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Abstract 

This project aims to analyze the levels of reporting and financial performance of the 

Patriarchate of Lisbon, seeking to explore the connection between accounting and religion 

in relevant periods of change in the Catholic Church, understood in the last 80 years. The 

project adopts a qualitative research methodology, as for the theoretical approach, the 

framework of institutional theory will be adopted as lenses for interpreting the collected 

evidence.  

This project is innovative in meeting a more contemporary context of the history of the 

Catholic Church, offers contributions to the accounting literature in a religious context 

through the analysis of the levels of performance and financial reporting of the 

Patriarchate of Lisbon.Finally, this project also contributes to the scarce literature of the 

history of accounting, and accounting, in contexts of religious organizations. 
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1. Introdução 

A conexão entre a contabilidade e a religião tem se apresentado como uma área que requer 

mais investigação e nesse sentido, vários são os apelos de investigadores a incentivar a 

pesquisa sobre a contabilidade em contextos de religião. Carmona & Ezzamel (2006) 

ressaltam a importância de disseminar novos conhecimentos sobre a relação da 

contabilidade com as instituições religiosas. No entanto, dada a proeminência das 

instituições religiosas na histórica da sociedade, tanto espiritual como economicamente, 

a falta de interesse académico em estudar a contabilidade no contexto dessas instituições 

é bastante desconcertante (Cordery, 2015).  

Na literatura é possível identificar que pesquisas com foco na relação entre a 

contabilidade e a religião tem dedicado interesse sobre o uso de sistemas e práticas 

contabilísticas para apoio ao controlo administrativo, económico e financeiro (Vannini et 

al., 2019; Dobie, 2015; Sardonil, 2016), à distribuição proporcional de encargos fiscais 

(Hernandez, 2007) e para as relações de poder internas e externas (Leordini & Rossi, 

2013; Gotti & Poli, 2014; Bigoni & Funnell, 2015).  

É aceitável que as organizações católicas sejam legitimadas por procedimentos padrão, 

onde a contabilidade atua como meio de informação e de exercício de poder (Major & 

Ribeiro, 2017). Contribuindo com a literatura existente, este estudo reconhece as relações 

de poder entre o Patriarcado de Lisboa e a Santa Sé e de que forma se comporta os níveis 

de relato e desempenho financeiro nessas relações.  

Com o objetivo de analisar como os níveis de relato e desempenho financeiro do 

Patriarcado de Lisboa, procurando explorar a conexão entre contabilidade e religião em 

relevantes períodos de mudança na Igreja Católica, compreendidos nos últimos 80 anos. 

Será realizada uma pesquisa historiográfica e adotados os métodos de estudo de caso e da 

história oral. A metodologia consistirá na recolha e análise de fontes documentais, 



disponíveis no arquivo institucional do Patriarcado de Lisboa e da Torre do Tombo. 

Complementarmente, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com responsáveis do 

Patriarcado de Lisboa e com outros intervenientes. Este período em estudo foi marcado 

por processos de mudança na Igreja Católica, em que se assistiu ao questionamento de 

processos de secularização, em que os poderes públicos e as suas instituições afirmavam 

a sua autonomia em relação ao universo religioso (Almeida, 2009), nomeadamente a 

Concordata com a nação portuguesa, o Concilio Vaticano II, e as Reformas Financeiras 

iniciadas em 2014 pelo Papa Francisco.  

Tendo em consideração todo o contexto em que ocorreram estes processos de mudança, 

quanto à abordagem teórica, será adotado o referencial da teoria institucional como lentes 

de interpretação da evidência recolhida (Major et al., 2018). Este projeto é inovador ao 

atender a um contexto mais contemporâneo de história da Igreja Católica, procurando 

contribuir para a literatura de contabilidade em contexto religioso através da análise dos 

níveis de desempenho e relato financeiro do Patriarcado de Lisboa.  

Para além desta introdução, o presente projeto de investigação contempla outras secções. 

Na próxima secção é apresentada uma descrição das questões/objetivos a estudo. Segue-

se a quarta secção que atende aos objetivos e a quinta secção ao enquadramento teórico. 

Na sexta secção metodologia de investigação seguida neste estudo. Na sétima secção são 

apresentados os resultados esperados, seguindo-se a última secção com a referência 

bibliográfica.  

 

 

2. Descrição do(s) problema(s) / questão(ões) de pesquisa 



Este projeto irá procurar responder a 3 objetivos. A primeira tarefa deste projeto será 

responder a um primeiro objetivo, que correspondera à produção de conhecimento sobre 

a evolução do relato financeiro no Patriarcado de Lisboa, após a Concordata de 1940. 

Considerando o conhecimento obtido no estudo anterior, o segundo objetivo deste projeto 

é conhecer o impacto do Concílio Vaticano II no desempenho financeiro do Patriarcado 

de Lisboa. Por último, o terceiro objetivo deste projeto é conhecer as implicações das 

reformas financeiras iniciadas em 2014 pelo Papa Francisco, procurando-se compreender 

as implicações destas reformas nos níveis de relato e desempenho financeiro do 

Patriarcado de Lisboa.  

 

3. Objetivos  

Este projeto visa analisar os níveis de relato e desempenho financeiro do Patriarcado de 

Lisboa, procurando explorar a conexão entre contabilidade e religião em relevantes 

períodos de mudança na Igreja Católica. O Patriarcado de Lisboa é a designação atribuída 

à Diocese de Lisboa em 1716, em virtude de receber a máxima dignidade honorífica 

atribuível pela Igreja Católica. 

O primeiro objetivo deste projeto é produzir conhecimento sobre a evolução do relato 

financeiro no Patriarcado de Lisboa, após a Concordata de 1940. Mais concretamente, 

serão analisados os modelos de relato financeiro do Patriarcado de Lisboa nos últimos 80 

anos, bem como as periodicidades deste relato, seja das paróquias para o Patriarcado ou 

deste para a Santa Sé. O conhecimento gerado por este estudo será uma base fundamental 

para o desenvolvimento das próximas fases deste projeto e para futuras oportunidades de 

investigação. 



Considerando o conhecimento obtido no estudo anterior, o segundo objetivo deste projeto 

é conhecer o impacto do Concílio Vaticano II no desempenho financeiro do Patriarcado 

de Lisboa. O Concílio Vaticano II, que decorreu entre 1962 e 1966, implicou uma 

reestruturação do Patriarcado de Lisboa, concluída em 1975, sendo assim pertinente 

entender como o desempenho financeiro foi afetado por este relevante processo de 

mudança organizacional da Igreja Católica.  

Por último, o terceiro objetivo deste projeto é conhecer as implicações das reformas 

financeiras iniciadas em 2014 pelo Papa Francisco, procurando-se compreender as 

implicações destas reformas nos níveis de relato e desempenho financeiro do Patriarcado 

de Lisboa, bem como conhecer os mecanismos de controlo do relato financeiro 

implementados, por este, junto das suas paróquias.  

O conjunto destes três estudos vai contribuir para a literatura com a análise dos níveis de 

relato e desempenho financeiro em contexto religioso, indo ao encontro da necessidade 

de estudos que explorem a conexão entre contabilidade e religião, nomeadamente em 

períodos contemporâneos.  

 

4. Enquadramento teórico  

A conexão entre contabilidade e religião, com o envolvimento das grandes teorias, é um 

dos grandes campos de investigação teorizados (Ferri et al.,2020; Carnegie et al., 2020). 

Consequentemente, tem havido inúmeros apelos da comunidade científica para levar a 

cabo estudos que atendam à investigação de práticas contabilísticas em instituições 

religiosas, dada a prominência destas instituições na história da sociedade, com impacto 

a nível social, político e económico (Cordery, 2015). 



Na literatura é possível identificar que pesquisas com foco na relação entre a 

contabilidade e a religião têm incidido em estudos das sociedades monásticas na 

antiguidade/tempos medievais e modernos, e têm dedicado interesse ao uso de sistemas 

e práticas contabilísticas para o apoio ao controlo administrativo, económico e financeiro 

(Llopis et al., 2002; Vannini et al., 2019; Dobie, 2015; Sardornil, 2016), à distribuição 

proporcional de encargos fiscais (Hernández, 2007) e às relações de poder internas e 

externas (Leordini & Rossi, 2013; Fenech et al., 2018). Apesar serem legitimamente 

constituídas ou aprovadas por autoridades da Igreja Católica, as ordens religiosas 

monásticas têm hierarquia e administração autónoma (Wirtz, 2017). Existe, assim, a 

necessidade de estudos sobre práticas contabilísticas na hierarquia do governo da Igreja 

Católica, liderada pelo Papa, onde estão incluídas as dioceses, as suas paróquias, e a Santa 

Sé (Gotti & Poli, 2014; Coronella et al.,2020). 

É aceitável que as organizações religiosas como a Igreja Católica sejam legitimadas por 

procedimentos padrão, onde a contabilidade atua como meio de informação e de exercício 

de poder, como acontece em organizações não religiosas (e.g. Major & Ribeiro, 2017; 

Major et al., 2018; Robalo & Moreira, 2020). O sistema de relato financeiro da Igreja 

Católica, realizado com normas próprias, é o meio pelo qual a contabilidade pode 

funcionar para manter a transparência e estabilidade económica entre as instituições da 

hierarquia do governo da Igreja Católica. 

Na literatura é também possível identificar que, para acompanhar processos de mudança 

contemporâneos a nível global, a Igreja Católica efetuou acordos com os governantes de 

alguns países, incluindo Portugal por meio da Concordata de 1940 (Carvalho, 2013). Com 

base nesta Concordata, passou a ser reconhecida a personalidade jurídica da Igreja 

Católica e foi-lhe atribuído um estatuto privilegiado que concedeu a isenção de impostos 

e liberdade de administração. Adicionalmente, nos últimos 80 anos, a Igreja Católica tem 



vindo a realizar reformas que alteraram parte da sua estrutura organizacional e a sua forma 

de atuação. Por exemplo, o Concílio Vaticano II, ocorrido entre 1962-1965, questionou 

processos de secularização em que os poderes públicos e as suas instituições afirmavam 

a sua autonomia em relação ao universo religioso (Blanchard, 2019). Um outro exemplo 

são as reformas iniciadas pelo Papa Francisco em 2014, como resposta às recomendações 

de transparência financeira que surgiram após a rigorosa revisão da Comissão Pontifícia 

de Inquérito para a Organização Económica e Administrativa da Santa Sé (Somavilla, 

2015). O impacto destas reformas da Igreja Católica no seu sistema de relato e 

desempenho financeiro é uma área promissora para a investigação em contabilidade. 

 

5. Metodologia  

Para contar a história nos níveis de relato e desempenho financeiro de uma instituição 

religiosa, a metodologia deste trabalho usa o método do estudo de caso e da história oral, 

concentrando-se no Patriarcado de Lisboa, em Portugal, durante o período de 1962 a 

2014. Este estudo consistirá principalmente em recolha das fontes documentais e analisar 

informação documental e, complementarmente, realizar entrevistas semiestruturadas com 

responsáveis do Patriarcado de Lisboa e com outros intervenientes, nomeadamente da 

Diocese de Santarém e da Diocese de Setúbal, que tenham conhecimento direto ou 

indireto sobre as transformações ocorridas na reorganização do Patriarcado e, 

consequentemente, no seu desempenho financeiro. Quanto à abordagem adotada, os 

autores utilizarei o referencial da Teoria Institucional para observar as relações de poder. 

Os dados serão coletados presencialmente, no arquivo institucional do Patriarcado de 

Lisboa e da Torre do Tomo. Analisando os modelos de relato financeiro do Patriarcado 

de Lisboa nos últimos 80 anos, bem como as periodicidades deste relato, seja das 

paróquias para o Patriarcado ou deste para a Santa Sé, e de que forma os vários eventos 



na Igreja Católica contribuíam para mudanças nos níveis de relato e desempenho 

financeiro do Patriarcado. Após o conhecimento dos modelos iremos procurar analisar o 

impacto do Concílio Vaticano II no desempenho financeiro do Patriarcado de Lisboa. E 

por último, conhecer as implicações das reformas financeiras iniciadas em 2014 pelo Papa 

Francisco. 

 

6. Resultados esperados  

Em todo o mundo, a Igreja Católica tem um papel relevante e prominência na história da 

sociedade, com impacto a nível social, político e económico. É uma instituição 

administrada por normas próprias, por normas jurídicas do Código de Direito Canónico, 

e apresenta uma hierarquia de poder com enquadramento de carácter territorial e pessoal 

onde se contemplam as instituições e os membros do governo da Igreja Católica: a Santa 

Sé dirigida pelo Papa, as dioceses dirigidas pelos bispos (como acontece com o 

Patriarcado de Lisboa) e as paróquias dirigidas pelos presbíteros. Todos os membros da 

hierarquia respondem perante a Santa Sé, que contempla o Papa e a Cúria Romana. Os 

relatos financeiros nestes diferentes níveis organizacionais atendem às hierarquias de 

poder e são de extrema importância para manter a transparência e a estabilidade 

económica da Igreja Católica (Somavilla, 2015). Por sua vez, para acompanhar a 

globalização e a modernização da sociedade, a Igreja Católica tem procedido, ao longo 

da sua história, a reformas que têm impacto no relato e desempenho financeiro das suas 

diferentes estruturas organizacionais. São exemplo destas reformas as Concordatas, o 

Concílio Vaticano II e a mais recentes reformas iniciadas pelo Papa Francisco em 2014. 

É neste contexto de história da contabilidade mais contemporânea que este projeto se 

insere, procurando contribuir para a literatura de contabilidade em contexto religioso 

através da análise dos níveis de relato e desempenho financeiro do Patriarcado de Lisboa. 



Para o efeito, serão levados a cabo três estudos em que cada um deles procura alcançar 

um dos três objetivos definidos para este projeto.  

O primeiro estudo estará centrado no primeiro objetivo deste projeto, o qual consiste em 

produzir conhecimento sobre a evolução do relato financeiro no Patriarcado de Lisboa, 

após a Concordata de 1940. Através de fontes documentais serão analisados os modelos 

de relato financeiro do Patriarcado de Lisboa nos últimos 80 anos, bem como as 

periodicidades deste relato, seja das paróquias para o Patriarcado ou deste para a Santa 

Sé. Mais especificamente, no âmbito das normas de relato da informação de natureza 

contabilística da Igreja Católica, a tarefa consistira em conhecer e interpretar a estrutura 

conceptual das demonstrações financeiras, o tipo de informações financeiras 

comunicadas de forma regular entre as paróquias, o Patriarcado e a Santa Sé, bem como 

as periodicidades em que eram comunicadas. Por sua vez, com base nas premissas da 

teoria institucional e seus desenvolvimentos subsequentes (Dillard et al., 2004; Major et 

al., 2018), procurar-se-á identificar a natureza de pressões (externas e internas) para 

ocorrem mudanças de práticas institucionalizadas de relato financeiro no Patriarcado de 

Lisboa. Estima-se concluir este objetivo no primeiro ano do projeto. Espera-se com os 

resultados deste objetivo dar origem a um artigo com vista à sua futura publicação. 

Havendo já um conhecimento das práticas de relato financeiro do Patriarcado de Lisboa, 

nos últimos 80 anos, o segundo estudo deste projeto atenderá ao objetivo de conhecer o 

impacto do Concílio Vaticano II no desempenho financeiro do Patriarcado de Lisboa. O 

Concílio Vaticano II implicou uma reestruturação do Patriarcado de Lisboa, incluindo o 

seu redimensionamento territorial, e é pertinente entender como o desempenho financeiro 

foi afetado por este relevante processo de mudança organizacional da Igreja Católica. A 

tarefa deste estudo consistirá principalmente em recolher e analisar informação 

documental e, complementarmente, realizar e analisar entrevistas semiestruturadas com 



responsáveis do Patriarcado de Lisboa e com outros intervenientes, nomeadamente da 

Diocese de Santarém e da Diocese de Setúbal, que tenham conhecimento direto ou 

indireto sobre as transformações ocorridas na reorganização do Patriarcado e, 

consequentemente, no seu desempenho financeiro. Com recurso à teoria institucional, 

procurar-se-á identificar e explicar as pressões institucionais ocorridas e as relações de 

poder desenvolvidas durante todo o processo de reestruturação do Patriarcado de Lisboa, 

bem como compreender a relevância da informação financeira normalizada e/ou não 

normalizada no período em análise (1962-1975). Estima-se concluir esta segunda tarefa 

no segundo ano do projeto. Este estudo também dará origem a um artigo que será 

apresentado em conferências científicas com vista à sua futura publicação. 

Tendo em conta os resultados dos estudos anteriores, o terceiro objetivo deste projeto é 

conhecer as implicações das reformas financeiras iniciadas pelo Papa Francisco, em 2014, 

nas práticas de relato e desempenho financeiro do Patriarcado de Lisboa. Procurar-se-á 

compreender as implicações destas reformas nos níveis de relato e desempenho financeiro 

do Patriarcado de Lisboa, bem como conhecer os mecanismos de controlo do relato 

financeiro implementados pelo Patriarcado de Lisboa junto das suas paróquias. Para o 

efeito, para além das fontes documentais, recorrer-se-á a entrevistas semiestruturadas com 

os responsáveis do Patriarcado de Lisboa e das suas paróquias. A tarefa deste estudo 

consiste em obter evidência das mudanças ocorridas nas práticas de relato e desempenho 

financeiro do Patriarcado de Lisboa, decorrentes das exigências da Santa Sé. Para 

compreender e interpretar o porquê das mudanças ocorridas nestas práticas recorrer-se-á 

também à teoria institucional, procurando compreender o papel de cada nível institucional 

(Santa Sé, Patriarcado de Lisboa e respetivas paróquias). Estima-se concluir esta terceira 

tarefa no terceiro ano do projeto. Este estudo também dará origem a um artigo que será 

apresentado em conferências científicas com vista à sua futura publicação. 



A elevada motivação e a experiência de investigação da candidata em história da 

contabilidade, acompanhadas das colaborações do Patriarcado de Lisboa e da Torre do 

Tombo, bem como da experiência da equipa de orientação, permitirão cumprir os 

objetivos. Deste projeto resultarão três estudos inovadores, e de interesse internacional, 

que irão contribuir para a literatura com a análise dos níveis de relato e desempenho 

financeiro em contexto religioso, indo ao encontro da necessidade de estudos que 

explorem a conexão entre contabilidade e religião, em períodos mais contemporâneos.  
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