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que as ressalvas e irregularidades apontadas 
nos certificados de auditoria de conformidade 
não são significativos na explicação da 
qualidade, haja vista serem quase uma 
constante entre as instituições pesquisadas. 

Esta investigação possibilitou o conhecimento 
de aspeetos relevantes da Contabilidade 
Pública em si e da sua aplicação no sector 
específico da educação superior no Brasil, 
confirmando o relevante papel da 
contabilidade para a accountability, 
considerando os vários stakeholders. Os 
resultados obtidos podem ser utilizados como 
parâmetros para a formulação de políticas de 
aplicação de recursos no sedor da educação. 

Palavras-chave: Accountability, Value 
Relevance, Contabilidade do Seetor Público, 
Qualidade Ensino Superior. 

UM CONTRIBUTO PARA A APLICAÇÃO 
HARMONIZADA DOS PLANOS 
OFICIAIS DE CONTABILIDADE 
PÚBLICA EM PORTUGAL 

Paula Gomes dos Santos 
Universidade lusíada de Lisboa e ISCAl 

Manuela Sarmento 
Universidade lusíada de Lisboa e Academia Militar 

A adopção do Plano Oficial de Contabilidade 
Pública nasceu da necessidade de harmonizar 
a contabilidade do Seetor Público. Assim, 
passados 12 anos desde a publicação daquele 
plano este artigo identifica os objeetivos dos 
planos publicados e analisa em que medida é 
que os mesmos foram alcançados tendo 
presente a comparabilidade da informação 
produzida. 

A principal conclusão a retirar ê que a 
implementação dos vários planos não 
permitiu a harmonização da informação 
financeira reportada pelo Seetor Público. 
Propõe-se que sejam tidos em conta 
elementos chave nesta implementação e são 
efectuadas recomendações em ordem a obter 
informação harmonizada e comparável. 

Palavras-Chave: Contabilidade Pública, 
Informação Financeira, Harmonização, 
Comparabilidade. 
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LA INVESTIGACIÓN EMPIRICA 
EN CONTABILlDAD 
MEDIOAMBIENTAL: SECTOR PÚBLICO 
VERSUS SECTOR PRIVADO 

Verénica Paula lima Ribeiro 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

Sônia Maria da Silva Monteiro 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

EI objetivo de este trabajo es examinar la 
revisión de la literatura en materia de 
investigación empírica en el área de 
contabilidad pública medioambiental, 
poniendo de manifiesto las principales líneas 
de investigación existentes en el sedor 
privado, en el contexto internacional, y en 
particular en Portugal. 

la mayoría de los estudios relativos a la 
divulgación medioambiental y práeticas de 
contabilidad medioambiental se centran en 
las organizaciones privadas. Sin embargo, en 
los últimos anos hemos asistido a un 
creciente interês de la investigación en 
contabilidad medioambiental focalizada en el 
seetor público. EI trabajo concluye por la 
necesidad de revitalizar la investigación 
empírica en el campo de la contabilidad 
pública medioambiental, en el contexto 
internacional y português. 

Pala bras-Clave: Contabilidad 
medioambiental, investigación empírica, 
sedor público sedor versus sedor privado. 

Administración dei Seetar Público 

A NOVA SOCIOLOGIA INSTITUCIONAL 
E A FIXAÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS: 
ESTUDO EM AUTARQUIAS 
PORTUGUESES 

Manuel Alberto Magalhães 
Instituto Politécnico de Bragança 

Joaquim Mendes Leite 
Instituto Politécnico de Bragança 

Esta investigação pretende verificar como 
diferentes factores têm influência na fixação 
das taxas municipais. Os municípios 
portugueses dos distritos de Bragança, Vila 
Real, Porto, Braga e Viana do Castelo foram 
objecto de estudo, especificamente para 2 
tipos de taxas, consideradas entre aquelas 
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que têm maior propensão para a 
comparabilidade. Mesmo assim, os resultados 
mostram uma elevada dispersão não apenas 
na taxa global mas também nas componentes 
que a integram. O peso da componente 
institucional, por comparação com a 
componente económica, foram os factores 
interpretados, tendo a Nova Gestão Publica e 
a Nova Sociologia Institucional como suporte 
teórico. 

Palavras-chave: Taxas municipais, Gestão 
autárquica, Nova Gestão Pública (NPM), Nova 
Sociologia Institucional (NIS). 

EL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA 
ADMINISTRACIÓN REGIONAL/ESTATAL 

Marco Lara 
Universidad Autónoma de Chiapas 

Vicente Pina 
Universidad de Zaragoza 

Lourdes Torres 
Universidad de Zaragoza 

las tecnologías de la ínformación y la 
comunicación (TIC) han permítido mayor 
participación y mejora de las relaciones 
Administración-Ciudadano (G2C). Este trabajo 
analiza las Web de los gobiernos regionales 
(Estados, CCM, Territorios ... ) de cinco países 
de corte federal: Australia, Canadá, Espana, 
los Estados Unidos y México, para medir el 
grado de desarroUo dei e-gobíerno y los 
fadares externas que influyen en êl. Los 
resultados muestran que la dimensión dialoga 
politico, por delante de la de rendicíón de 
cuentas, es la que presenta mayor desarrolJo, 
por lo que la imagen política se configura 
coma una prioridad también en el entorno 
Regional/Estatal. 

Palabras clave: e-gobierno, rendición de 
cuentas, Administración Regional. 

A REACÇÃO DAS EMPRESAS 
PORTUGUESAS A '~MEAÇAS' 
DA ADMINISTRAÇAO FISCAL: 
O CASO DOS SUPRIMENTOS 

Jorge Manuel Afonso Alves 
Instituto Politecnico de Bragança 

José A. C. Moreira 
Universidade do Pano 

O presente estudo discute a natureza da 
reacção das empresas portuguesas quando 
confrontadas com 'ameaças' da 
Administração Fiscal de poderem ser objecto 
de auditorias tributárias. Trata o caso 
particular das empresas com suprimentos 
superiores a 250007. 

Os resultados sugerem que empresas com 
suprimentos superiores a 250007 reagiram ao 
prenúncio de uma fiscalização às suas contas, 
reduzindo-os para menos de 250007, 
relativamente ao ano de 2005 e sobretudo 
nas empresas de menor dimensão. Verifica-se 
uma correlação negativa entre a redução das 
suprimentos e o aumento de capital próprio, 
nomeadamente para as empresas que em 
2005 aparentemente reagiram à 'ameaça' de 
uma auditoria fiscal. 

Palavras-chave: Reacção a 'ameaças', 
Administração Fiscal e suprimentos. 


