  incluirão  na  alínea  f)  do  referido  artigo.  Não
obstante o legislador referir apenas as “associações com fins altruísticos que atuem no
âmbito cultural,  recreativo,  do desporto e do desenvolvimento  local”,  consideramos
que as associações científicas estarão aqui incluídas e que a não referência expressa
resultou de um esquecimento do legislador.

Enquanto  entidades  da  Economia  Social,  as  ASFL  levam  a  cabo  uma  atividade
económico-social  que  tem  por  finalidade  a  prossecução  do  interesse  geral  da
sociedade  (neste  caso,  no  campo  científico  e  tecnológico). O  termo  atividade
económica significará uma atividade de “produção de bens e serviços, sob a égide de



uma  racionalidade  que  implique  a  maximização  dos  resultados,  a  contenção  dos
custos e a reprodutibilidade das virtualidades produtivas” (Namorado, 2006, p.9).

Todavia, esta atividade não é apenas uma atividade económica, mas também uma
atividade social.  Cremos que com o estabelecimento desta ligação entre os termos
“económico” e “social”,  através de um hífen, o legislador pretendeu destacar que a
atividade desenvolvida pelas entidades da Economia Social não tem uma finalidade
lucrativa, mas a finalidade de satisfazer as necessidades dos membros, mediante a
participação  destes  na  referida  atividade  (mutualidade),  ou  a  satisfação das
necessidades da comunidade (Meira, 2013). 

Refira-se que estas associações que constituem o objeto do nosso estudo deverão ter,
nos termos do DL125/99, o estatuto de utilidade pública. Ora, nos termos da lei, são
pessoas coletivas de utilidade pública, as entidades (associações ou fundações) que
prossigam fins de interesse geral, ou da comunidade nacional ou de qualquer região
ou circunscrição, cooperando com a Administração Central ou a Administração Local,
em termos de merecerem da parte da primeira a declaração de “utilidade pública”
(Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de novembro). 

Este estatuto de utilidade  pública  confirma a necessária  prossecução do interesse
geral  por  parte  das  ASFL. Refira-se,  igualmente,  que,  enquanto  entidades  da
Economia Social, as associações com o estatuto de LA estão sujeitas a um conjunto
de princípios orientadores enumerados no art.º 5.º da LBES, a saber: “a) o primado da
pessoa e dos objetivos  sociais;  b)  a adesão e participação livre e voluntária;  c)  o
controlo  democrático  dos respetivos  órgãos pelos  seus membros;  d)  a conciliação
entre o interesse dos membros, utilizadores ou beneficiários e o interesse geral; e) o
respeito pelos valores da solidariedade, da igualdade e não discriminação, da coesão
social,  da justiça e da equidade,  da transparência, da responsabilidade individual e
social  partilhada  e  da  subsidiariedade;  f)  a  gestão  autónoma e independente  das
autoridades públicas e de quaisquer outras entidades exteriores à economia social; g)
a afetação dos excedentes à prossecução dos fins das entidades da economia social
de acordo com o interesse geral,  sem prejuízo  do respeito  pela especificidade da
distribuição dos excedentes, própria da natureza e do substrato de cada entidade da
economia social, constitucionalmente consagrada”.

A Conta Satélite da Economia Social (CSS), de 2013, refere estas entidades e o seu
peso em termos de valor acrescentado bruto e emprego. Segundo esta conta, o SNL
representou 2,8% do valor acrescentado bruto nacional, 5,2% do emprego total e 6,0%
do emprego remunerado. Ainda de destacar, que este setor era constituído, em 2013,
por  61 268 entidades,  distribuídas por  um conjunto  diversificado de atividades,  de
entre as quais se destacavam a cultura, desporto e recreio (50,7%), seguidas pela
ação e segurança social  (15,6%).  Os LA foram enquadrados na CSS de 2013 no
universo de entidades “Associações com Fins Altruísticos”. Não existindo informação
estatística  sobre  as  associações  com  finalidades  científicas,  segundo  o  Instituto
Nacional de Estatística (INE, 2016), pelo cruzamento entre as associações com fins
altruísticos e a classe 6 – Ensino e Investigação da Classificação das Atividades das
Entidades da Economia Social, integraram a CSS de 2013 2300 entidades com essas
finalidades. Face a 2010, o sector não lucrativo cresceu cerca de 10,6% em número
de  organizações,  posicionando-se  como  um  interlocutor  relevante  no  contexto
socioeconómico português, marcado por uma grave crise financeira (INE, 2016).

2.2. O regime de transparência aplicável aos Laboratórios Associados

Enquanto  entidades  da  Economia  Social,  no  desenvolvimento  da  sua  atividade,
atividade essa que se orienta necessariamente para os seus membros, utilizadores e
beneficiários, as associações com o estatuto de LA deverão atuar com transparência



(art.º  8.º  da  LBES).  Esta  transparência  deverá  ser  assegurada,  igualmente,  pelo
Estado,  ao  qual  caberá  “desenvolver,  em  articulação  com  as  organizações
representativas das entidades da economia social, os mecanismos de supervisão que
permitam  assegurar  uma  relação  transparente  entre  essas  entidades  e  os  seus
membros, procurando otimizar os recursos, nomeadamente através da utilização das
estruturas de supervisão já existentes” [alínea c) do art.º 9.º da LBES].

Esta  transparência  está  intimamente  relacionada  com  a  questão  do  fomento  da
Economia  Social.  Um  dos  objetivos  primordiais  da  LBES  consiste  na  promoção,
estímulo e desenvolvimento da Economia Social e das suas organizações. Assim, o
n.º  1  do  art.º  10.º  da  LBES prevê  o  “fomento  da  economia  social”  por  parte  dos
poderes públicos, fundamentando-o no facto de se considerar de “interesse geral o
estímulo,  a  valorização  e  o  desenvolvimento  da  economia  social,  bem  como das
organizações que a representam”.  O “interesse geral”  surge,  deste modo,  como a
justificação para a adoção de medidas de fomento da Economia Social. 

Nesta decorrência, os poderes públicos devem “fomentar a criação de mecanismos
que permitam reforçar a autossustentabilidade económico-financeira das entidades da
economia social em conformidade com o disposto no artigo 85.º da Constituição (da
República Portuguesa)” [alínea b) do n.º 2 do art.º 10.º da LBES]. 

Esta norma constitucional  consagra o princípio da proteção do setor cooperativo e
social,  o  qual  fundamentará,  para  as entidades da Economia Social,  a  adoção de
soluções diferenciadoras de natureza fiscal, de acesso ao crédito, de auxílio técnico ou
outras (Meira, 2011).

2.2.1. A exigência de transparência na prestação de contas imposta pelo
Código dos Contratos Públicos

Passados  quase  vinte  anos  após  a  publicação  do  DL125/99,  a  exigência  da
transparência na prestação de contas dos LA sofreu alterações, fruto do aumento da
exigência de transparência aplicáveis às entidades públicas e às ESNL. Uma vez que
o DL125/99 permitiu que os LA adotassem a natureza jurídica de instituições públicas
ou de IPSFL, debruçar-nos-emos sobre a exigência de transparência que o Estado
promoveu  junto  daqueles  LA  que  adotaram  a  natureza  jurídica  de  IPSFL,  mais
concretamente a natureza jurídica de ASFL.

Um  dos  procedimentos  que  os  LA  devem  obedecer,  independentemente  da  sua
natureza jurídica é o de seguir o regime de contratação pública, no quadro do CCP,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que entrou em vigor a 30 de
julho  de  2008.  O  CCP  prescreve  os  procedimentos  que  as  entidades,  por  ele
abrangidos, devem seguir na aquisição de bens e serviços. Desde a entrada em vigor
desta  legislação,  registaram-se  três  grandes  alterações  que  impactaram  nos
procedimentos  aplicáveis  aos  LA  com  a  natureza  jurídica  de  ASFL,  e  que
apresentaremos resumidamente em três fases.

Numa primeira fase, na sua redação original, dispunha o art.º 2.º do CCP, que refere
que são também entidades adjudicantes “c) As associações de direito privado que
prossigam finalidades a título principal de natureza científica e tecnológica, desde que
sejam  maioritariamente  financiadas  pelas  entidades  referidas  no  número  anterior,
estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um órgão de administração, de
direção  ou  de  fiscalização  cuja  maioria  dos  titulares  seja  direta  ou  indiretamente,
designada  pelas  mesmas”.  As  entidades  a  que  a  alínea  c)  do art.º  2.º  se  refere,
compreendem o “Estado, as Regiões Autónomas, as autarquias locais, os institutos
públicos,  as  fundações  públicas,  as  associações  públicas,  as  associações  de  que
façam parte uma ou várias das pessoas coletivas referidas nas alíneas anteriores,
desde  que  sejam  maioritariamente  financiadas  por  estas,  estejam  sujeitas  ao  seu
controlo  de  gestão  ou  tenham  um  órgão  de  administração,  de  direção  ou  de



fiscalização cuja maioria dos titulares seja, direta ou indiretamente, designada pelas
mesmas” (n.º 1 do art.º 2.º). Os LA que adotaram a natureza jurídica de ASFL e que
estejam nas condições descritas na alínea c) do n.º 2 do art.º 2.º do CCP, seguem o
regime da contratação pública por três ordens de razão: i) são associações de direito
privado;  ii)  prosseguem  a  título  principal  finalidades  de  natureza  científica  e
tecnológica; iii)  têm um órgão de administração, de direção ou de fiscalização cuja
maioria dos titulares é, direta ou indiretamente, designada por alguma das entidades
previstas no n.º1 do art.º 2.º do CCP. 

Numa segunda fase, o Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro (DL278/09),  que
entrou em vigor a 7 de outubro de 2009, veio introduzir uma alteração fundamental no
enquadramento das associações de direito privado que prossigam finalidades a título
principal  de  natureza  científica  e  tecnológica,  como  eram  os  casos  dos  LA  que
adotaram a natureza jurídica de ASFL. Assim, o art.º 3.º deste diploma determinou a
revogação da alínea c) do n.º 2 do art.º 2.º do CCP, na qual antes se enquadravam
estes LA. Por outro lado, o art.º 1.º do DL278/09, veio alterar a redação do n.º 3 do
art.º 5.º do CCP, nos seguintes termos: “Artigo 5.º | Contratação excluída | 3 - A parte
II do presente Código não é igualmente aplicável à formação dos contratos, a celebrar
pelos  hospitais,  E.  P.  E.,  e  pelas  associações  de  direito  privado  que  prossigam
finalidades  a  título  principal  de  natureza  científica  e  tecnológica,  bem  como,
exclusivamente no âmbito da atividade científica e tecnológica, pelas instituições de
Ensino Superior públicas e pelos Laboratórios de Estado: a) De empreitada de obras
públicas cujo valor seja inferior ao referido na alínea c) do artigo 7.º da Diretiva n.º
2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março; b) De locação
ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços cujo valor seja inferior ao
referido na alínea b) do artigo 7.º da Diretiva n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho,  de 31  de  março”.  Ou seja,  com esta  alteração legislativa,  estes  LA
passaram a ter de cumprir os procedimentos de contratação pública apenas acima dos
limiares comunitários, bastante elevados, aplicando critérios internos para aquisições
de bens e serviços abaixo desses limiares.

Numa terceira fase, com a entrada em vigor do  Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de
junho,  foi  novamente  alterado  o  enquadramento  destes  LA,  enquanto  entidades
sujeitas ao CCP, deixando de beneficiar  de um regime de exceção mais favorável.
Com efeito, deixam de estar previstas expressamente as entidades que prosseguem,
a título principal, finalidades de natureza científica e tecnológica, pelo que estes LA
passam a ser entidades adjudicantes equiparadas a qualquer entidade pública, tendo
sido revogado o n.º 3 do art.º 5.º. Deixando de existir uma norma especial, estes LA
passam,  assim,  a  enquadrar-se  na  alínea  g)  do  n.º  1  do  art.º  2.º,  enquanto
associações da qual fazem parte uma ou mais pessoas coletivas públicas, tendo um
órgão de administração, direção ou fiscalização cuja maioria dos titulares é direta ou
indiretamente  designada  pelas  mesmas.  Assim,  os  LA,  enquanto  entidades
adjudicantes prevista no n.º 1 do art.º 2.º do CCP, passam a estar obrigados a cumprir
as regras da contratação pública previstas na parte II do CCP para qualquer contrato
de aquisição ou locação de bens móveis ou serviços, bem como para contratos de
empreitada (Gonçalves, 2016).

2.2.2. A exigência de transparência por força da fiscalização pelo Tribunal
de Contas

Para além da prestação de contas aos seus associados, de seguirem o regime de
contratação pública e de serem sistematicamente avaliados e escrutinados pela FCT,
os LA que adotaram a natureza jurídica de ASFL têm igualmente obrigações perante o
Tribunal de Contas. De acordo com a Lei de Organização e Processo do Tribunal de
Contas (Lei n.º 98/97, de 26 de agosto) e demais alterações, enquadram-se no âmbito



desta  legislação  (n.º  2  do  art.º  2.º):  “a)  as  associações  públicas,  associações  de
entidades  públicas  ou  associações  de  entidades  públicas  e  privadas  que  sejam
financiadas maioritariamente por entidades públicas ou sujeitas ao seu controlo de
gestão”.

O Tribunal de Contas recebe e fiscaliza a prestação de contas tal como previsto no
art.º 51.º. Estes LA são entidades de direito privado, mas dispõem de uma maioria de
capital  e de controlo de gestão por parte de entidades públicas.  Dessa forma, em
cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 2.º e na alínea o) do n.º 1 do
art.º 51.º da Lei nº 98/97, de 26 de agosto, na sua atual redação, estes LA estão
sujeitos à prestação de contas, para efeitos de fiscalização sucessiva por parte do
Tribunal de Contas (Costa, 2017).

.2.3. A transparência na divulgação do relato financeiro

Considerando todos os recursos financeiros e não financeiros disponibilizados pelo
Estado, para além dos benefícios fiscais de que beneficiam, as ESNL estabelecem
relações com os mais variados  stakeholders,  de onde se destacam o Estado e os
contribuintes.  Considerando  as  suas  finalidades,  está  inerente  à  sua  natureza  a
prestação  de  contas  de  forma  transparente,  dando  resposta  à  necessidade  de
informação financeira e não financeira dos seus financiadores. 

No caso dos LA, tendo em conta que as suas finalidades são científicas, o seu dever
de transparência  não termina na prestação de contas ao Estado.  Uma vez que o
resultado do seu financiamento é a melhoria da produção científica e da qualificação
da população, a prestação de contas não é uma obrigação perante o Estado, mas
perante a sociedade em geral, uma vez que estão a ser utilizados recursos financeiros
em prol de um bem comum: a educação e o desenvolvimento científico e cultural da
população. 

Com a publicação do DL125/99, introduziu-se uma nova figura de unidade de I&D, que
pode adotar a natureza jurídica de IPSFL, e é importante, tendo em conta o que está
disposto  nesta  legislação,  que  todas  estas  entidades  sejam  transparentes  na
prestação  de  contas  aos  seus  stakeholders.  Apesar  da  crescente  importância  da
accountability nas  organizações  sem fins  lucrativos  (OSFL),  tem-se  verificado  que
estas  entidades  evidenciam  alguma  aversão  em  atribuir  relevo  à  produção  de
informação contabilística e à sua atualização, o que é explicado pelo facto de as DF
aplicáveis  às  entidades  orientadas  para  o  lucro  não  proporcionarem uma imagem
fidedigna e apropriada sobre as OSFL (Jesus & Costa, 2013). 

A responsabilidade de prestar  contas aos diversos  stakeholders  das OSFL é mais
complexa do que numa entidade com fins lucrativos e assume maior pertinência dada
a sua relevância socioeconómica e dependência de entidades externas, pelo que a
informação  contabilística  proporcionada  por  estas  organizações  devem  possibilitar
uma resposta adequada a esta necessidade (Francisco & Alves, 2010).

Board et al. (2002) definem a transparência como a habilidade de observar, de forma
razoável, os níveis atuais e recentes das atividades do mercado. Já de acordo com
Bushman  et  al.  (2004),  a  transparência  materializa-se  na  disponibilização  de
informação  financeira  e  não  financeira  aos  stakeholders,  estando  o  nível  de
transparência  das organizações indexada  à quantidade e qualidade  da informação
disponibilizada.  A  informação  financeira  cumpre  os  requisitos  qualitativos  quando
fornece informações fiáveis sobre os recursos da organização aos seus stakeholders,
tornando-se essa informação uma ferramenta útil no processo de tomada de decisão
(Hendriksen & Breda, 2007). O nível de transparência não pode estar dissociado da
quantidade  e  qualidade  da  informação  disponibilizada,  sendo  que  a  transparência
pode ser medida pelos seguintes critérios (Soldi et al., 2007):



 Divulgação Financeira; 
 Disponibilização de informações operacionais e administrativas aos diferentes

públicos; 
 Acesso às instalações físicas; 
 Divulgação dos nomes dos membros da administração.

A  transparência  na  prestação  de  contas,  para  além  de  fornecer  mais  e  melhor
informação aos stakeholders, terá como principal contributo para o presente estudo a
possibilidade de verificarmos se as DF e outras divulgações, fornecem uma imagem
verdadeira  e fidedigna  da situação financeira  e do desempenho destas  entidades.
Assim, a transparência dos LA que adotaram a natureza jurídica de ASFL terá uma
dupla função no presente estudo. Por um lado, é o objetivo principal, e, por outro lado,
é  um  requisito  essencial  para  que  possamos  atingir  os  objetivos  específicos,
nomeadamente, de que forma as suas atividades de I&D impactam na conta 44 –
Ativos  Intangíveis,  e  de  verificarmos  de  que  forma  estão  a  ser  utilizados  os
financiamentos obtidos.

3. Estudo Empírico

3.1. Recolha de dados e caracterização da amostra

Tendo  em  conta  o  objetivo  do  nosso  estudo,  definimos  que  a  nossa  fonte  de
informação relativamente aos LA seria o site da FCT, uma vez que esta instituição é
responsável pelo financiamento, avaliação e monitorização dos mesmos em Portugal.
Após consulta  do  site,  contactamos diretamente  a  FCT para  validação  dos  dados
recolhidos.

A Figura 1 apresenta a evolução do financiamento e do número de investigadores (em
ETI)  nos  LA,  entre  2003  e  2012.  Afere-se,  pela  análise  da  Figura  1,  que  a  FCT
financiou um montante global de cerca de 308 milhões de euros, correspondendo a
uma  média  de  cerca  de  30  milhões  de  euros  por  ano,  entre  2003  e  2012.  Já
relativamente ao número de investigadores, colaboraram nestes LA um total de 28 285
investigadores,  entre 2003 e 2012.  Estes  financiamentos  foram atribuídos aos LA,
tendo  em  conta  as  avaliações  realizadas  pela  FCT,  que  indexa  o  montante  do
financiamento a um conjunto de critérios científicos.

Segundo a FCT, existem atualmente 20 LA que apresentam estatuto ativo (Apêndice
I). Até ao final do presente estudo, os LA irão ser referidos, no corpo do texto, pelas
siglas que constam no Apêndice I.

No que diz respeito à informação relativa à região do LA, a FCT definiu três regiões: a
região do Norte, a do Centro e a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Após consulta
individual do site de cada LA, verificou-se alguma discordância entre as localizações
apresentadas no site da FCT e a morada apresentada no site de cada LA.

Figura 1. Evolução do financiamento e do número de investigadores nos
Laboratórios Associados, entre 2003 e 2012.
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Fonte: Elaboração própria, adaptado de FCT (2014).

Legenda: ETI, Equivalente a Tempo Integral.

3.2. Discussão dos resultados obtidos

De acordo com a informação disponibilizada pela FCT, existem atualmente vinte LA,
sendo este o tamanho da população de estudo. A Figura 2 apresenta a dispersão
geográfica dos LA pelo território continental português, identificando os LA pelo seu
nome abreviado e a área científica a que pertencem, tendo em conta a sua localização
geográfica, esta última, com base na morada que consta no site de cada LA. Os LA
distribuem-se apenas no eixo litoral do país. Metade dos LA situa-se na região de LVT,
enquanto os restantes dez LA situam-se na região do Norte e na região do Centro.
Ainda de destacar que todos os LA se localizam no interior ou nas proximidades de
estabelecimentos de Ensino Superior. 

Tendo em conta às áreas científicas de cada LA, estas entidades cobrem quatro áreas
científicas:  cinco  (25%)  dos  LA  em  Ciências  Exactas  e  Naturais,  onze  (55%)  em
Ciências da Engenharia e Teconologias, dois (10%) em Ciências Médicas e da Saúde
e  dois  (10%)  em  Ciências  Sociais.  No  que  diz  respeito  aos  investigadores  que
colaboraram nestes LA no ano de 2012, a região de LVT absorvia 1488 (55,8%), a
região do Norte apresentava no mesmo ano, 679 investigadores (25,5%), enquanto a
região  do  Centro  foi  a  região  que  apresentou,  em  2012,  o  valor  mais  baixo  de
investigadores, com 499 investigadores (18,7%).

Tendo por base o disposto no n.º 1 do art.º 4.º, em conjugação com o art.º 5.º e do n.º
1 do art.º 6.º do DL125/99, os LA poderão adotar a natureza jurídica de  Instituições
Particulares de Investigação, desde que assumam a forma de IPFSL e que gozem do
estatuto  de  utilidade  pública,  ou de Instituições  Públicas  de Investigação  que não
revistam  a  natureza  de  Laboratórios  do  Estado,  ou  núcleos  autónomos  não
personificados. 

Ainda de acordo com o DL125/99, as IPFSL supracitadas no art.º 6.º podem adotar as
naturezas jurídicas de associações, fundações, cooperativas ou sociedades, ou ainda
constituir núcleos autónomos, não personificados, dos mesmos.

Tendo  em  conta  os  condicionalismos  emanados  por  esta  legislação  acerca  das
naturezas jurídicas que os LA poderão adotar, um dos nossos objetivos foi verificar
qual a natureza jurídica que cada LA adotou. A importância do conhecimento da sua
natureza  jurídica  advém  do  facto  de  assim  se  poder  determinar  o  normativo
contabilístico que deverá aplicar.

A informação sobre a natureza jurídica dos LA está resumida na Figura 3. Dos vinte
LA existentes, existem quatro naturezas jurídicas diferentes: ASFL, Fundação Pública
em Regime de Direito Privado (FPRDP), Pessoa Coletiva de Direito Público (PCDP) e



Pessoa Coletiva de Utilidade Pública pertencente à Conferência Episcopal Portuguesa
(PCUP).

De realçar que os LA que têm a natureza jurídica de FPRDP são LA que pertencem a
estruturas orgânicas de estabelecimentos de Ensino Superior, que desde a atribuição
de estatuto de LA até à presente data, alteraram a sua natureza jurídica de PCDP para
FPRDP.

A maioria dos LA adotou a natureza jurídica de ASFL, tal facto poderá dever-se ao
reconhecimento por parte do legislador que a abertura proporcionada pelo DL125/99 a
um maior leque de naturezas jurídicas poderia ultrapassar alguns dos “espartilhos” que
condicionavam o eficaz funcionamento do sistema científico nacional.

Dos vinte LA existentes, dez (50%) adotaram a natureza jurídica de ASFL, cinco (25%)
adotaram a natureza jurídica de FPRDP, quatro (20%) de PCDP e um (5%) de PCUP.
Dos dez LA com a natureza jurídica de ASFL, seis (60%) localizam-se na região de
LVT, três (30%) na região do Centro e dois (20%) na região do Norte. Já relativamente
à natureza jurídica de FPRDP, para um universo de cinco LA, três (60%) localizam-se
na região do Norte e dois (40%) na região do Centro. No que respeita aos LA com
natureza jurídica de PCDP, estes localizam-se exclusivamente na região de LVT. O
único  LA com natureza jurídica  de PCUP,  o  CBQF,  que  pertence  à  Universidade
Católica Portuguesa, fica localizado na região do Norte.

Figura 2. Distribuição geográfica dos Laboratórios Associados pelo território
continental português.

Fonte: Elaboração própria, a partir da morada constante no site de cada Laboratório Associado.

Figura 3. Distribuição dos Laboratórios Associados por natureza jurídica.
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Legenda: ASFL, Associações Privadas sem Fins Lucrativos, FPRDP, Fundação Pública em Regime de
Direito Privado, PCDP, Pessoa Coletiva de Direito Público,  PCUP Pessoa Coletiva de Utilidade Pública
pertencente à Conferência Episcopal Portuguesa.

Relativamente à distribuição dos investigadores, de um total de 2066 investigadores,
1574 (59%) investigadores colaboraram nas instituições ASFL, 613 (23%) nas FPRDP,
431 (16%) nas PCDP e 48 (2%) nas PCUP. Quando à produção científica, medida em
número de publicações, as ASFL publicaram um total de 9321 (54%) documentos, as
FPRDP publicaram 5349 (31%), as PCDP 2300 (13%), e as PCUP 310 (2%).

O n.º 1 do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março (DL36/11) dispõe que
o SNC-ESNL “aplica-se às entidades que prossigam a título principal uma atividade
sem fins lucrativos e que não possam distribuir aos seus membros ou contribuintes
qualquer  ganho  económico  ou  financeiro  direto,  designadamente  associações,
fundações e pessoas coletivas públicas de tipo associativo”.

Adicionalmente o art.º 6.º do DL125/99 prescreve que as “Instituições Particulares de
Investigação podem  ter  a  natureza  de  associações,  fundações,  cooperativas  ou
sociedades  ou,  ainda,  constituir  núcleos  autónomos,  não  personificados,  de
associações, fundações, cooperativas ou sociedades”. Tendo em conta a legislação
supracitada,  verificámos  junto  dos  LA  se  existe  concordância  entre  a  legislação
vigente e o normativo contabilístico que estes seguem.

A Tabela 1 sintetizam informação dos LA que adotaram a natureza jurídica de ASFL.

Dos dez LA com natureza jurídica  de ASFL,  apenas  quatro  divulgam o normativo
contabilístico que seguem, tendo esta questão uma taxa de resposta positiva de 40%.
Para as restantes seis entidades, não nos foi possível verificar, nem através do site,
nem na  base  de  dados  SABI,  nem por  contacto  direto,  por  evidências  acerca  do
normativo  contabilístico  que  seguem  na  elaboração  das  DF,  representando  estas
entidades 60% do total das ASFL.

Quando analisámos a taxa de resposta positiva por região, verificámos que, das seis
ASFL da região de LVT, duas (33%) disponibilizaram informação acerca do normativo
contabilístico que seguem e as restantes quatro (67%) não divulgam essa informação,
enquanto que na região do Norte dos dois LA ASFL, apenas um divulga o normativo,
registando-se exatamente o mesmo na região do Centro.

Tabela  1. Normativo  contabilístico  adotado  pelas  Associações  Sem  Fins
Lucrativos.

Designação | Sigla Região Área científica
Normativo

contabilístico
Centro de Estudos Sociais | CES Centro CS SNC-ESNL

Instituto de Medicina Molecular | IMM LVT CMS ND
Instituto de Nanociência e Nanotecnologia | IN LVT CET SNC-ESNL

Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia
Evolutiva | InBIO

Norte CEN ND

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, LVT CET SNC-ESNL



Investigação e Desenvolvimento em Lisboa | INESC-ID
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores,

Tecnologia e Ciência | INESC TEC
Norte CET SNC-ESNL

Instituto de Telecomunicações | IT LVT CET ND
Laboratório Associado de Energia, Transportes e

Aeronáutica | LAETA
LVT CET ND

Laboratório de Instrumentação e Física Experimental
de Partículas | LIP

Centro CEN ND

Laboratório Associado para a Química Verde -
Tecnologias e Processos Limpos | REQUIMTE

LVT CET ND

Fonte: Elaboração própria.

Legenda: CEN, Ciências exatas e naturais, CET, Ciências da engenharia e tecnologias, CMS, Ciências
médicas e da saúde CS, Ciências sociais, LVT, Lisboa e Vale do Tejo, ND, não disponível, SNC-ESNL,
Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo.

Quando  analisamos  os  resultados  obtidos  na  ótica  do  número  de  investigadores,
verifica-se que os três maiores LA (REQUINTE,  LAETA e IT)  não divulgam o seu
normativo,  cabendo ao INESC TEC (quarta maior entidade) ser o primeiro LA que
divulga  essa informação.  Os restantes três  LA que divulgam o normativo  adotado
classificam-se na sétima (CES), oitava (INESC-ID) e décima (IN) posição. Dos 1574
investigadores que colaboravam com as ASFL, em 2012, 435 (28%) pertenciam aos
ASFL que divulgam o normativo contabilístico, enquanto que 1139 (72%) faziam parte
das  ASFL  que  não  divulgam  esse  normativo.  Este  valor  é  compatível  com  os
resultados  obtidos  quando  se  analisam  os  LA  tendo  em  conta  o  número  de
publicações  e a divulgação  ou não do normativo  contabilístico,  em que,  das  9321
publicações, 74% pertencem às ASFL que não divulgam o normativo.

Adicionalmente verificámos junto do site de cada LA se estes publicam as DF a partir
de 2012, tendo sido definido este ano como ponto de partida, pois foi a partir de 1 de
janeiro de 2012 que o SNC-ESNL entrou em vigor (n.º 2 do art.º 22.º do DL36/11). 

Dado a apertada fiscalização exercida sobre os LA e os elevados recursos financeiros
disponibilizados pelo Estado, pretendemos verificar se estes divulgam as suas DF a
um vasto leque de stakeholders, nomeadamente à comunidade. 

Na  Tabela  2  encontram-se  representados  todos  os  LA  que  adotaram  a  natureza
jurídica  de  ASFL,  com  a  indicação  se  divulgam,  ou  não,  as  DF.  Compete-nos
esclarecer que no caso do INESC-ID e do IN, embora não divulguem as DF no seu
site, enviaram-nos as DF quando lhes foi solicitado. 

Assim,  após  a  pesquisa  realizada  resultou  que  apenas  quatro  das  dez  ASFL
disponibilizam  as  DF,  ou  através  do  seu  site ou  enviando-as  quando  solicitado,
representando uma taxa de resposta positiva de 40%. Na região do Norte a única
entidade  que  divulga  as  DF  é  o  INESC  TEC,  no  Centro  apenas  o  CES  divulga,
enquanto em LVT divulgam o INESC-ID e o IN.

Relativamente à distribuição de investigadores tendo em conta a divulgação das DF,
72% (1139) dos investigadores colaboram nas ASFL que não divulgam DF, enquanto
os restantes 28% (435) colaboram nas ASFL que divulgam.

Tabela 2. Divulgação das demonstrações financeiras pelas Associações Sem
Fins Lucrativos.

Designação | Sigla
Divulgação das

DF
Centro de Estudos Sociais | CES Sim

Instituto de Medicina Molecular | IMM Não
Instituto de Nanociência e Nanotecnologia | IN Sim

Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva | InBIO Não
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Sim



Desenvolvimento em Lisboa | INESC-ID
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e

Ciência | INESC TEC
Sim

Instituto de Telecomunicações | IT Não
Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica | LAETA Não
Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas | LIP Não
Laboratório Associado para a Química Verde - Tecnologias e Processos

Limpos | REQUIMTE
Não

Fonte: Elaboração própria.

Legenda: DF, Demonstrações Financeiras.

Um dos deveres preconizados pelo DL125/99 a que os LA deverão obedecer é o da
obrigação da difusão da cultura científica e tecnológica [alínea b) do art.º 1.º], estando
obrigados a divulgar designadamente (n.º 1 do art.º 13.º):

 Divulgando  através  dos  meios  apropriados  os  resultados  da  sua  atividade
científica e tecnológica não cobertos por reserva de confidencialidade; 

 Procedendo  à  difusão  do  conhecimento  científico  e  tecnológico,
designadamente junto dos seus utilizadores; 

 Realizando ações de divulgação da cultura científica, nomeadamente junto da
população escolar, proporcionando a esta um contacto direto com a instituição
e os projetos de investigação em curso; 

 Mantendo permanentemente atualizada informação pública,  designadamente
nas redes telemáticas, contendo uma apresentação detalhada da instituição e
dos projetos de investigação em que se encontre envolvida; 

 Facilitando o acesso do público às respetivas biblioteca e mediateca. 

Tendo  em  conta  o  que  está  preconizado  nos  artigos  11.º  e  13.º  do  DL125/99,
concretamente a difusão das atividades de I&D nas suas redes telemáticas [alínea d)
do n.º 1 do art.º 13.º] e a importância reconhecida às divulgações não obrigatórias das
atividades  de  I&D,  visitámos  o  site de  cada  LA procurando  informação  detalhada
acerca de projetos em curso, produção científica, nomeadamente artigos publicados,
número de doutorados, número de patentes registadas, entre outros. Após análise do
site de cada LA verificámos que todos os LA em análise publicam informação acerca
das  suas  atividades  de  I&D.  Não  existe  uniformização  na  publicação  dessa
informação, por um lado existem LA que publicam o seu plano anual de atividades e,
por outro lado, existem outros que disponibilizam informação avulsa acerca de alguns
indicadores. 

Adicionalmente, verificámos que também os LA que não adotaram a natureza jurídica
de  ASFL  apresentam  informação  acerca  das  suas  atividades  de  I&D.  Tal  como
previsto pelo DL125/99 (art.º 11.º e 13.º), os LA têm genericamente cumprido o seu
dever de difusão e divulgação das suas atividades de I&D, com uma taxa de resposta
positiva  de  100%,  contrastando  com  a  taxa  de  resposta  de  40% relativamente  à
transparência na divulgação das DF.

Tendo em conta a finalidade destas organizações e o ambiente competitivo em que se
inserem,  onde frequentemente  o  seu financiamento  depende da qualidade  do seu
desempenho  científico,  detetámos  que  estes  LA  estão  conscientes  das  suas
obrigações científicas, mas no que diz respeito à transparência na apresentação do
seu  desempenho  financeiro  através  da  publicação  das  DF,  este  aspeto  tem  sido
descurado.  De  seguida  apresentaremos  um  modelo  econométrico  explicativo  da
utilização dos rendimentos obtidos pelos quatro LA transparentes e de que forma são
utilizados nas atividades de I&D. Através deste modelo, verificámos igualmente se a
conta 44 – Ativos Intangíveis se mostra sensível às atividades de I&D realizadas por
estes LA. Para o efeito, recorremos ao software Eviews®.



Para  explicar  os  rendimentos  obtidos  por  cada  uma  das  quatro  entidades
consideradas durante os últimos cinco anos (de 2012 a 2016), perfazendo um total de
vinte  observações,  foi  considerado  um  modelo  explicativo  baseado  nos  recursos
utilizados. Assim, os rendimentos obtidos pela soma dos subsídios com as vendas e
serviços prestados, são função do fator capital,  medido pelo montante de capital à
disposição da empresa e do fator trabalho, captado pelo número de trabalhadores em
exercício.

Assim para cada uma das entidades (i) em cada um dos anos (t),

Rendimentos (i, t) = f (Capital empregue (i, t); Trabalho utilizado (i, t))

Estando  identificadas  as  três  variáveis  envolvidas  nesta  análise,  procedeu-se  ao
cálculo das estatísticas descritivas que estão resumidas na Tabela 3.

De notar que o valor médio dos rendimentos é de 4,8 milhões de euros por ano, e por
entidade, mas com uma amplitude que vai de 795,7 mil euros até 13,2 milhões de
euros, o que demonstra a diferença de escala entre as unidades em análise. A análise
da Figura 4 (gráficos A, B e C) permite confirmar as diferentes escalas envolvidas para
as quatro entidades e também a importância relativa das componentes que formam os
rendimentos,  os  subsídios  constituem a  maior  parte,  sendo  as  vendas  e  serviços
prestados  uma  fatia  substancialmente  menor.  Refira-se  também  uma  quebra  nos
valores dos rendimentos e subsídios nos dois últimos anos em duas das entidades.
Veja-se  ainda  que  o  valor  médio  do  capital  posto  anualmente  à  disposição  das
empresas é de 6,3 milhões de euros, ocupando as entidades 337 trabalhadores em
média  por  ano;  estas  duas  variáveis  refletem  também  as  diferenças  de  escala
constatadas para as entidades quanto à variável rendimentos.

Tabela 3. Resumo das estatísticas descritivas das variáveis em análise.

Rendimentos
(em euros)

Montante total do
Ativo

(em euros)

Número total
de recursos humanos

(em pessoas)
Mediana 3 876 233 5 922 609 274

Média 4 816 329 6 322 092 337
Desvio padrão 3 666 067 3 953 316 255
Valor mínimo 795 734 784 119 53
Valor máximo 13 214 373 13 022 831 807

Número de observações 20 20 20

Fonte: Elaboração própria, a partir das demonstrações financeiras dos quatro Laboratórios Associados.

Em relação ao modelo explicativo dos rendimentos, e como é habitual nas funções de
produção ou rendimento económicas,  considera-se uma relação não linear  entre a
variável explicada e as variáveis explicativas de acordo com a função potência, pelo
que as três variáveis são transformadas em logaritmo neperiano. O modelo resultante
permite obter as elasticidades dos rendimentos em relação ao capital e em relação ao
trabalho,  dois  dos  parâmetros  mais  significativos  nas  funções  de  produção
económicas.

Figura 4. Evolução  de rubricas  de Rendimentos  e  Ativos  Intangíveis,  entre
2012 e 2016.



Fonte: Elaboração própria, a partir das demonstrações financeiras dos quatro Laboratórios Associados.

Nota: A rubrica “Rendimentos” (Gráfico C) resulta da soma das rubricas “Vendas e serviços prestados”
(Gráfico A) e “Subsídios” (Gráfico B).

Num  primeiro  momento,  usou-se  o  método  dos  mínimos  quadrados  ordinário  no
processo de estimação da relação proposta. O modelo e as duas variáveis explicativas
revelam-se  estatisticamente  significativos  (valores  de  prova  inferiores  ao  nível  de
significância de 5% e também de 1%) pelo que a qualidade do modelo está garantida,
obtendo-se ainda que 94,5 % da variação total da variável dependente rendimentos é
explicada  pelas  duas  variáveis  propostas  (ver,  no  Apêndice  V,  o  coeficiente  de
determinação e restantes resultados do modelo estimado).

Da  leitura  do  modelo  pode  ainda  concluir-se  que,  segundo  a  elasticidade  dos
rendimentos em relação ao capital, o aumento induzido nos rendimentos é de 3,7 %
quando o capital aumenta 10 %; enquanto a elasticidade-trabalho nos permite concluir
que o aumento induzido sobre os rendimentos é de 5,2 %, no caso do número de
trabalhadores aumentar 10%. Naturalmente que devemos ter alguma precaução na
generalização destes valores, pois estas estimativas são obtidas considerando apenas
quatro entidades e cinco anos de registos para cada uma. Em trabalhos futuros e
havendo disponibilidade de dados para mais entidades e mais anos, os resultados
podem ser mais robustos como se deseja. 

Num segundo momento e aproveitando o facto da amostra ser de dados em painel,
formado por quatro entidades com registos anuais repetidos ao longo do período de
2012 a 2016, considerou-se adicionalmente ao modelo anterior um efeito específico
para cada entidade, dando conta das características individuais das entidades e, de
modo semelhante, um efeito específico para cada ano de observação. O modelo pode
ser resumido da seguinte forma:

Rendimentos (i, t) = f (Capital (i, t), Trabalho (i, t), Efeito entidade (i), Efeito anual (t))

Utilizou-se o método de estimação de mínimos quadrados em painel.

O  modelo  fornece  estimativas  para  as  elasticidade-capital  de  0,43  e  elasticidade-
trabalho de 0,82, o que implica uma maior contribuição dos fatores produtivos para a
formação dos rendimentos do que se verificava no modelo anterior. De notar que, com
o reflexo  dos  efeitos  individuais  acrescentados,  agora  a  proporção  explicada  pelo



modelo é ligeiramente superior, atingindo 98%. O modelo e a variável capital (total do
ativo) continuam significativas como anteriormente (a um nível de significância de 5%),
mas a variável total de recursos humanos (trabalho) não é significativa a esse nível de
significância  (valor  de prova igual  a  0,14),  pelo  que devemos ter  também alguma
reserva na utilização destes valores. 

Deste modo, concluímos pela importante contribuição dos fatores produtivos (recursos
utilizados  pelas  entidades),  nomeadamente  do  fator  trabalho,  para  a  obtenção  de
rendimentos nas entidades; e pelo interesse dos modelos econométricos produzidos
apesar do número de observações não estar de acordo com o desejável, embora para
o sector em causa o número de entidades/organizações não ser tão elevado como em
tantas outras atividades e não haver uma ampla sistematização e disponibilização de
dados.

Em  suma,  verificou-se  através  deste  modelo  que  existe  uma  elevada  correlação
(0,975) entre os rendimentos obtidos e os gastos em fornecimento e serviços externos
e gastos com o pessoal, a um nível de significância de 1%. Verificou-se igualmente
que, para um montante global de rendimentos reconhecidos, entre 2012 e 2016, de 96
326 572 euros, a conta 44 – Ativos Intangíveis passou de um saldo devedor de 65 561
euros, em 2012, para 50 910, em 2016, não se verificando evidências de capitalização
dos dispêndios realizados nas atividades de I&D.

4. Considerações Finais

É inequívoco que o conhecimento é cada vez mais um ativo (em sentido lato) e que as
nações e as organizações (públicas e privadas) procuram incessantemente por novo
conhecimento. Esse conhecimento também é gerado nas ESNL, embora este setor
seja, ainda, tradicionalmente visto como um conjunto de entidades pouco inovadoras,
apresentando  problemas  crónicos  de  financiamento,  dependentes  de  trabalho
voluntário, dos subsídios estatais e dos donativos da sociedade civil. 

Durante o presente estudo destacámos o papel que os LA tiveram no desenvolvimento
científico nacional, distinguindo-se das restantes ESNL no que diz respeito sobretudo
à sua dimensão e finalidade.

Estes LA têm como principais associados entidades pertencentes ao setor do Ensino
Superior  e  são  administradas,  profissionalmente,  por  investigadores  com  vasta
experiência científica. 

Tendo em conta as suas finalidades  culturais  e altruísticas,  bem como o contexto
académico onde se inserem, são extremamente dinâmicas e internacionais, existindo
colaboração ativa entre estes LA e outras organizações de prestígio  internacional.
Como  resultado  da  intensa  atividade  de  I&D  realizada  por  todos  os  LA,  foram
publicados  milhares  de  estudos,  nomeadamente,  teses  de  mestrado  e  de
doutoramento, artigos científicos, livros técnicos e registo de invenções e patentes. 

Tendo  em  conta  que,  no  presente  estudo,  demos  especial  enfoque  aos  LA  que
adotaram  a  natureza  jurídica  de  ASFL,  destacamos  as  seguintes  conclusões  da
investigação empírica:

 Apesar destes LA apresentarem orgânicas altamente profissionais, de serem
entidades  de  referência  científica  nacional  e  internacional  e  de  serem
altamente auditados na execução dos seus financiamentos,  verificamos que
60% dos LA,  com a natureza jurídica  de ASFL,  não  são  transparentes  na
divulgação do seu RF;

 Os LA  que  adotaram  a  natureza  jurídica  de  PCDP  e  FDRDP  seguem  as
normas de transparência das entidades públicas, e embora não divulguem o
RF individualizado, as organizações a que pertencem apresentam anualmente



o RF consolidado. Assim, pode-se afirmar que os LA que adotaram a natureza
jurídica  de  PCDP  e  FDRDP,  não  obstante  não  apresentarem  RF
individualizado, são mais transparentes na divulgação do RF do que os LA que
adotaram a natureza jurídica de ASFL;

 Tendo em conta que os LA, que adotaram a natureza jurídica de ASFL, têm
como associados entidades pertencentes ao Ensino Superior, verificámos que
o facto de adotarem a natureza jurídica de ASFL diminui a transparência face
às entidades que adotaram as naturezas jurídicas de PCDP e FPRDP. Esta
dualidade de comportamentos poderá estar relacionada com a obrigatoriedade
legal  de  apresentação  do  RF  por  parte  das  entidades  que  adotaram  as
naturezas jurídicas de PCDP e FPRDP,  face ao carácter  opcional  das que
adotaram a natureza jurídica de ASFL;

 Verificámos,  tal  como referido  na  literatura,  que  o  atual  RF não  consegue
refletir  a  imagem  verdadeira  e  fidedigna  destas  entidades.  Dos  quatro  LA
avaliados,  constatámos  que  a  conta  44  –  Ativos  Intangíveis  tem  um peso
residual no total dos ativos, e que os subsídios obtidos por estas entidades são
canalizados na sua grande maioria para “Fornecimento de Serviços Externos”
e “Gastos com o Pessoal”, não existindo evidências de qualquer capitalização
dos dispêndios realizados nas atividades de I&D;

 Dezoito anos após a publicação do DL125/99 e da enorme produção científica
realizada por todos estes LA, seria expectável que as DF apresentassem a
imagem  verdadeira  e  fidedigna  do  património  e  do  desempenho  destas
organizações. Dos quatro LA estudados, verificou-se que o total dos fundos
patrimoniais destas organizações era, em 2016, de 7 246 133 euros, quando
seria espectável, face à intensidade científica que estes LA apresentam, que o
valor patrimonial destas organizações fosse superior;

 Destacámos, ainda, que nem sempre foi fácil verificar a natureza jurídica de
cada LA, pois o DL125/99 permitiu que os LA pudessem constituir-se como
núcleos autónomos de outras entidades, tornando o processo de verificação da
sua natureza jurídica bastante complexa. 

Quanto  ao  papel  do  Estado,  neste  contexto,  podemos  formular  as  seguintes
conclusões:

 O  Estado  exerce  um  apertado  controlo  sobre  estas  organizações,
independentemente da sua natureza jurídica, aplicando regras de fiscalização
e de transparência  iguais  para  todas elas,  designadamente  a prestação de
contas  ao  Tribunal  de  Contas,  a  necessidade  de  seguirem  o  regime  de
contratação pública e demais regras de financiamento determinadas pela FCT;

 O Estado permitiu que os LA pudessem adotar a natureza jurídica de ASFL e,
nesta  conformidade,  verificou-se  que  existem  níveis  de  exigência  de
transparência  iguais  para  as  ESNL  e  para  as  que  pertencem  ao  Ensino
Superior.  Conclui-se,  então,  que a prestação de contas perante o Estado é
igualmente  exigente  para  as  várias  formas  jurídicas,  porém  perante  outros
stakeholders,  nomeadamente  o  público  em  geral,  os  LA  que  adotaram  a
natureza jurídica de ASFL são menos transparentes na divulgação do RF do
que os que pertencem ao setor do Ensino Superior;

Verificámos,  finalmente,  que  estes  LA  apresentam  um  conjunto  de  características
comuns.  Estão  localizados  em  espaços  físicos  no  interior  ou  muito  próximos  de
estabelecimentos do Ensino Superior; têm como associados essas mesmas entidades;
são fiscalizados pelo Tribunal de Contas; são financiadas pelo Estado e seguem o
regime  de  contratação  pública.  Neste  enquadramento,  consideramos  que  estas
entidades deveriam aplicar o mesmo normativo contabilístico, no entanto, como vimos,
tal  não  acontece  e,  por  conseguinte,  o  RF  não  é  comparável.  Trata-se  de  uma



situação grave uma vez  que  não  é  possível  comparar  o  desempenho económico,
financeiro e social de todas estas entidades. 

Terminamos o nosso estudo com um alerta para o legislador para que esta situação
seja ultrapassada.
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Apêndice  I. Lista  de  Laboratórios  Associados  que  apresentam  atualmente
estatuto ativo.

Designação | Sigla Designação | Sigla

1 Instituto de Medicina Molecular | IMM 11
Centro de Biotecnologia e Química Fina |

CBQF

2
Laboratório Associado para a

Química Verde - Tecnologias e
Processos Limpos | REQUIMTE

12
Centro de Estudos do Ambiente e do Mar

| CESAM

3
Laboratório de Instrumentação e

Física Experimental de Partículas |
LIP

13 Instituto Dom Luiz | IDL

4 Instituto de Telecomunicações | IT 14
Laboratório de Processos de Separação
e Reacção - Laboratório de Catálise e

Materiais | LSRE

5
Laboratório de Robótica e Sistemas

de Engenharia | LARSyS
15

Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores, Investigação e

Desenvolvimento em Lisboa | INESC-ID

6
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear

| IPFN
16

Laboratório Associado de Energia,
Transportes e Aeronáutica | LAETA

7
CICECO-Instituto de Materiais de

Aveiro | CICECO
17

Instituto de Nanociência e
Nanotecnologia | IN

8 Centro de Estudos Sociais | CES 18
Instituto de Nanoestruturas,

Nanomodelação e Nanofabricação | I3N

9
Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa | ICS

19

ICVS/3Bs - Laboratório Associado,
Instituto de Ciências da Vida e da

Saúde / Grupo de Investigação em
Biomateriais, Biodegradaveis e

Biomiméticos | ICVS/3Bs

10
Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores, Tecnologia e Ciência

| INESC TEC
20

Rede de Investigação em Biodiversidade
e Biologia Evolutiva | InBIO

Fonte: Elaboração própria, adaptado de dados disponibilizados pela Fundação para a Ciência e
a Tecnologia.
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