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O REFERENCIAL CONTABILISTICO E AS NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO

DOS DIRIGENTES – O CASO DAS IPSS

RESUMO

Nas  últimas  décadas,  o  número  e  visibilidade  das  Instituições  Particulares  de

Solidariedade Social (IPSS) tem vindo a aumentar. Em paralelo, tem-se verificado uma

maior preocupação com o relato da informação financeira destas entidades, daí as

recentes  alterações  do  seu  referencial  contabilístico.  Neste  contexto,  coloca-se  a

seguinte questão de investigação: estará o atual referencial contabilístico adequado às

necessidades de informação dos dirigentes das IPSS? Para responder a esta questão

foram efetuados dois  estudos de caso em IPSS.  Os dados recolhidos,  a partir  de

entrevistas,  permitem  concluir  que  os  dirigentes  destas  instituições  consideram  a

informação contabilística produzida pelo atual referencial  contabilístico importante e

que a utilizam na tomada de decisões, embora por vezes, tenham de dar prioridade a

outros aspetos relacionados com a especificidade da sua missão social.

1 – INTRODUÇÃO

A recente crise económica mundial,  que também se sentiu  em Portugal,  deu uma

maior importância às entidades do de setor não lucrativo (ESNL), nomeadamente às

instituições particulares de solidariedade social  (IPSS).  Estas instituições atuam no

terceiro setor, colmatando algumas necessidades sociais da população e, deste modo,

representam um importante pilar da nossa economia. A economia social contribui para

um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, para o emprego de alta qualidade,

para a coesão social, para a inovação social, para o desenvolvimento local e regional

e para a proteção ambiental (EU, 2015).
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Os  escândalos  relacionados  com  a  contabilidade  que  têm  assolado  as  ESNL1

(Wooten,  Coker  e  Elmore,  2003;  Hofmann  e  McSwain,  2013)  têm  aumentando  a

pressão  para  haver  uma  maior  preocupação  com  a  regulação,  supervisão  e

fiscalização  (Hodgkinson,  1999;  Melendéz,  2001;  Ebrahim,  2003).  Em  Portugal,

também se tem assistido a alguns escândalos polémicos, como o caso da Raríssimas,

da Cáritas de Lisboa, da ADIB entre outros (Lopes, Espada e Castro, 2017).

O  seu  número  e  visibilidade  tem vindo  a  crescer  ao  longo  das  últimas  décadas,

aumentando a pressão para serem responsáveis,  transparentes,  honestas e éticas

(Costa,  Ramus  e  Andreaus,  2011;  Connolly,  Hyndman  e  McConville,  2013;

Lequericaonandia e Galiana, 2014).  Desta forma e à semelhança do resto do mundo,

tem-se verificado, no nosso país, uma maior preocupação com o relato da informação

financeira através das recentes alterações/reformas do referencial contabilístico das

ESNL. 

Embora tendo a ajuda do Estado, é fundamental que estas entidades consigam gerir

eficiente e eficazmente os seus recursos de forma a garantir a sua sustentabilidade

com vista ao equilíbrio social (Azevedo, Franco e Meneses, 2012, pp 371-373), pois ao

atuarem num contexto cada vez mais turbulento, criar uma organização sustentável

exige  a  adoção  de  medidas  de  gestão  quer  a  nível  estratégico,  quer  a  nível

operacional (Weerawardena, McDonald e Mort, 2010). Neste contexto, a informação

económica  e  financeira  que  apresentam,  ganha  relevância  uma  vez  que  ajuda  a

proporcionar  soluções  e  respostas  a  uma  grande  parte  das  necessidades  dos

stakeholders,  desde  que  essa  informação  seja  relevante,  fiável  e  transparente

(Lequericaonandia  e  Galiana,  2014).  Assim,  os  gestores  devem  apoiar-se  na

contabilidade e nos relatórios financeiros, para os auxiliar na análise da situação e da

evolução da organização (Parsons,  2003),  facultando-lhes a informação necessária

para  a  tomada de  decisão.  Desta  forma,  a  contabilidade  deve  ser  um importante

instrumento de gestão, pois permite a mensuração do custo dos serviços prestados e

dos resultados das operações por centros de atividade e por programas, podendo,

contudo,  não ser sempre um elemento decisivo na tomada de decisão devido aos

objetivos  de  caracter  social  destas  organizações,  mas não deixa,  contudo,  de  ser

fundamental para realizar uma gestão racional dos recursos (Torres e Pina, 2003).

Uma vez que a investigação no contexto das ESNL ainda representa uma área pouco

explorada (Parsons, 2003; Cadena-Roa, Luna e Puga, 2011, Casteleiro e Alves, 2017;

Francisco e Alves, 2017), iremos analisar o referencial contabilístico implementado nas

ESNL,  nomeadamente  nas  IPSS,  de  modo  a  averiguar  se  o  atual  referencial

1 United Way of America, Goodwill Industries, American Cancer Society e American Red Cross.
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contabilístico  se  adequa  às  necessidades  de  informação  dos  dirigentes  destas

organizações. Para isso serão efetuados dois estudos de caso em IPSS. 

Em termos de estrutura, depois desta breve introdução, será efetuada uma revisão da

literatura acerca das ESNL, nomeadamente as IPSS, da evolução do seu referencial

contabilístico e da importância da informação contabilística na tomada de decisões

deste  tipo  de  organizações.  Depois  será  apresentada  a  metodologia  seguida  nos

estudos  de  caso  desenvolvidos  e  serão  apresentados  e  discutidos  os  resultados

obtidos.  Por  fim,  serão  apresentadas  algumas  considerações  finais,  indicadas  as

limitações deste estudo e apresentadas algumas pistas de investigação futura.

2 - REVISÃO DA LITERATURA  

2.1 - AS ENTIDADES DO SETOR NÃO LUCRATIVO E AS IPSS

A existência das ESNL, segundo Weisbord (1975), deve-se ao fracasso do mercado e

do governo, pois elas emergem para preencher lacunas em serviços não fornecidos

por empresas privadas ou agências públicas e para servir “sociedades” que não são

adequadamente  atendidas.  Estas  entidades  oferecem  serviços  em  benefício  do

público  em  geral,  apoiando  as  comunidades  e  os  indivíduos  que  nelas  vivem,

(Melendéz,  2001;  Perista,  2008;  Greiling,  Harris  e  Stanley,  2016).  Trata-se  de

entidades que surgem por iniciativas de particulares e que não distribuem os seus

lucros (Anthony, 1995; Torres e Pina, 2003; Wooten et al., 2003; Cadena-Roa et al.,

2011; Costa, et al, 2011; Hall e O’Dwyer, 2017).

Devido  às  suas  características  que  variam  de  país  para  país  em  função  do  seu

sistema político, cultural  e legal,  a sua definição torna-se um pouco difícil  mas em

Portugal,  as  ESNL  são  definidas  como  entidades  cujo  objeto  estatutário  vise

“atividades  sem fins lucrativos  e que não possam distribuir  aos seus membros ou

contribuintes  qualquer  ganho  económico  ou  financeiro  direto,  designadamente

associações,  pessoas  coletivas  públicas  de  tipo  associativo,  fundações,  clubes,

federações  e  confederações”2.  As  ESNL  apresentam  as  seguintes  características

distintivas relativamente às entidades com fins lucrativos3:

 O seu financiamento pode resultar do seu próprio património ou de recursos

atribuídos por pessoas singulares ou coletivas;

 Respondem a finalidades de interesse geral;

 Ausência de títulos de propriedade-controlo;

2 Artigo 3º, al g) do Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho.
3 Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho.
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 Contam, com frequência, com o trabalho de voluntários.

Dentro destas entidades, destacam se as IPSS que atuam na área social. Estas são

definidas,  no  art.º  1  do  Estatuto  das  IPSS  (Decreto-Lei  n.º  172-A/2014)  como

instituições constituídas sem finalidades lucrativas, por iniciativa de particulares, não

podendo ser administradas pelo Estado ou por um corpo autárquico, com atividade

organizada, dando expressão ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os

indivíduos.  Caracterizam-se  por  prosseguirem mediante  a  concessão  de bens  e  a

prestação de serviços, as atividades nos seguintes âmbitos:

 Segurança social - apoio a crianças e jovens, à família, à integração social e

comunitária,  proteção  dos  cidadãos  na  velhice  e  invalidez  e  em  todas  as

situações de debilidade;

 Proteção na saúde - promoção e proteção da saúde;

 Educação - educação e formação profissional dos cidadãos; e

 Habitação - resolução dos problemas habitacionais das populações. 

Nestes últimos anos o número e visibilidade das ESNL tem vindo a aumentar  em

muitas  partes  do  mundo  (Kearns,  1994;  Ebrahim,  2003;  Connolly  et  al.,  2013).

Também em Portugal, nas IPSS se tem verificado um crescimento significativo desde

a criação do seu estatuto legal em 1979, ano em que foram registadas 1137 IPSS

(Teixeira,  1996).  Em  2013  verifica-se  que  já  são  mais  de  5000  IPSS  registadas

(Segurança  Social,  2013).  Neste  sentido,  elas  são  um  pilar  importante  da  nossa

economia pois têm resistido melhor do que as entidades de outros sectores, uma vez

que a economia social contribui para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo,

para o emprego de alta qualidade, para a coesão social, para a inovação social, para o

desenvolvimento local e regional e para a proteção ambiental (EU, 2015). Para além

disso, ainda representam uma parcela marcante na nossa economia, visto que, em

2013 existiam 5.335 IPSS registadas, e atingiram 1,6% do Valor Acrescentado Bruto

(VAB) nacional total e 3,7% do emprego remunerado total da economia4.

Nestas  organizações,  Arnau  Paradís  (2002)  salienta  que  são  os  dirigentes  da

organização, os responsáveis por levar a cabo a política estabelecida pelo governo,

gerir o dia a dia da organização e pela captação de recursos para a realização da sua

missão social. Para a composição dos corpos gerentes das IPSS, segundo o art.º 12

do seu Estatuto podem concorrer os associados da própria instituição, os fundadores

ou pessoas por eles eleitas.

4  Dados do INE de 2013 e do PORDATA – Base de dados Portugal Contemporâneo da Fundação
Francisco Manuel dos Santos
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2.2. A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICO DAS ESNL 

O facto das ESNL estarem cada dia mais presentes na sociedade e por se tratar de

um setor  claramente  diferenciado  ao nível  das atividades  que exercem,  as  regras

contabilísticas que elas aplicam exigem uma interpretação diferente (Arnau Paradís,

2002). Em Portugal, já nos anos 80, era manifesta a importância das IPSS no setor da

Segurança Social, quer pelo aumento significativo de entidades, quer pelo volume de

fluxos  financeiros  envolvidos,  daí  a  importância  de  elas  dotarem  de  normas

contabilísticas  com conceitos  e  procedimentos  uniformes,  aceites  e  praticados  por

todas.

Até 1989, o sistema contabilístico assentava em alguns dos pressupostos e regras da

Contabilidade  Pública  (sistema de  “caixa”/classificação  orçamental).  Algumas  IPSS

que tinham informatizado a sua contabilidade, elaboravam-na fazendo adaptações ao

Plano  Oficial  de  Contabilidade  (POC),  que  era  obrigatório  para  as  empresas

comerciais e industriais, desenvolvendo assim o seu próprio “Plano de Contas”, sem

qualquer tipo de procedimentos, e criando deste modo uma diversidade de planos de

contas para realidades idênticas5.

A adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, em 1986, em relação às

matérias  contabilísticas,  implicou  a  obrigatoriedade  de  ajustamentos  dos  nossos

normativos.  Foi  neste  contexto  que  foi  aprovado  pelo  Decreto-Lei  78/89,  de 3  de

março,  o  Plano  de  Contas  das  Instituições  Particulares  de  Segurança  Social

(PCIPSS), uma vez que a realidade das IPSS é diferente da das empresas do setor

privado, atendendo à complexidade e especificidade do setor e à sua estrutura. Assim,

o  PCIPSS  teve  como  objetivos  fundamentais  uniformizar  critérios,  normalizar

procedimentos  contabilísticos,  dotar  as  IPSS  de  informação  contabilística  que

satisfaça as  necessidades  de gestão,  de forma a  proporcionar  análises  de custos

respeitantes às diversas atividades desenvolvidas,  e contribuir  para uma mais fácil

leitura das suas contas,  quer  para os seus órgãos de gestão,  quer  para os todos

interessados nos resultados da sua atividade. 

O crescimento e visibilidade das ESNL nas últimas décadas e o aumento dos recursos

que  lhes  são  confiados,  tem  aumentado  a  exigência  de  maior  transparência  e

honestidade (Costa et al.,  2011; Connolly et al.,  2013; Lequericaonandia e Galiana,

2014).  Os  diversos  escândalos  que  têm  assolado  as  ESNL  relacionados  com  a

contabilidade,  por  má gestão,  fraude  e  utilização  de  recursos  em proveito  próprio

(Wooten et al., 2003; Hofmann e McSwain, 2013), têm exercido pressão para haver

5 Decreto de Lei n.º 78/89 de 3 de março.
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uma maior preocupação com a regulação, supervisão e fiscalização destas entidades

de  forma  a  que  o  público  possa  manter  a  confiança  nelas  (Hodgkinson,  1999;

Melendéz, 2001; Ebrahim, 2003).

O próprio desenvolvimento económico e o processo de globalização têm fomentado

exigências crescentes em termos de maior qualidade na informação, de modo a que

esta seja mais confiável e mais completa (Krunic e Lutilsky, 2008). 

Assim, na esfera europeia e com vista à “harmonização contabilística”, surgiu em 2002

o Regulamento (CE) n.º 1606/2002, que veio estabelecer a adoção e a utilização de

normas internacionais de contabilidade -  International Accounting Standards (IAS) e

International  Financial  Reporting  Standards (IFRS)  e  interpretações  conexas  -

International  Financial  Reporting  Interpretations  Committee (SIC/IFRIC).  No

seguimento da aplicação deste regulamento,  em Portugal,  verificou-se uma grande

revolução  na  área  da  contabilidade  que  veio  dar  origem  a  um  novo  modelo  de

normalização contabilística para as empresas do setor privado. Esse novo modelo foi

instituído com a publicação do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, que aprovou o

Sistema de Normalização Contabilística (SNC).

Esta revolução estendeu-se às entidades que integram o sector não lucrativo. Assim,

surgiu  o  Regime  de  Normalização  Contabilística  para  as  Entidades  do  Setor  Não

Lucrativo  (RNC-ESNL),  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º  36-A/2011,  de  9  de  março,

aplicável especificamente às entidades, cujo objeto estatutário vise atividades sem fins

lucrativos e que não possam distribuir aos seus membros ou contribuintes qualquer

ganho  económico  ou  financeiro  direto,  designadamente  associações,  pessoas

coletivas públicas de tipo associativo, fundações, clubes, federações e confederações

(artigo  5.º  do  Decreto-Lei  n.º  36-A/2011,  de  9  de  março).  Desta  forma,  as  IPSS

passaram a aplicar o novo modelo de normalização contabilística, obrigatoriamente a

partir de 01 de janeiro de 2012, podendo por opção aplicar a partir de janeiro de 2011,

sendo revogado o PCIPSS que vinha a ser utilizado desde 1989. Neste novo Decreto-

Lei,  estava previsto a publicação dos modelos de demonstrações financeiras e do

Código de contas aplicáveis às ESNL, o que ocorreu em 14 de março de 2011, através

das Portarias nº 105/2011 e 106/2011, respetivamente. O Aviso nº 6726-B/2011, de 10

de março, publicou a norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do

setor não lucrativo (NCRF-ESNL).

Em 2015 é publicado o Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 junho, que transpõe para o nosso

ordenamento jurídico a Diretiva nº 2013/34/EU do Parlamento Europeu e do Conselho,

de  26  de  junho  de  2013  que  tem  como  finalidade  simplificar  as  obrigações  de

informação  financeira  para  as  microentidades,  de  forma  a  reduzir  os  custos
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administrativos, alterando o Decreto-Lei n.º  158/2009,  de 13 de julho.  Com vista à

unidade e clareza do sistema contabilístico português, o Decreto-Lei n.º 158/2009, de

13 de julho é alterado, no sentido de passar a incorporar as disposições relativas as

ESNL e às microentidades. Desta forma, o Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março,

foi quase integralmente revogado e as ESNL passam a ser integradas no Decreto-Lei

n.º 158/2009,  de 13 de julho,  não havendo, contudo, grandes alterações às regras

contabilísticas já aplicadas desde 2011 nestas entidades. As Portarias n.º 218/2015 e

n.º 220/2015 de 23 de e 24 de julho, respetivamente, vieram republicar o código de

contas  e  os  modelos  de  demonstrações  financeiras  aplicáveis  a  estas  entidades,

revogando as Portarias n.º 105/2011 e 106/2011, ambas de 11 de março. Através do

Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho, é publicada a NCRF-ESNL, revogando o Aviso

6726-B/2011 de 14 de março. Estas alterações entraram em vigor para os períodos

iniciados em ou após 1 de janeiro de 2016. A legislação aplicada às ESNL em vigor é

apresentada sucintamente na figura seguinte. 

Figura 1 – Resumo da Legislação aplicada nas ESNL

LEGISLAÇÃO MATÉRIA

Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) 
Balanço
Demonstração de Resultados por Naturezas
Demonstração de Resultados por Funções (facultativa)

Demonstração de Fluxos de Caixa
Anexo

Regime de Caixa (ESNL com volume de negócios até 150.000€)
Pagamentos e Recebimentos
Património Fixo
Direitos e Compromissos Futuros

Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho Código de Contas (CC) 

Aviso n.º 8258/2015 de 29 de julho Normas Interpretativas
Aviso n.º 8254/2015 de 29 de julho Estrutura Conceptual

Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho com as alterações 
resultantes do Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho

Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras 
(BADF)

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais (Facultativa 
ou por exigencia de entidades públicas financiadoras)

Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do 
Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) 

Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho

Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho

Fonte: Elaboração própria

Em  alternativa  à  NCRF-ESNL,  estas  entidades  podem  optar  pela  aplicação  do

conjunto das  Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) compreendidas

no SNC, com as necessárias adaptações ou pela aplicação das normas internacionais

de contabilidade, conforme descrito no artigo 9º - E do Decreto-Lei.

A NCRF-ESNL estabelece os principais aspetos de reconhecimento e mensuração. No

caso de a norma não responder a aspetos particulares em matéria de contabilização

ou de relato financeiro,  a entidade deverá recorrer  supletivamente  e pela seguinte

hierarquia:
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• Às NCRF e Normas Internacionais (NI);

• Às  normas  internacionais  de  contabilidade,  adotadas  ao  abrigo  do

Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de

19 de julho;

• Às normas internacionais de contabilidade e de relato financeiro (IAS e IFRS),

emitidas pelo IASB, e respetivas interpretações SIC-IFRIC.

Segundo os nºs 1 e 5 do artigo 11º do citado Decreto-Lei, as ESNL devem apresentar

obrigatoriamente as seguintes demonstrações financeiras:

 Balanço - apresenta um resumo da posição financeira da entidade, relativo ao

final de um período contabilístico, evidenciando informação acerca dos seus

ativos, fundos patrimoniais e passivos

 Demonstração de resultados por natureza – apresenta a informação sobre o

desempenho  da  entidade,  incluindo  todos  os  rendimentos  e  gastos

reconhecidos do período;

 Demonstração de fluxos de caixa – reflete a informação histórica de caixas e

seus equivalentes, classificado por atividade operacional, de investimento e de

financiamento;

 Anexo  –  apresenta  a  informação  acerca  das  bases  de  preparação  das

demonstrações financeiras e das políticas contabilísticas usadas, a divulgação

da informação exigida pelos capítulos da norma que não seja apresentada na

face do balanço e da demonstração dos resultados e proporcionar informação

adicional que seja relevante para uma melhor compreensão das mesmas.

Como alegam  Costa et al. (2011), as ESNL devido ao seu importante papel e peso

significativo na economia, devem reforçar a transparência relativamente aos recursos

que lhes são confiados e às atividades que desenvolvem, através da obrigação de

prestarem informação fidedigna sobre a sua gestão e resultados. Referem também,

que estas entidades devem desenvolver sistemas de contabilidade diferentes e mais

complexos atendendo à missão que desempenham e para satisfação das exigências

dos múltiplos stakeholders.

Breen (2013), evidencia que bons registos financeiros permitem à organização rever a

sua própria eficácia e planear o seu futuro. Acrescentam ainda, que uma divulgação

financeira adequada permite controlar os ativos e apoiar a tomada de decisões.

É neste contexto que surge a necessidade de averiguar se o SNC-ESNL se adequa às

necessidades de informação dos gestores das IPSS.
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2.3. A INFORMAÇÃO CONTABILISTICA NAS ESNL

A  contabilidade  não  pode  ser  entendida  apenas  como  uma  ferramenta  para  a

elaboração de relatórios e para cumprimento de obrigações legais e burocráticas às

quais as ESNL estão sujeitas (Jeong e Kearns, 2015). Deve sim ser entendida como

um imperativo ético para demonstrar a transparência e fornecer um relato abrangente

para identificar  os impactos positivos e negativos das operações das organizações

(Melendéz, 2001; Jones e Mucha, 2013). Deve ainda contribuir para explicar aos seus

múltiplos stakeholders, a necessidade e o uso dado aos recursos doados, o custo dos

serviços prestados e os benefícios sociais  da atividade que realiza (Torres e Pina,

2003).

Ao procedermos à revisão da literatura existente, verificamos a existência de alguns

estudos sobre as ESNL, mas também constatamos que existem muitas limitações na

investigação sobre a utilização da contabilidade como ferramenta no apoio à tomada

de  decisões  por  parte  dos  gestores,  uma  vez  que  até  o  próprio  conceito  de

contabilidade  é  complexo  nas  ESNL,  pelo  seu  duplo  papel  –  económico  e  social

(Ebrahim, 2003). 

A pressão exercida pelos mercados para uma melhor qualidade da informação, mais

confiável  e  mais  completa,  advém  da  constatação  por  alguns  autores  (Krunic  e

Lutilsky, 2008) de que a má informação pode causar grandes prejuízos financeiros,

enquanto  que  a  informação  verdadeira,  completa  e  oportuna  pode  contribuir

grandemente  para  o  desenvolvimento  económico.  Daí,  a  contabilidade  sendo  um

sistema de informação confiável de uma entidade, ser de grande importância para a

tomada de decisão.

Grenha, Cravo, Batista e Pontes (2009), afirmam que o processo de globalização se

traduz  num  desenvolvimento  exponencial  das  tecnologias  da  informação  e  que  a

informação financeira constitui um elemento determinante do processo de tomada de

decisão  e  um  fator  essencial  para  que  os  mercados  funcionem  de  forma  eficaz.

Partindo do princípio que o sistema contabilístico constitui o sistema de informação

mais eficiente para mensurar e reportar a realidade económica-financeira-patrimonial

das organizações, a contabilidade, segundo Borges, Rodrigues e Rodrigues (2010), é

vista como um sistema de informação fundamental para a tomada de decisões, por

fazer a conexão entre a informação, a organização e os utilizadores dessa informação.

Jones e Mucha (2013), alegam que embora não seja suficiente para ESNL atender

aos  requisitos  mínimos  de  prestação  de  contas  e  relatórios  financeiros  anuais,  a

elaboração  de  relatórios  de  sustentabilidade,  têm  o  potencial  de  melhorar  a
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responsabilidade e desempenho das organizações em todas as áreas significativas.

Os  autores  afirmam  que  relatórios  abrangentes  nessas  áreas  podem  fornecer

informações  práticas  e  valiosas  para  as  organizações  e  para  todos  os  seus

stakeholders.

Para  Marques  e  Maciel  (2012),  as  novas  reformas  surgem  nos  sistemas  de

contabilidade como ferramentas indispensáveis para a gestão das IPSS. Acrescentam

ainda, que este novo normativo para as ESNL, nomeadamente, dentro do contexto

das IPSS, pode contribuir para uma melhor informação contabilística e prestação de

contas, e consequentemente para uma melhor utilidade da informação contabilística

na tomada de decisões.

Verifica-se assim, um aumento da consciencialização da importância da prestação de

contas  dentro  deste  setor,  uma  maior  transparência,  uma  melhor  mensuração  de

desempenho para contribuir para uma melhor gestão (Grizzle e Sloan, 2016). Nesta

perspetiva surgem as seguintes questões de investigação:

Q1:  A  informação  contabilística  que  é  produzida  pelo  normativo  é  considerada

importante na tomada de decisões dos dirigentes das IPSS?

Q2: A informação contabilística que é produzida pelo normativo é utilizada na tomada

de decisões da IPSS?

A divulgação de informação contabilística legitima a gestão das ESNL afetando não só

a eficácia interna como a externa, influenciando a retenção dos clientes e a decisão

para  atrair  potenciais  mecenas,  pois  os  doadores  quando  atribuem  donativos,

examinam  alguns  indicadores  contabilísticos,  como  a  eficiência,  a  eficácia  e  a

estabilidade financeira da organização (Parsons, 2003; Noor, 2015).

Contudo,  Greiling  et  al.  (2016)  alertam  para  o  facto  de  que  uma  demasiada

concentração  em  "comprovar"  eficiência  e  eficácia  da  instituição  pode  resultar  na

perda da sua orientação primária, ou seja, da sua missão de apoiar as populações

desatendidas que precisam de bens e serviços. Torres e Pina (2003), também afirmam

que a informação contabilística,  para efeitos de gestão nem sempre é decisiva no

processo de tomada de decisão, visto que o objetivo principal das ESNL não é o lucro.

Atendendo  aos  objetivos  que  as  IPSS  desenvolvem  e  pelo  fim  que  elas  são

constituídas, deparamo-nos assim com outra questão que importa perceber:

Q3: Que outros fatores podem condicionar o processo de tomada de decisões dos

dirigentes das IPSS?

Porém, é importante que a informação financeira produzida pelo sistema contabilístico

seja  entendida  e  utilizada  por  todos  os  utilizadores  (Borges  et.al,  2010).  Arapis  e

Grady  (2015)  defendem  que  os  relatórios  financeiros  devem fornecer  informações
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suficientes para satisfazer a tomada de decisão, mas não sobrecarregar os leitores

das demonstrações financeiras. Os relatórios devem ser “simples o suficiente” para

que alguém sem conhecimentos financeiros possa entender o conteúdo do relatório.

No entanto,  no contexto internacional  constata-se que as ESNL apresentam a sua

informação contabilística segundo as regras definidas pelo órgão regulamentador (por

exemplo: o Financial Accounting Standards Board no caso dos EUA), mas não fornece

informação que permita ajuizar se a organização é bem sucedida na realização da sua

missão (Anthony, 1995; Parsons, 2003; Richmond, Mook e Quarter, 2003), isto é, não

reflete o valor social,  mas apenas o valor  económico da ESNL. Para verificar  este

pressuposto, Costa et al. (2011) analisaram o sistema de prestação de contas adotado

por um tipo de ESNL Italianas e concluíram que efetivamente o sistema em vigor é

predominantemente orientado para a dimensão económico-financeira e não reflete a

dimensão social. Estes autores também constataram que quando essas entidades são

mais dedicadas a seguir regras e prestações de contas numa ótica financeira, em vez

de  avaliarem  a  criação  de  valor  social,  enfrentam  dificuldades  na  definição  de

estratégias eficazes e na priorização de objetivos, reduzindo o impacto social das suas

atividades e da sua eficácia global.

Nesta  sequência,  Quarter  e  Richmond  (2001)  argumentam  que  as  abordagens

contabilísticas tradicionais não permitem avaliar adequadamente as respostas sociais

das ESNL. Os autores efetuaram uma aplicação do modelo de contabilidade social,

para ilustrar como a inclusão de variáveis  sociais muda a avaliação do valor de uma

organização (Mook, Richmond e Quarter, 2003). Ainda concluem, que essa introdução

torna possível uma divulgação de informação contabilística mais verdadeira.

Richmond et al. (2003) apresentaram dois modelos de demonstrações financeiras de

contabilidade  social  para  ESNL.  Eles  ilustram  como  as  organizações  podem

estabelecer  valores  de  mercado  para  os  seus  resultados  sociais  não  monetários,

permitindo  que  ambas  as  demonstrações  disponham  de  uma  informação  mais

completa  do  desempenho  da  organização,  em  contraste  com  as  demonstrações

financeiras convencionais. Neste seguimento, Mook et al. (2003), num estudo de caso

combinaram o valor não monetário "criado" por voluntários de uma ESNL com suas

demonstrações  financeiras,  uma  vez  que  os  voluntários  constituem  uma  parte

importante da força de trabalho de uma organização voluntária, e parece absurdo não

reportar/informar o seu impacto no valor dessa organização, simplesmente porque o

seu serviço não envolve uma transação monetária. Assim, ao incluir-se o contributo

dos voluntários nas demonstrações financeiras, estas mostram muito mais o impacto

da entidade e são mais elucidativas do que as demonstrações financeiras baseadas
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apenas em informação financeira. É neste contexto que surge a quarta questão de

investigação:

Q4: O atual Sistema de Normalização Contabilístico das ESNL reflete devidamente
todas as especificidades das IPSS?

2.4. ABORDAGEM TEÓRICA

Segundo Burns e Scapens (2000), existem três teorias institucionais que explicam as

mudanças  na  organização  e  as  mudanças  na  contabilidade,  sendo  elas  a  Nova

Economia  Institucional  (New  Institutional  Economics  –  NIE),  a  Velha  Economia

Institucional (Old Institutional Economics – OIE) e a Nova Sociologia Institucional (New

Institutional  Sociology  – NIS).  A NIE e a NIS indicam os diversos fatores que têm

influência nas estruturas das organizações e na forma como são conduzidas.

Meyer e Rowan (1977) afirmam que nenhuma organização pode sobreviver e ser bem-

sucedida se não legitimar os seus comportamentos para com a sociedade. Como as

ESNL surgem para suprir lacunas em serviços que não são adequadamente atendidos

pelo sector privado empresarial ou pelo Estado (Weisbord, 1975), as suas práticas,

estruturas e serviços devem ser aceites pela população, pois só assim elas terão a

credibilidade e confiança por parte da sociedade.

Para  DiMaggio  e  Powell  (1991)  a  adoção  de  processos  de  isomorfismo  são

elementares para a sobrevivência e sucesso das organizações uma vez que elas são

forçadas a adotar estruturas e sistemas idênticos, tornando as práticas semelhantes

dentro de um certo sector. Isto também se verifica no terceiro sector, nomeadamente

nas  IPSS  uma  vez  que  têm  características  e  objetivos  idênticos.  Estes  autores

defendem  que  existe  dois  tipos  de  isomorfismo:  o  competitivo  e  institucional.  O

isomorfismo  competitivo  dá-se  quando  as  pressões  do  mercado  forçam  uma

organização a adotar condutas específicas. No isomorfismo institucional a mudança é

explicada pelas questões de ordem social, cultural e política. O facto é que as IPSS

tiveram a necessidade de se adaptarem ao novo normativo – o SNC-ESNL - que foi

regulamentado e imposto pelo Estado e o mesmo teve como objetivo a harmonização

contabilística  na  União  Europeia,  tendo  por  base  a  transposição  das  normas

internacionais  de  contabilidade.  O  mesmo  também  visa  uma  melhor  informação

contabilística  e uma melhor  prestação de contas de forma a ter  mais  utilidade  na

tomada de decisões (Marques e Maciel, 2012).

Assim, e tendo em conta o principal objetivo desta investigação, a teoria Institucional

apresenta se adequada para estudar este fenómeno, uma vez que, esta teoria procura
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explicar  as  ações  de  caráter  social  e  coletivo  e  compreender  o  significado  e  a

realização de várias regras que estruturam os comportamentos nas organizações e na

sociedade  (Baxter  e  Chua,  2003).  Adicionalmente,  esta  teoria  pode  ser

complementada com a teoria da legitimidade, uma vez que as ESNL atuam para servir

a população, e procuram legitimar a sua atuação adaptando-se a regras que estejam

de acordo com os valores predominantes e sejam aceites pela sociedade.

3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

Burrell e Morgan (1979), sintetizam a investigação em contabilidade numa taxonomia

baseada  em  dois  eixos  com  pressupostos  acerca  da  sociedade

(regulamentação/mudança  radical)  e  no  outro  acerca  das  ciências  sociais

(objetivista/subjetivista), dividindo nos seguintes paradigmas: Paradigma funcionalista;

Paradigma  interpretativo;  Paradigma  humanista  radical;  Paradigma  estruturalista

radical.

Hopper  e  Powell  (1985),  com  base  na  classificação  de  Burrell  e  Morgan  (1979),

combinaram os dois  paradigmas radicais  num só, fazendo assim 3 paradigmas de

investigação: positivista, interpretativa, crítica.

Nesta investigação, e uma vez que se pretende aclarar uma realidade social ainda

pouco estudada, com recurso a fontes de informação pouco estruturadas, implicando o

envolvimento e intervenção do investigador  optou-se por realizar  uma investigação

qualitativa (Mason, 2002).

Tendo em conta que o principal objetivo deste estudo consiste em analisar o sistema

contabilístico aplicado pelas IPSS e verificar se o mesmo se adequa às necessidades

de informação dos seus dirigentes, foram realizados estudos de caso exploratórios de

forma a se obter uma melhor perceção do fenómeno. Assim, e uma vez que se vão

explorar as razões para práticas específicas no âmbito da contabilidade, optou-se por

realizar estudos de caso do tipo exploratório (Ryan et al., 2002). 

Na  seleção  das  IPSS  a  estudar,  a  generalidade  das  organizações  poderia  ser

escolhida para a realização dos pretendidos estudos de caso. Contudo, e conforme

refere Denscombe (2003), o critério de seleção do caso pode descer a aspetos mais

pragmáticos, pelo que tendo em conta o conhecimento e experiência prévia de um dos

investigadores  no seio das IPSS optou-se por realizar  a presente investigação em

duas organizações conhecidas. Assim, foram contactadas duas instituições do distrito

de Viseu (área de intervenção de um dos investigadores). 

A instituição, denominada  IPSS A,  tem como atividade principal a ação social  para

crianças e pessoas idosas e presta ainda cuidados de saúde. Tem também algumas
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propriedades de investimento que gere de forma a obter rendimentos adicionais para

aplicar  nas  respostas  sociais  deficitárias.  Nesta  instituição,  e  atendendo  à  sua

estrutura interna, foi entrevistado o diretor de serviços que trabalha na instituição há

cerca de 30 anos e os seus conhecimentos de gestão foram sendo adquiridos ao

longo dos anos,  através da sua experiência  profissional.  A instituição,  denominada

IPSS B,  tem como atividade  principal  o  apoio  a  crianças  e  a  carenciados.  Nesta

instituição, foi entrevistado a tesoureira, que iniciou essas funções há cerca de 2 anos

e tem formação em contabilidade. Nas duas IPSS a contabilidade é feita na instituição,

sendo acompanhada por um Contabilista Certificado externo.

Para a recolha de dados empíricos recorreu-se a duas técnicas: a análise documental

e a realização de entrevistas semi-estruturadas. O facto de o investigador conhecer e

ter experiência prévia no seio das IPSS permite considerá-lo como uma fonte adicional

de evidência, como observação participante, o que pode ser relevante na seleção e

interpretação das outras fontes de evidência (Mason, 2002; Yin, 2003).

A falta  de estudos sobre o tema, exige que se obtenha maior detalhe,  através de

análise, observação e participação do investigador. Assim a metodologia a usar será o

estudo de caso (Yin, 1994), realizando entrevistas semi-estruturadas, com perguntas

abertas  e  fechadas,  aos  dirigentes  para  uma  melhor  compreensão  sobre  se  o

referencial  contabilístico  das  ESNL  ao  nível  da  gestão  das  IPSS  é  adequado  às

necessidades  de  informação  dos  seus  gestores  para  a  tomada  de  decisões.  As

entrevistas  foram transcritas  e  foram mostradas  aos  entrevistados  para  que  estes

atestassem  a  veracidades  das  declarações  proferidas.  Em  paralelo  com  as

entrevistas, foram recolhidos documentos das instituições (informações sobre as suas

estruturas  organizacionais,  atividades  exercidas,  elementos  de  gestão  e  de

apresentação de contas). No tratamento dos dados recolhidos através das entrevistas

e da análise documental serão utilizadas ferramentas como a análise de conteúdo e

será utilizada uma abordagem construtivista na descrição do fenómeno uma vez que

nos situamos num paradigma de investigação interpretativo (Hopper e Powell, 1985).

Assim a metodologia a seguir envolve uma abordagem qualitativa, permitindo explorar

e interpretar o fenómeno de forma a podemos perceber melhor o tema em estudo.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta parte do trabalho e por uma questão de sistematização da informação iremos

procurar responder às questões de investigação levantadas na revisão da literatura

analisando a informação recolhida caso a caso.

Resultados da IPSS A
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Quando foi perguntado ao informador chave a sua opinião acerca da importância da

informação contabilística na tomada de decisões (Q1), a resposta foi afirmativa e a

justificação foi que “é através dela que vemos a evolução para as decisões futuras.

Permite saber de onde vêm as receitas e as despesas e ainda a sua distribuição por

respostas sociais para se poder atuar”. O gestor fez ainda questão de afirmar que “a

contabilidade é um instrumento imprescindível para a gestão”. Esta afirmação vai de

encontro ao referido por Marques e Maciel (2012).

Depois foi averiguada a utilização da informação contabilística na tomada de decisões

(Q2)  e  aqui  a  resposta  foi  também afirmativa.  Para  percebermos  de  que  forma a

informação é usada, perguntámos quais os elementos e dados que analisavam e foi-

nos referido que são feitos balancetes semanais para analisar receitas e despesas e

que “analisamos principalmente as receitas e dívidas em imparidades para saber de

onde vem a receita garantida mensalmente que nos permite efetuar as despesas do

dia a dia”.

O inquirido mostrou ainda os mapas de controlo de caixa e bancos que são feitos

diariamente,  de  forma a  terem sempre  presente  quais  as  disponibilidades  de que

dispõem  para  garantir  pagamento  de  despesas  correntes;  “os  pagamentos  aos

fornecedores, segundo orientações que a mesa administrativa tem deliberado, é que

sejam  feitos  na  1ª  quinzena  no  mês  seguinte,  bem  como  o  pagamento  aos

funcionários devem ser feitos entre o dia 25 de cada mês e não passar para o mês

seguinte”. Acrescentou que esta gestão “permite junto dos fornecedores termos uma

maior capacidade de negociação”.

Na  questão  sobre  se  a  informação  contabilística  reflete  devidamente  toda  a

informação  necessária  para  a  tomada  de  decisões  a  resposta  foi  afirmativa.  O

dirigente argumenta que é sempre pedida informação contabilística para que a direção

possa deliberar as suas decisões estratégicas/operacionais e de investimento, dizendo

que “antes de ser deliberada alguma decisão em reunião de direção é sempre pedida

informação  contabilística,  pois  a  preocupação  da  direção  é  saber  se  há

disponibilidades para se fazer investimentos porque eles não fazem nada sem terem

suporte da parte financeira e sem comprometerem o trabalho que está a ser prestado

nas outras valências”. O gestor comentou que “a direção tem orgulho de até à data

nunca ter recorrido a empréstimos bancários para fazer os investimentos, mantendo

sempre  o  seu  património  devidamente  cuidado  e  sem  faltar  em  nada  aos  seus

utentes”. 

Quando  o  entrevistado  foi  questionado  sobre  a  existência  de  outros  fatores  que

possam influenciar na tomada de decisões (Q3), foram enumerados os seguintes:
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 A localização dos investimentos de forma a “concentrar todos os serviços num

só local”,  uma vez que na atualidade têm alguns serviços dispersos.  A sua

concentração permitiria uma gestão mais eficaz;

 Análise das necessidades da população de forma à criação de novos serviços

– “o  protocolo  com a  ARS na  área  da saúde,  medicina  física  e  radiologia

permitiu que as pessoas da zona não se deslocam aos grandes centros para

poderem fazer os seus exames”

 O cariz social:

o “apesar de haver valências que dão prejuízo, elas neste momento são

mantidas para que a população não deixe de ter o serviço que estão

habituadas a ter”;

o “tentar  com  que  não  haja  despedimentos  tentando  requalificar  os

funcionários nas outras valências mais deficitárias”, nomeadamente em

termos de baixas médicas de curto e longo prazo”;

o já  houve  situações  em  que  mantiveram  utentes  de  forma  gratuita

“porque os pais não tinham onde ir buscar o dinheiro”, nomeadamente

na creche e no jardim de infância e também “em situações pontuais,

estamos  a  fornecer  alimentação  gratuita  a  pessoas  que  são

identificadas pela assistente social até serem reencaminhadas”.

Por  fim  foi  questionado  sobre  se  o  SNC-ESNL  reflete  devidamente  todas  as

especificidades das IPSS (Q4).  O inquirido considera que o normativo reflete todas as

especificidades  das  IPSS,  contudo  reconhece  que  aquando  da  apresentação  de

contas  do  ano  em  assembleia  geral  e  atendendo  à  limitação  de  conhecimentos

contabilísticos dos irmãos/associados, é-lhes apresentado como complemento, para

além das  demonstrações  financeiras  obrigatórias  pelo  normativo  e  do  relatório  de

gestão anual, um mapa que descreve mais ao pormenor e de forma mais simples as

contas relacionadas com o desempenho da instituição e por respostas sociais, para

que  todos  possam  entender  a  informação  contabilística  que  estão  refletidas  na

prestação de contas (Arapis e Grady, 2015; Jones e Mucha, 2013):

“nós  temos  muitos  irmãos  que  nem  sempre  estão  familiarizados  com  as

questões da contabilidade,  especialmente desta nova forma e muitas vezes

nas  assembleias  somos  questionados  sobre  o  que  é  gasto  em  algumas

rúbricas e em cada valência”. 

Resultados da IPSS B

Relativamente  à  opinião  do  entrevistado  acerca  da  importância  da  informação

contabilística na tomada de decisões (Q1), a resposta foi afirmativa, justificando que “é

17



através da contabilidade que se obtém a informação sobre a atividade exercida e que

se sabe se a instituição está a atingir o seu objetivo, quer quanto à sustentabilidade da

instituição, quer ao nível do apoio à população mais carenciada”. 

Quando questionado sobre se a informação contabilística era usada para a tomada de

decisões (Q2), a sua resposta também foi afirmativa. De seguida foi questionado quais

os elementos e dados que analisavam para percebermos de que forma a informação

contabilística é usada e foi-nos dito que “analisamos periodicamente a estrutura de

gastos e rendimentos de forma e analisar a sustentabilidade da instituição e ainda

analisamos  a  distribuição  dos fundos recebidos  do Governo e  dos particulares  no

sentido de que esses fundos são efetivamente distribuídos aos mais necessitados.”,

uma vez que um dos seus objetivos é o apoio a carenciados, têm a necessidade de

que os mesmos sejam devidamente identificados e atendidos.

Na  questão  sobre  se  a  informação  contabilística  reflete  devidamente  toda  a

informação necessária para a tomada de decisões a resposta foi negativa, uma vez

que existe a necessidade de terem registos extra contabilísticos de forma a controlar

os donativos/apoios atribuídos às pessoas que apoiam e “às pessoas necessitadas

que não têm mais ninguém a quem recorrer”, isto é, a contabilidade evidencia essa

informação em valores, mas não de forma clara para a tomada de decisões (Jones e

Mucha, 2013):

“sei  que  esse  controlo  existe  a  nível  de  dinheiros  distribuídos  e  quando

pedimos a informação, é-nos dada. Esse registo é a forma de ultrapassar o

controlo e informação de que precisamos e que não existe na contabilidade”

Depois foi averiguada a existência de outros fatores que possam influenciar a tomada

de decisões (Q3). A resposta obtida a esta questão foi afirmativa sendo acrescentado

que “os fatores sociais são os que nos orientam para focarmos os nossos esforços de

forma a canalizar  bens e recursos para podermos ajudar as populações em vários

sentidos – peditórios, roupas, comida, ajuda na construção e requalificação de casas,

pagamento  de  despesas  de  saúde,  despesas  de  habitação  (eletricidade,  água)  -

dependendo do seu tipo de necessidade na altura”, prevalece assim a missão social

da IPSS.

Por  último  foi  perguntado  sobre  se  o  SNC-ESNL  reflete  devidamente  todas  as

especificidades das IPSS (Q4). Na opinião do inquirido o SNC-ESNL não reflete toda a

informação necessária uma vez que ele necessita de recorrer a informação e registos

extra contabilísticos, “especialmente a nível de subsídios ou donativos atribuídos entre

os que são efetivamente da instituição e os que são para se distribuir à população”.

Apesar  de  a  IPSS  apresentar  o  seu  resultado  líquido  desdobrado  por  respostas
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sociais/projetos de forma a permitir uma melhor compreensão do seu desempenho e

obter  uma  informação  interna  necessária  à  gestão  dos  fundos  colocados  à  sua

disposição,  o  inquirido  considera  que  “o  normativo  não  refere,  mas  deveria  ser

obrigatória a distribuição dos resultados por valências, porque é muito importante a

nível da gestão”. Efetivamente no normativo anterior, no PCIPSS era recomendado

que fosse feito  esse desdobramento  do resultado,  mas o atual  normativo  não faz

qualquer tipo de referência a esse facto. Contudo, essa é uma das recomendações da

segurança social, organismo que tutela as IPSS. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta  parte  do  trabalho  e  por  uma questão  sistematização  da  informação  iremos

procurar responder às questões de investigação levantadas na revisão da literatura. 

Q1:  A  informação  contabilística  que  é  produzida  pelo  normativo  é  considerada

importante na tomada de decisões dos dirigentes das IPSS?

A resposta foi unânime, e os dois gestores classificaram a contabilidade como muito

importante. Na opinião dos inquiridos a contabilidade permite lhes avaliar os impactos

positivos  e  negativos  na  organização  (Melendéz,  2001;  Parsons,  2003;  Jones  e

Mucha,  2013)  e  contribui  para  uma melhor  gestão  (Breen,  2013;  Grizzle  e  Sloan,

2016).  Esta  resposta  vai  de  encontro  à  verificação  de  um  aumento  da

consciencialização da importância da prestação de contas dentro deste setor (Grizzle

e Sloan, 2016).

Q2: A informação contabilística que é produzida pelo normativo é utilizada na tomada

de decisões da IPSS?

Podemos comprovar nas duas instituições estudadas que a informação contabilística é

utilizada para a tomada de decisões conforme recomendam alguns autores (Borges et

al., 2010; Marques e Maciel, 2012), mas que por vezes, pode não ser suficiente e ser

necessário obter informação extra contabilística (Jones e Mucha, 2013). 

Q3: Que outros fatores podem condicionar o processo de tomada de decisões dos

dirigentes das IPSS?

Constatamos que apesar de ser importante a sustentabilidade financeira da instituição,

para os gestores, não é menos importante atenderem às necessidades da população,

daí que na tomada de decisões os gestores foquem a sua atenção no cumprimento da

sua missão social, pois essa é a principal razão de ser da sua existência (Greiling et

al., 2016; Torres e Pina, 2003).
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Q4: O atual Sistema de Normalização Contabilístico das ESNL reflete devidamente

todas as especificidades das IPSS?

Evidenciam se aqui  algumas lacunas no normativo atual.  Assim, constatou se que

numa  das  IPSS  a  prestação  de  contas  aos  stakeholders  apresenta  algumas

dificuldades,  nomeadamente  junto  dos  que  não  possuem  conhecimentos

contabilísticos/financeiros  (Arapis  e  Grady,  2015).  Um  dos  inquiridos,  que  possui

conhecimentos  nesta  área,  argumenta  ainda  que  o  SNC-ESNL  deveria  obrigar  a

utilização da contabilidade por atividade /resposta social  /  projeto para uma melhor

compreensão por parte dos stakeholders e uma melhor gestão destas entidades.

Como qualquer trabalho de investigação este estudo apresenta algumas limitações. A

primeira  e  principal  limitação  desta  investigação  reside  no  facto  de  terem  sido

efetuados apenas dois estudos de caso, não se podendo generalizar os resultados

obtidos. A segunda, reside no facto de termos apenas inquirido um dirigente. Inquirir

outros dirigentes e outros stakeholders das IPSS e avaliar  a sua perceção poderia

enriquecer o estudo dando lhe uma perspetiva mais abrangente. Assim, e atendendo à

escassa investigação existente sobre esta temática considera se que são necessários

mais estudos de caso em outras IPSS para se perceber se todos os seus gestores têm

necessidades de informação semelhantes às percecionadas nesta investigação e se o

atual  referencial  contabilístico  se  adequa  às  necessidades  de  informação  dos

dirigentes destas organizações.
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