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Resumo
O presente trabalho tem como objectivo estudar a importância do relatório de

gestão das entidade privadas e públicas, na perspectiva da tomada de decisões estratégicas e
do controlo dessa informação por parte dos órgãos internos e externos à própria entidade.
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INTRODUÇÃO

O relatório de gestão é um documento de prestação de contas que, à semelhança das

demonstrações financeiras (DFs), comuns ou específicas, das entidades privadas e públicas,

tem por objectivo disponibilizar informação de carácter económico, financeiro e social

sobre aquelas entidades a um conjunto alargado de destinatários e utilizadores dessa

informação.

A responsabilidade pela sua elaboração é do órgão de administração da entidade. Encontra-

se sujeito a parecer por parte do órgão de fiscalização e sujeito a exame por parte do revisor

oficial de contas (auditor externo) nas entidades que estejam obrigadas a designá-lo,

emitindo, para o efeito a respectiva certificação legal de contas. Deverá ser apreciado pela

assembleia geral das sociedades comerciais ou das cooperativas, pelos membros dos ACE

(agrupamento complementar de empresas) e membros dos AEIE (agrupamento europeu de

interesse económico), pelo órgão deliberativo do serviço ou organismo pertencente ao

sector público administrativo (quando existir) e, no que se refere às empresas públicas, pelo

Ministro das Finanças e Ministro da tutela.

As sociedades comerciais e as empresas públicas com valores mobiliários cotados em bolsa

são ainda obrigadas a submeter à fiscalização do auditor externo, inscrito na Comissão de

Mercado de Valores Mobiliários (CMVV), que emitirá parecer sobre o relatório de gestão e

restantes documentos de prestação de contas, previstos no art.º 245º, n.º 1, al. a) do Código

de Valores Mobiliários (CVM).

 As sociedades comerciais e as empresas públicas ficam obrigadas a depositar alguns

documentos de prestação de contas, entre os quais se encontra o relatório de gestão, na

Conservatória do Registo Comercial [cf. art.º 42º do Código de Registo Comercial (CRC)]

e a fazer a sua publicação no Diário da República (cf. art.º 70º e ss. do mesmo código). Os

organismos e serviços pertencentes ao sector público administrativo somente devem

proceder à publicação no Diário da República do relatório de gestão e de outras

demonstrações financeiras.

Os motivos que presidem à elaboração do relatório de gestão, os elementos que o
constituem, previstos na legislação portuguesa, e a análise comparativa desses elementos é
o assunto a tratar neste trabalho.

MOTIVOS DA  ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

1.1 OBJECTIVOS DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

As estruturas conceptuais das diversas organizações de contabilistas, nacionais e
internacionais, são unânimes em considerar que, subjacente ao objectivo da elaboração de
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demonstrações financeiras, está o propósito de que estas possam ter utilidade para os
diversos destinatários da informação prestada.
Neste sentido, consagrou-se no Plano Oficial de Contabilidade (POC) – ponto 3.1, que “as
demonstrações financeiras devem proporcionar informação acerca da posição financeira,
das alterações desta e dos resultados das operações para que sejam úteis a investidores, a
credores e a outros utentes a fim de investirem racionalmente, concederem crédito e
tomarem outras decisões, contribuindo assim para o funcionamento eficiente dos mercados
de capitais”. Esses destinatários e utilizadores da informação, indicados no POC, são os
investidores (sócios), financiadores, trabalhadores, fornecedores e outros credores,
administração pública e público em geral.
A Directriz Contabilística (DC) n.º 18, da Comissão de Normalização Contabilística
(CNC), aponta igualmente que “os objectivos das demonstrações financeiras são os de
proporcionar informações acerca da posição financeira, do desempenho e das alterações da
posição financeira de uma entidade, que sejam úteis àquele vasto conjunto de utentes para a
tomada de decisões”.
Nos estados Unidos da América o Financial Accounting Standard Board (FASB) (1978), §
9, começa por enunciar que o relato financeiro não é um fim em si mesmo, mas que antes
deverá fornecer informações com utilidade para a tomada de decisões empresariais e
económicas, destinadas a fazer escolhas fundamentadas entre usos alternativos de recursos
escassos na condução de actividades empresariais económicas1.
Também no Reino Unido o Accounting Standard Board (ASB)2 preconiza que esse
objectivo é o de fornecer informação sobre o desempenho financeiro e a posição financeira
de uma entidade de relato que seja útil a um conjunto de utilizadores, que se destine a
analisar a responsabilidade da gerência pelos recursos que lhes foram confiados e também
pela tomada de decisões económicas.
Por sua vez, em Espanha a Associacion Espanola de Contabilidad e Administracion
(AECA) (1999): “Princípios Contables, Marco Conceptual para la Informacion
Financeira”, pp. 33 e 34, vem igualmente defender que a informação financeira deve ser
útil a um vasto leque de utentes para a tomada de decisões económicas e que o objectivo
básico dessa informação consiste em permitir aos seus utilizadores avaliar:

•  Comportamento económico-financeiro da entidade, sua estabilidade e
vulnerabilidade e a sua eficácia no comportamento das suas funções; e

•  A capacidade da entidade para manter os seus recursos fixos e circulantes, para
financiá-los adequadamente e para remunerar suas fontes de financiamento.

Em França, pese embora a tónica se encontrar centrada no objecto, a Ordre des Experts
Comptables (OEC) (1996): “Comité Professionnel de Doutrine Comptable, Améliorer le
Système Comptable Française – Inventaire Partiel des Lacunes  du Cadre Conceptuel”, in
Revue Française de Comptabilité, n.º 277, Avril, vem defender que a finalidade da empresa
é ser criadora de riqueza e que o objectivo das demonstrações financeiras é o de representar
a medida dessa riqueza.
                                                          
1 Indicando também no § 34 que o relato financeiro tem por objectivo o fornecimento de informação

que é útil para os investidores, tanto presentes como potenciais, e credores e outros utilizadores

racionais de investimento, crédito e outras operações similares.

2 (1999): Statement of Principles for Financial Reporting, p. 20
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Por último, refira-se o que estabelece o International Accounting Standard Committee
(IASC) a este propósito. Indica a Norma Internacional de Contabilidade (NIC) n.º 1, § 5,
que o “objectivo das demonstrações financeiras de finalidades gerais é o de proporcionarem
informação acerca da informação financeira, do desempenho e de fluxos de caixa de um
empresa que seja útil a uma larga escala de utentes na tomada de decisões económicas. As
demonstrações financeiras também mostram os resultados da custódia das gestão dos
recursos a ela confiados”.
Apesar do relatório de gestão não se tratar, em rigor, de uma demonstração financeira,
parece-nos que, sendo também um dos documentos de prestação de contas, deverá ser
elaborado e divulgado com a finalidade de atingir os objectivos dos restantes documentos.
Mais ainda: não obstante as organizações de contabilistas, atrás identificadas, privilegiarem,
tendencialmente, a prestação de informação a utilizadores racionais externos, em
detrimento dos utilizadores internos (administrações das entidades), o relatório de gestão,
para além de fornecer as ditas informações a uns e a outros, potencia simultaneamente o
controlo interno e externo da actividade desenvolvida pelo membros dessas administrações.
O acto de elaborar e de submeter à apreciação e divulgação dos factos nele exarados conduz
a que se realize esse autocontrolo e o controlo de terceiros.

1.2 DIREITO DOS UTENTES À INFORMAÇÃO

Diga-se, antes de mais, que a preocupação de informar os utentes dos documentos de
prestação de contas e, em especial, os detentores de capital e os credores da entidade, tinha,
e tem, expressão na lei portuguesa, quer para as entidades privadas quer para as entidades
públicas. Em relação às entidades privadas, o Código Comercial prevê que entre as
obrigações especiais do comerciante deve figurar a “escrituração mercantil” e o acto de dar
“dar balanço e prestar contas” (cf. 2º e 4º do art.º 18º), indicando o mesmo código (art.º 63º)
que “os comerciantes são obrigados à prestação de contas, nas negociações, no fim de cada
uma; nas transações de curso seguido, no fim de cada ano; e no contrato de conta-corrente,
no tempo do encerramento”.
Note-se, que a matéria relativa à prestação de contas e, consequentemente, à elaboração,
fiscalização, apreciação e divulgação do relatório de gestão, passou a estar regulamentado,
a partir de 1986, no Código das Sociedades Comerciais (CSC). Para as contas individuais
nos:

- art.º 65º a 70º-A, para as sociedades em geral;

- art.º 189º,  para as sociedades em nome colectivo;

- art.º 263º, para as sociedades por quotas;

- art.º 451 a 455º, para as sociedades anónimas;

- art.º 474º a 478º, para as sociedades em comandita;

Para as contas consolidadas nos:

- art.º 508º-A a 508º-E.

A doutrina tem vindo a defender que os sócios são titulares de direitos patrimoniais,
designadamente o direito aos lucros, mas também titulares de direitos extra-   -patrimoniais,
como acontece com o direito à informação. E é com intuito de satisfazer uns e outros
direitos que são elaborados os documentos de prestação de contas, entre os quais o relatório
de gestão.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 5 / 18 -

A prestação de informação aos sócios é de facto um direito inderrogável. Estabelece a
propósito os art.º 181º, n.º 1 e n.º 3 e art.º 214º, n.º 1 e n.º 4 do CSC que os gerentes das
sociedades em nome colectivo e das sociedades por quotas:
“Devem prestar a qualquer sócio que o requeira informação verdadeira, completa e
elucidativa sobre a gestão da sociedade3 e, bem assim, facultar-lhe, na sede social a
consulta da respectiva escrituração, livros e documentos”.
Para o mesmo efeito, mas agora em relação aos sócios das sociedades anónimas,
prescrevem o n.º 1 do art.º 288º do mesmo código, que “qualquer accionista que possua
acções correspondentes a, pelo menos 1% do capital social pode consultar desde que alegue
motivo justificado, na sede da sociedade:

a) (...) os relatórios de gestão (...), relativos aos três últimos exercícios (...).

No que toca aos direitos dos sócios de conteúdo patrimonial, também o CSC (cf. n.º 1 do
art.º 217º, para as sociedades por quotas, e art.º 294º para as sociedades anónimas) indica
que não pode deixar de distribuir-se aos sócios metade do lucro do exercício que, nos
termos da lei, seja distribuível (a não ser que cláusula contratual ou deliberação tomada por
maioria de três quartos dos votos correspondente ao capital em assembleia geral, aponte em
sentido contrário).
Os credores são igualmente destinatários da informação prestada pelo relatório de gestão e
demonstrações financeiras. Para que estes possam definir, de forma racional, a política de
concessão de crédito têm necessidade de conhecer a posição económica e financeira do
beneficiário desse crédito, podendo fazê-lo mediante informação prestada pelo relatório de
gestão e demais documentos de prestação de contas que foram objecto de depósito e de
publicação obrigatórias. Saliente-se, que o património do devedor é a garantia geral dos
créditos a ele concedidos.
Por razões de ordem tributária, inspectiva e estatística, o Estado é igualmente destinatário
da informação financeira prestada pelo relatório de gestão e restantes documentos de
prestação de contas.
O dever da entidade patronal em prestar informação de carácter económico, financeiro e
social aos seus trabalhadores e o direito destes em participarem no controlo da gestão
também se encontra assegurado pela legislação portuguesa (cf. art.º 18º da Lei n.º 46/79, de
12 de Dezembro).
Nas entidades públicas, os objectivos da informação de natureza económico-financeira são
os mesmos dos das entidades privadas. Os utentes e destinatários dessa informação é que,
em regra, não são sempre os mesmos. Por outro lado, o grau de sofisticação da informação,
objecto de utilização pelos diversos destinatários, também é diferente.
Assim, pode indicar-se como destinatários da informação proporcionada pelos documentos
de prestação de contas4:

- Órgãos do Estado de natureza política, onde se incluem o Parlamento, o

Governo da República e os Governos Regionais, as Assembleias Regionais e

das Autarquias e as Câmaras Municipais;

                                                          
3 Sublinhado nosso.

4 Sobre este assunto vide Pina Martinez, V., Torres Prada, L. (1996): Analisis de la información

Externa, Financiera Y de Gestión, de las Administraciones Públicas, pp. 36 e 37.
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- Órgãos da administração pública e respectivos organismos ou serviços

desconcentrados;

- Órgãos de administração do serviço ou organismo público;

- Órgãos de fiscalização e de controlo administrativo e jurisdicional;

- Órgãos de instituições supranacionais, como é, por exemplo, a Comissão

da União Económica e Monetária;

- A sociedade civil em geral (cidadãos anónimos, associação de

trabalhadores e patronais, credores, investidores, etc.).

Os órgãos do Estado de natureza política com funções executivas necessitam de ser
informados acerca do grau de consecução dos programas propostos aos eleitores que
definem as linhas estratégicas de actuação. Aos órgãos com as mesmas características, mas
com funções somente deliberativas, compete-lhes apreciar e avaliar as acções levadas a
cabo pelos órgãos políticos com funções essencialmente executivas.
Os órgãos da administração centralizada e desconcentrada servem-se da informação
prestada para efeitos de gestão táctica, de planeamento da actividade e para fins estatísticos
e de elaboração da contabilidade nacional.
Os Serviços e organismos públicos utilizam a informação prestada pelos documentos de
prestação de contas para efeitos de gestão operativa na tomada de decisão, autocontrolo da
actividade desenvolvida, que compreende a avaliação da economia, eficiência e eficácia dos
serviços públicos que presta.
Os órgãos de fiscalização e controlo têm por missão fiscalizar e controlar, por via
administrativa e jurisdicional, não só a economia, eficiência e eficácia dos recursos
utilizados pelos órgãos de administração do serviço ou organismo público, mas ainda
analisar da conformidade legal e regularidade financeira na aplicação dos recursos
financeiros.
Às instituições supranacionais compete avaliar o grau de consecução das políticas
governamentais e controlar os meios de co-financiamento dos projectos compreendidos
nessas políticas.
À sociedade civil interessa-lhes conhecer, essencialmente, para efeitos de julgamento
político, como foram e estão a ser geridos os dinheiros públicos provenientes dos impostos
que pagam.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

1.3 NAS ENTIDADES PRIVADAS

Nas sociedades comerciais, o art.º 65º do CSC torna obrigatório, tanto para satisfação dos
direitos patrimoniais e extra-patrimoniais dos sócios, como para informação dos credores e
de outros destinatários da informação económico-financeira, a elaboração e a sua
submissão ao “órgão competente da sociedade o relatório de gestão, as contas do exercício
e demais documentos de prestação de contas previstos na lei relativos a cada exercício
anual”.
Para as restantes entidades privadas, esta obrigação também deverá ser exercida  pelo órgão
com idênticas funções. Assim, no que respeita às cooperativas, estabelece a al. a) do art.º
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56º do Código Cooperativo (C. Coop.) que é da competência da direcção “elaborar
anualmente e submeter a parecer do Conselho Fiscal e à apreciação e aprovação da
assembleia geral o relatório de gestão e as contas do exercício (...)”. Nos ACE, pese embora
o Decreto-Lei (D.L.) n.º 430/73, de 25 de Agosto, nada referir a propósito deste relatório,
sabe-se, no entanto, que nos casos não previstos neste diploma legal deve aplicar-se, por
força do art.º 20º, as regras das sociedades em nome colectivo. O mesmo é dizer que os
ACE se encontram obrigados à elaboração do relatório de gestão nos mesmos termos que as
sociedades comerciais o elaboram. Já no que respeita ao AEIE., a lei é clara (cf. art.º 9º do
D.L n.º 148/90, de 9 de Maio) ao estabelecer que compete aos gerentes “elaborar e
submeter à apreciação dos membros o relatório de gestão, as contas dos exercício e os
demais documentos de prestação previstos na lei relativos a cada exercício”.
Por último, e ainda a propósito das entidades privadas, é de aludir que os Estabelecimentos
Individuais de Responsabilidade Limitada (EIRL), apesar de não se encontrarem obrigados
à elaboração do relatório de gestão, deverão produzir um documento onde se mencione o
destino a dar aos lucros obtidos 5 (cf. art.º 12º do DL n.º 248/96, de 25 de Agosto).

1.4 NAS ENTIDADES PÚBLICAS

A análise da prestação de contas nas entidades públicas terá de ser feita consoante estas
pertençam ao Sector Empresarial do Estado (SEE) ou ao Sector Público Administrativo
(SPA). As empresa públicas, pertencentes ao primeiro sector, têm regime próprio: o
Regime Legal das Empresas Públicas (RLEP.), aprovado pelo D.L. n.º 260/76, de 28 de
Abril. Neste diploma legal encontra-se estipulado (art.º 28º) que o conselho de
administração deve elaborar e submeter à apreciação do conselho de fiscalização (para
posterior aprovação pelo ministro da tutela) entre o mais, o relatório do conselho de
administração (relatório de gestão) e as contas do exercício. As regras a ter em conta na
elaboração do relatório de gestão e dos restantes documentos de prestação de contas são, no
essencial, idênticas às aplicadas pelas sociedades comerciais.
No que concerne aos serviços e organismos pertencentes ao sector público administrativo, a
matéria relativa à prestação de contas e, em especial, à elaboração do relatório de gestão
(feito nos mesmos termos em que é produzido para as entidades privadas) deverá analisar-
se à luz da legislação publicada que conduziu à última reforma da contabilidade pública.
Com a publicação da Lei n.º 8/90, de 20 de Fevereiro, que institui as bases da contabilidade
pública, deu-se início a uma nova reforma da contabilidade do sector público
administrativo. Com o intuito de desenvolver os princípios consagrados naquela Lei, foi
publicado o D.L. n.º 155/92, de 28 de Julho, que aprovou o Regime de Administração
Financeira do Estado. Aí se encontra estabelecido que, entre outras matérias, os regimes de
contabilidade a aplicar aos serviços e organismos pertencentes ao sector público
administrativo e, bem assim, os requisitos gerais a que deve obedecer a realização das
despesas feitas por esses serviços ou organismos:

- Conformidade legal, o que pressupõe que só se deverá efectuar despesas

desde que exista lei que autorize;

                                                          
5 Adiante havemos de analisar que a proposta de aplicação dos resultados é um elemento do relatório

de gestão.
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- Regularidade financeira, isto é, a despesa só deverá fazer-se se estiver

inscrita no orçamento e adequadamente classificada;

- Economia, eficiência e eficácia, significando em termos gerais que a

autorização da despesa visa a obtenção do máximo rendimento e o acréscimo

de produtividade.

Saliente-se, que o controlo de gestão orçamental nestas entidades deverá fazer-se de forma
sistemática e sucessiva e incluirá a fiscalização da regularidade financeira e a análise da
eficiência e da eficácia dos serviços e organismos (cf. art.º 10º da Lei n.º 8/90 e art.º 50º do
D.L. n.º 155/92). As modalidades desse controlo (fiscalização) previstos na lei são:
autocontrolo - feito pelos próprios serviços e organismos; o controlo interno da gestão -
realizado por órgãos administrativos de fiscalização através de auditorias a realizar; e o
controlo externo, jurisdicional - a levar a cabo pelo Tribunal de Contas.
Na sequência da publicação dos dois diplomas anteriores, foi aprovado, através do D.L. n.º
232/97, de 3 de Setembro, o Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), que se aplica
a todos os serviços e organismos da administração central, regional e local, que não sejam
empresas públicas, e, bem assim, à Segurança Social e às entidades privadas que sejam
maioritariamente financiadas pelo Orçamento de Estado (OE).
Importa referir que o art.º 5º do D.L. que aprovou o POCP previa a publicação de planos de
contabilidade sectoriais. Até à presente data já foram aprovados: o Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL)6; o Plano de Contabilidade para o Sector da
Educação (POC-Educação)7; e o Plano Oficial de Contabilidade para o sector da saúde
(POCMS)8.
Qualquer destes planos sectoriais inclui como documento de prestação de contas o relatório
de gestão.

ELEMENTOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO

1.5 IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS

As 4ª e 7ª Directivas CEE (art.º 46º e 36º, respectivamente) e o art.º 66º do CSC indicam os
elementos mínimos que o relatório de gestão deve conter para as entidades privadas. Em
relação às entidades pertencentes ao sector público administrativo, os respectivos planos de
contabilidade enumeram e descrevem esses elementos.
Tendo por base aqueles requisitos mínimos, exigidos legalmente, poder-se-á dizer que os
relatórios de gestão serão mais ou menos desenvolvidos, mais ou menos pormenorizados.
Esta qualificação poderá variar em função de vários factores, designadamente a dimensão
da entidade e o facto de, sendo privada, se encontrar ou não com o seu capital aberto ao
público.

                                                          
6 Aprovado pelo D.L. nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro.

7 Aprovado pela Portaria nº 792/2000, de 20 de Setembro.

8 Aprovado pela Portaria nº 898/2000, de 28 de Setembro;
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No mapa infra identifica-se os elementos do relatório de gestão, para, de seguida, se
proceder à análise, necessariamente sucinta, de cada um desses elementos do relatório9:

4ª 
Directiva 

CEE

7ª 
Directiva 

CEE
CSC CMVM POCAL

POC_Edu
cação

POC-MS
Legislação 
especifica

1. Evolução da gestão/análise da situação 
económica - - x x x x x -

2. Factos relevantes x x x x x x x -

3. Evolução previsivel da entidadade x x x x - - - -

4. Análise da situação financeira - - - - x x x -

5. Endividamente de e a terceiros - - - - x x - -

6. Proposta de aplicação de resultados - - x - x - - -

7. Existência de sucursais - - - - - - -

8. Existência de filiais e associadas - - - - - - - -

9. Informação a incluir no balanço social - - - - - x x -

10. Qualidade e ambiente - - - - - - - -

11. Outros elementos do relatório

11.1 Número e valor nominal das quotas ou acções 
próprias adquiridas ou alienadas durante o x x x - - - - -

11.2 Autorizações concedidas em negócios entre a 
sociedade e os seus administradores - - x - - - - -

11.3 Publicidade de participações dos membros dos 
órgãos de administração e fiscalização - - x - - - - -

11.4 Publicidade de participações dos accionistas - - x x - - - -

11.5 Contratos de prestação de serviços e de 
concessão de crédito - - - - - - - x

11.6 Inventário dos investimentos financeiros - - - - - - - x

11.7 Dividas em mora ao Estado - - - - - - - x

11.8 Incentivos e beneficios fiscais e financeiros - - - - - - - x

Elementos do relatório de gestão

Quadro 1. Quadro comparativo dos elementos do relatório de gestão
1.6 ANÁLISE DOS ELEMENTOS. EVOLUÇÃO DA GESTÃO / SITUAÇÃO ECONÓMICA

•  Caracterização do meio envolvente onde a entidade se insere e da conjuntura
económica:

Sobre esta matéria o relatório de gestão poderá compreender uma breve análise do contexto
onde se insere a entidade e da conjuntura económica, mencionando alguns indicadores
macro-económicos sobre inflação, desemprego, investimento e taxa de juro.
•  Política comercial:

                                                          
9 Em relação aos elementos do relatório  de gestão das entidades privadas seguimos de perto o

exposto por Tiago, A., Almeida, R., Pascoal, T. (1999): Prestação de Contas – Elaboração,

Apreciação, Depósito e Publicação, pp. 82 e ss..
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Aspectos relacionados com compras de bens ou dos serviços prestados por terceiros, prazo
de recebimentos e política de descontos, canais de distribuição e política de marketing e
custos comerciais.
•  Política de aprovisionamento:

Mercados de abastecimento dos bens utilizados na actividade, volume das mercadorias e
matérias primas e outros bens adquiridos, política de descontos obtida, prazo médio de
pagamentos e despesas de aprovisionamento.
•  Produção:

Identificação dos produtos fabricados em valor e em percentagem. Estrutura de custos de
produção em relação às vendas e estrutura dos elementos do custo de produção em relação
a este.
•  Investimentos:

Identificação dos investimentos efectuados em capital fixo e capital circulante. Motivos
desse investimento, duração do prazo previsto para a sua conclusão. Modalidades de
financiamento do investimento e taxas de juro acordadas.
Investimentos financeiros realizados e, bem assim, motivo e condições em que foram
efectuados. De entre estes investimentos é de destacar aqueles que foram realizados
mediante subscrição de empréstimos obrigacionistas e que se consubstanciaram na compra
de participações sociais que deram lugar à existência de empresas filiais e ou de associadas.
Nas entidades públicas, identificação dos investimentos realizados; o montante, o grau de
realização e a forma de financiamento: fundos comunitários, Orçamento do Estado ou outra
fonte de financiamento.
•  Actividades de investigação e desenvolvimento:

Programas de pesquisa e desenvolvimento levados a cabo quer pela entidade ou por
terceiros no que respeita a produtos, métodos e processos.
Nas entidades públicas, evidenciar o grau de concretização das pesquisas realizadas
relacionadas com a actividade desenvolvida.

1.7 ACONTECIMENTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

Trata-se dos factos verificados entre a data do encerramento das contas e a data da sua
apresentação para apreciação pelo órgão respectivo. Relativamente a esta matéria dispõe o
art.º 38º das normas técnicas da actual Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC)
que estes acontecimentos podem classificar-se em três categorias:

a) Os que têm uma directa e significativa incidência nas demonstrações

financeiras sujeitas a revisão legal de contas;

b) Os que não afectam directamente as demonstrações financeiras, que pela sua

importância devem ser divulgados, tal como aconteceria se fossem conhecidas

antes do encerramento das contas correspondentes ao período;

c) Os que não afectam, nem directa nem indirectamente, as demonstrações

financeiras e que normalmente não exigiriam divulgação, mesmo quando

tempestivamente conhecidos.
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Os acontecimentos previstos nas al. a) e b) das citadas Normas Técnicas são,

obrigatoriamente, objecto de divulgação. Senão todos, pelo menos os previstos na já

aludida al. b), deverão figurar no relatório de gestão, porquanto (cf. art.º 39º das Normas

Técnicas) são os que:

a) Põe em risco a existência da entidade;

b) Podem prejudicar o desenvolvimento ou condicionar em grande extensão a

normal actividade da entidade;

c) Impliquem violação da lei ou dos estatutos10.

Nas sociedades emitentes de acções admitidas à negociação em bolsa, preceitua também o
n.º 1 do art.º 248º do CVM, que estas devem informar “imediatamente o público sobre
quaisquer factos ocorridos na sua esfera de actividade que não sejam do conhecimento
público e que, devido à sua incidência sobre a situação patrimonial ou financeira ou sobre
ao andamento normal dos negócios, sejam susceptíveis de influir de maneira relevante no
preço das acções”.
Assim e se as sociedades são emitentes de obrigações ou de outros valores mobiliários,
devem igualmente informar o público das factos relevantes susceptíveis de afectar a
capacidade de cumprir os seus compromissos (cf. nº 2 do citado artigo).
A este propósito, a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários publicou um documento
para discussão pública 11, o qual veio dar origem a um outro documento onde enumera,
entre outros, alguns dos factos relevantes:

- Acordos estratégicos ou de cooperação;

- Fusão, cisão, ou transformação, da própria entidade, ou de outras que

integrem o grupo económico;

- Cessão da exploração de negócios ou actividades;

- Litígios que possam afectar a situação patrimonial da entidade ou do

grupo em que se integra.

A publicidade dos factos relevantes deve fazer-se em meio de comunicação de grande
difusão em Portugal que seja acessível aos destinatários da informação12, não obstante

                                                          
10 Em Espanha os acontecimentos subsequentes, são objecto de menção no ponto n.º 19 da memória

do Plan General de Contabilidad; a AECA também trata deste assunto em “Principios Contables –

Previsiones, Contigencias y Acontecimientos  Porteriores al Cierre de los Estados Financieros,

Documento nº 11, pp. 42 a 46. A nível internacional estes factos vêm tratados na NIC n.º 10 da

IASC.

11 Intitulado “Orientações relativos à Prestação de Informação sobre Factos Relevantes pelas

Entidades Emitentes de Valores Mobiliários Admitidas à Negociação em Bolsa, Boletim nº 54, de

30 de Setembro de 1997.

12 Cf. n.º 1 do art.º 5º do CVM. O n.º 2 deste artigo estabelece ainda que a CMVM estabelece em

regulamento os meios de comunicação adequados a cada tipo de publicação.
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dever também constar no Boletim de Cotações. A CMVM e a bolsa devem igualmente ser
informadas.
Ora, se para estas entidades a publicidade dos factos relevantes ao público deverá fazer-se
por aquelas vias, não encontramos motivos para que deixem de figurar no relatório de
gestão.
Anote-se, que no que respeita às entidades públicas, qualquer dos planos de contabilidade
atrás referenciados obrigam, igualmente, às divulgação dos factos relevantes no relatório de
gestão. Apontam-se, a título exemplificativo, como factos relevantes daquelas entidade os
seguintes:

- Concurso público para a realização de investimento;

- Extinção ou integração do serviço ou organismo em consequência de

acções levadas a cabo conducentes à reforma da Administração Pública ou, em

resultado de alteração na orgânica do governo;

- Sinistros com grande expressão no património da entidade;

- Greve de grande duração, efectuada pelos trabalhadores afectos ao

serviço ou organismo que tivesse conduzido à paralisação, total ou parcial,

desses serviços e organismos;

- Inquéritos e sindicâncias efectuadas por entidades políticas ou com

carácter inspectivo.

1.8 EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA ENTIDADE

As 4ª e 7ª Directivas da CEE, bem como o art.º 66º do CSC obrigam à inclusão deste
elemento no relatório de gestão das entidades privadas. Nas sociedades com capital aberto
ao investimento público, o nº 2 do art.º 8º do CVM torna obrigatório que essas previsões
sejam objecto de parecer pelo auditor registado na CMVM, o qual se pronunciará sobre os
pressupostos, critérios e coerência.
Curiosamente, os planos de contas das entidades sujeitas à aplicação do POCAL, POC -
Educação e POCMS, não prescrevem de forma expressa, a inclusão no relatório de gestão
da evolução previsional do organismo ou serviço, o que parece ter justificação, porquanto:

- Os serviços e organismos sujeitos à aplicação do POCAL (Autarquias

locais) devem elaborar as “Grandes Opções do Plano” (que inclui o plano

plurianual de investimentos e as actividades mais relevantes da gestão

autárquica) e o orçamentos de receitas e de despesas, segundo a classificação

económica.

- Os serviços e organismos obrigados à disciplina do POC - Educação

deverão elaborar também o plano plurianual de investimentos e orçamento das

receitas e despesas, igualmente segundo a classificação económica;

- Os serviços e organismo que devam aplicar o POCMS deverão elaborar

o orçamento anual (como expressão financeira do plano de acção), de acordo

com a classificação económica das receitas e despesas; o orçamento financeiro
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(Demonstração de Origem e Aplicação de Fundos previsional); e o orçamento

económico (de custos e proveitos previstos).

Na falta de norma específica, estes organismos e serviços ficavam sempre obrigados à
elaboração do plano, previsto para todas as entidades pertencentes ao sector público
administrativo (cf. D.L. n.º 183/96, de 27 de Setembro), onde se deve descriminar os
objectivos a atingir, os programas a realizar (projectos e actividades) e os recursos a
utilizar, bem como a estratégia a adoptar para cumprimento destes objectivos. Por
imposição da Lei n.º 6/91, de 20 de Fevereiro, e de legislação de desenvolvimento desta lei,
tais entidades são ainda obrigadas à elaboração do orçamento, a integrar o Orçamento de
Estado.
De todo o modo, sempre se dirá que não estando definido para as entidades privadas o
conteúdo do elemento em estudo do relatório de gestão, o mesmo poderá incluir balanços e
demonstrações de resultados previsionais e, bem assim, indicadores económico-financeiros
previsionais de liquidez, solvabilidade, rendibilidade e de produtividade.

1.9 ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

O art.º 66º do CSC não impõe (de forma expressa) às sociedade comerciais e às restantes
entidades do sector privado (que por remissão das leis respectivas se aplique este preceito)
que o relatório da gestão inclua análise de carácter económico–financeiro. Diferentemente
acontece para as instituições públicas. Tanto o POCAL, como o POC – Educação e o
POCMS prevêem que o relatório de gestão contenha este tipo de informação,
designadamente indicadores de gestão financeira, indicadores económicos apropriados à
análise de balanços, demonstrações de resultados, mapas de execução orçamental e demais
peças contabilísticas.
Diga-se ainda que tanto o POC–Educação, como o POCMS, inclui um documento
destinado para o efeito, designado “mapa de situação financeira”.
Para as entidades pertencentes ao sector privado, estes indicadores podem figurar no
relatório de gestão inseridos em elemento autónomo ou incluídos no elemento “Evolução
da Gestão / Situação económica (e financeira)”.

1.10 ENDIVIDAMENTO DE E A TERCEIROS

O relatório de gestão das entidades públicas sujeitas à aplicação do POCAL e do POC–
Educação deverá também incluir informação acerca da evolução das dívidas  (a curto,
médio e longo prazos) nos últimos três anos, individualizando as dívidas a instituições de
crédito das restantes dívidas a terceiros.
Acresce dizer, que quer os planos de contabilidade acima referidos quer o POCMS,
prevêem que o anexo ao balanço e à demonstração dos resultados inclua mapa do
endividamento a terceiros. Parece-nos que a informação prestada no relatório, por não se
referir apenas às dívidas a terceiros, completa a informação prestada pelo anexo ao balanço
e à demonstração dos resultados.
Para as entidade privadas, estas exigências não se encontram previstas no CSC. No entanto,
tais informações poderão ser prestadas no relatório de gestão e, ou no anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados.
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1.11 PROPOSTA DA APLICAÇÃO DE RESULTADOS

As sociedades comerciais e as restantes entidades privadas que estejam, nos termos do art.º
66º do CSC, obrigadas à elaboração do relatório de gestão deverão indicar no mesmo (ou
em documento anexo) a proposta de aplicação de resultados. Na elaboração desta proposta
o órgão de administração  terá em conta o que prescrevem as normas legais e estatutárias.
Assim, não podem ser distribuídos lucros que se tornem necessários para:

- Constituição de reservas legais e estatutárias (art.ºs 218º e 295º do CSC);

- Cobertura de prejuízos anteriores e para amortização de despesas de

constituição e despesas de investigação e desenvolvimento (art.º 33º do CSC);

- Evitar que a situação líquida (capital próprio) se torne inferior à soma do

capital e das reservas legais (art.º 32º do CSC);

- Pagamento a sócios privilegiados na distribuição de dividendos (art.º

341º e 345º do CSC);

- Pagamento de salários em atraso (cf. art.º 13º da Lei n.º 17/80, de 16 de

Junho);

- Pagamento aos sócios promotores de uma sociedade anónima,

constituída com apelo à subscrição pública (art.º 279º do CSC);

- Pagamento do quinhão sobre os lucros dos sócios de indústria nas

sociedades em nome colectivo.

Diga-se, antes de mais, que a proposta de aplicação de resultados nas empresas públicas
deverá ficar condicionada à constituição das reservas e fundos a que se referem o n.º 1 do
art.º 26º do D.L. n.º 260/76, de 8 de Abril e D.L. n.º 75- A/77, de 28 de Fevereiro.
Nas entidades pertencentes ao sector público administrativo que estejam sujeitos à
disciplina de um dos três planos de contabilidade acima referenciados, só as autarquias
locais (ou entidades equiparadas para efeitos contabilísticos) devem evidenciar no relatório
de gestão o destino dos resultados obtidos, ficando este, no entanto, condicionado à verba
necessária para o reforço do património e para constituição da reserva legal (cf. ponto 2.7.3.
do POCAL). Nas restantes entidades (as que apliquem o POC-Educação e o POCMS),
apesar do relatório de gestão nada indicar a este respeito, prescrevem as notas explicativas
da Conta 59 – “Resultados Transitados”, que as importâncias nela registada constituem em
regra, quantias transferidas de resultados líquidos provenientes de exercícios anteriores.
Acresce dizer que, tal como o POCAL, o POC–Educação, prevê a constituição de reservas
legais, constituídas de acordo com a legislação aplicável.

1.12 EXISTÊNCIA DE SUCURSAIS

Somente o art.º 66º do CSC impõe que o relatório de gestão das sociedades comerciais
indique as sucursais da sociedade a que se refere o art.º 13º do mesmo código. Estas
consistem num estabelecimento ou estrutura próxima deste que representa, no país ou no
estrangeiro, a sociedade. Não é dotado de personalidade jurídica, mas dispõe de
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autonomia13. Nas entidades públicas poder-se-ia identificar os serviços e organismos
desconcentrados ou dependentes de outros serviços ou organismos públicos.

1.13 EXISTÊNCIA DE FILIAIS E ASSOCIADAS

Nenhum dos diplomas legais atrás analisados prevêem que o relatório de gestão identifique
as filiais e as associadas da entidade que o elabora. Parece-nos que esta informação também
deveria constar no relatório de gestão das entidades públicas e privadas sujeitas às
consolidação das demonstrações financeiras.

1.14 INFORMAÇÃO INCLUÍDA NO BALANÇO SOCIAL

Sem prejuízo da informação contida no balanço social a que as entidades privadas se
encontram sujeitas a elaborar, nos termos da lei nº 141/85, de 14 de Novembro (alterado
pelo D.L. nº 9/92, de 22 de Junho), o relatório de gestão poderia fornecer informação acerca
do número, categoria, estrutura de custos e formação profissional dos trabalhadores ao
serviço da empresa, tanto mais que só aquelas com 100 ou mais empregados é que
elaboram o referido balanço social.
Todavia, o POC–Educação e o POCMS determinam que o relatório de gestão contenha
informação respeitante ao balanço social da administração pública, a que se refere o D.L.
n.º 190/96.

1.15 QUALIDADE E AMBIENTE

Relativamente a esta matéria, nenhum dos diplomas legais acima referidos lhe fazem
referência. Parece-nos que as entidade privadas com produtos e processos de fabrico
certificados pelo Instituto Português da Qualidade e, bem assim, as entidades públicas
sujeitas a avaliação da gestão e do seu desempenho deveriam expressar os resultados dos
exames feitos pelas entidades certificadoras da qualidade nos respectivos relatórios de
gestão. Idêntica menção deveria acontecer com os custos incorridos e com os benefícios
obtidos em consequência da dita avaliação.

1.16 OUTRAS INFORMAÇÕES A INCLUIR NO RELATÓRIO

Além das informações acima referidas, a lei impõe, por vezes, e a doutrina recomenda que
façam parte do relatório outros elementos. Estes incluem-se, essencialmente, nos relatórios
de gestão de entidades privadas, pelo que não serão objecto de estudo no presente trabalho.
Limitar-nos-emos a fazer a sua enumeração:

- O número e o valor nominal de quotas ou acções próprias adquiridas ou

alienadas durante o exercício;

- Autorizações concedidas em negócios entre a sociedade e os seus

administradores;

                                                          
13 A integração das contas da sucursal na contabilidade da sede deve fazer-se de acordo com as

normas previstas na DC n.º 23.
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- Publicidade de participações dos membros dos órgão de administração e

fiscalização;

- Publicidade de participações de accionistas;

- Contratos de prestação de serviços e de concessão de crédito efectuadas

pelas Sociedades Gestoras de Participações Sociais (SGPS);

- Inventário dos investimentos financeiro feitos pelas SGPS;

- Dívidas em mora ao Estado;

- Incentivos e benefícios financeiros e fiscais.

CONCLUSÕES

Perante o que foi exposto, pode concluir-se que:
1. O relatório de gestão é um documento de prestação de contas previsto na legislação

portuguesa e comunitária. Deve ser elaborado pelo órgão de administração das
sociedades comerciais, cooperativas e outras entidades privadas, empresas públicas e
entidades pertencentes à administração pública que estejam obrigadas a elaborar a sua
contabilidade em regime de acréscimo, de acordo com um dos seguintes planos de
contabilidade: POCP, POCAL, POC–Educação e POCMS.

2. Trata-se de um instrumento de informação económica, financeira e social. Informação
que não substitui, nem é substituída, por aquela que se encontra expressa nas
demonstrações financeiras. Aliás, entre estas e o relatório de gestão existe uma relação
de complementaridade, no que respeita à informação prestada pelos mesmos.

3. Tal como nas demonstrações financeiras, a informação contida no relatório de gestão é
dirigida, em primeira linha, para os membros do órgão de administração, cuja
competência para a elaboração do mesmo é da sua responsabilidade. Fornece-lhes
informação histórica sobre a actividade desenvolvida e a situação da entidade. Permite-
lhes também fornecer dados prospectivos inerentes ao processo de planificação e da
estratégia adoptada, com vista ao cumprimento dos objectivos previamente
estabelecidos.

4. No âmbito da contabilidade de direcção estratégica, o relatório de gestão constitui um
verdadeiro instrumento de informação para fundamentar, tanto as decisões de nível
operativo e táctico como as decisões estratégicas.

5. O relatório de gestão cumpre também, ainda que parcialmente, a função de informar os
titulares do capital  (ou património) da entidade (sócios, cooperadores, membros de
agrupamentos e o Estado), quer mediante discussão do conteúdo desse relatório em
assembleia geral, quer mediante consulta directa, efectuada nos termos das leis
respectivas. O facto do relatório de gestão ser objecto de depósito da Conservatória do
Registo Comercial, facilita igualmente a sua consulta pelos financiadores, potenciais
investidores e outros utentes da informação nele contida.

6. É também qualificado como um instrumento de controlo. De auto-controlo efectuado
pelos próprios órgãos administração, uma vez que, pelos elementos que fornece,
permite-lhes analisar o grau de consecução dos objectivos propostos e da estratégia
seguida, e bem assim, comparar os resultados previstos com os alcançados, analisando,
consequentemente, os desvios verificados em face aos recursos utilizados.
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7. As informações contidas no relatório são também passíveis de controlo por entidades
internas e externas à própria entidade. Nas sociedades comerciais, cooperativas,
empresas públicas e demais entidades com órgão de fiscalização, o conselho fiscal (ou
órgão com funções idênticas) terá de emitir parecer sobre o relatório de gestão. O
Revisor Oficial de Contas também deverá elaborar o relatório da fiscalização efectuada
e emitir a Certificação Legal de Contas. Nas entidades cotadas em bolsa de valores, o
relatório de gestão é ainda sujeito a exame pelo auditor externo.

8. Os documentos de prestação de contas, nos quais está incluído o relatório de gestão,
das entidades públicas administrativas estão igualmente sujeitos a controlo e
fiscalização efectuadas por órgãos internos e externos. A fiscalização interna é feita pelo
Revisor Oficial de Contas do serviço ou organismo que a lei autorizou a sua designação.
O órgão de tutela com funções inspectivas, a Inspecção Geral de Finanças e a Direcção
Geral do Orçamento exercem também funções de controlo e fiscalização desses
documentos de prestação de contas.  O Tribunal de Contas procede à fiscalização
jurisdicional dos mesmos documentos. O órgão deliberativo do serviço ou organismo
(quando previsto na lei) controla e fiscaliza, politicamente, a actividade do serviço ou
organismo público. Em última instância, o relatório de gestão e as contas dos
organismos e serviços públicos, são também objecto de fiscalização política pela
Assembleia da República.
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