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Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, na execução de uma política
de aproximação às instituições do ensino superior, com especial dês -
itaque para aquelas que ministram cursos de Contabilidade e no senti-

do de uma maior divulgação e aprofundamento desta ciência, tem vindo, em
colaboração com as respetivas escolas, a realizar os denominados "Congres-
sós dos ISCAS". Evento aliás que desde há muito tempo apoiamos a sua orga-
nização, mesmo quando eram exclusivamente organizados pêlos institutos A
primeira experiência, em bom rigor, deu-se há dois anos com a realização do
evento em Lisboa, tendo este constituído uma verdadeira jornada de reüexão
sobre a Contabilidade nas suas diversas vertentes, com especial relevância na
sua vertente pública. Hoje é a vez de, em colaboração com o Instituto Su-
perior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC), promovermos
mais um sério e aprofundado debate sobre a Contabilidade e a sua relevância
na Administração Pública. O tema, de uma oportunidade indiscutível, coin-
cide com a conclusão e correspondente entrega pela Comissão de Normali-
zação Contabilística ao Secretário de Estado do Orçamento do novo projeto
de-contabilidade pública, proposta que se reveste de uma grande importân-
cia, não só nos seus efeitos, mas também no desafio de desenvolvimento que
aportará a uma nova visão da Administração Pública mais próxima dos cida-
dãos, do rigor e procedimentos na gestão da causa pública. O SNC-AP, sigla
porque foi denominada a mencionada proposta, não tenho dúvidas, consti-
tuirá uma autêntica revolução na forma como equacionamos e vemos hoje
o funcionamento da Administração Pública. Uma discussão profunda sobe a
forma, os princípios e os valores do novo projeto, serão incentivos muito im-
portantes para quem tomar decisões neste domínio. Uma vez mais queremos
ser pioneiros na História e participar, não só com os parceiros da organização,
mas também com todos os que com o seu contributo, independentemente da
forma como se venha a revelar. Queremos ser obreiros da mudança e da atri-
buição à Contabilidade do verdadeiro papel que ela deve representar na socie-
dade e na construção das condições para que os cidadãos sejam mais felizes.
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Resumo

O estudo em apreço versa sobre a temática da gestão de resultados e pretende
identificar os incentivos que motivam os gestores públicos dos Hospitais
Entidades Públicas Empresariais a incorrer em práticas discricionárias que
condicionam os resultados contabilísticos dessas instituições públicas.
A metodologia utilizada recorre ao modelo de Jones (1991) para estimar os
accruals discricionários para uma amostra de 20 Hospitais no período de
tempo compreendido entre 2005 e 2008. As principais evidências empíricas
encontram suporte na literatura e revelam que a gestão dos resultados ocorrem
nos Hospitais, no sentido de os gestores irem ao encontro às expetativas da
entidade reguladora, aplicando práticas contabilísticas discricionárias que
favoreçam o atingir de resultados esperados de acordo com o contrato -
programa previamente definido.

Palavras-chave: Gestão de resultados. Hospitais e accruals discricionários.

C6


