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BALANÇO
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

FEUP - 2010 RELATÓRIO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
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ANEXO AO BALANÇO E à DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Nota 2 - Discriminação dos componentes de caixa e seus equivalentes

Nota 6 - Despesas de instalação, despesas de investigação e de desenvolvimento e propriedade
industrial e outros direitos
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Nota 7 - Movimento do activo imobilizado
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2010
rubricas

Totais
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Nota 12 - Imobilizações corpóreas e em curso

Nota 14 - Imobilizações não valorizados
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Nota 16 - Entidades participadas
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Nota 23 - Dívidas de cobrança duvidosa

Nota 24 - Dívidas activas e passivas com o pessoal

Nota 31 - Movimento ocorrido nas provisões

Nota 32 - Movimento ocorrido no fundo patrimonial
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Nota 33 - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Nota 35 - Vendas e Prestações de serviços por actividade e mercados geográficos
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Nota 37 - Demonstração de resultados financeiros

Nota 38 - Demonstração de resultados extraordinários
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Nota 39 -Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da situação
financeira e dos resultados do exercício, tais como as que se seguem:
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ANÁLISE FINANCEIRA

INTRODUÇÃO
Apesar da recessão económica nacional que se tem vivido nos últimos anos, a Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, adiante designada por FEUP, em contraciclo com essa conjuntura, conseguiu
apresentar um resultado líquido positivo de cerca de 1M€, em linha com o obtido ano anterior.
Podemos concluir que 2008 foi um ano de exceção, em que a FEUP apresentou um resultado líquido negativo
de cerca de 3M€, mantendo a Faculdade, nos dois anos seguintes resultados positivos.
Assim e face ao contexto económico adverso, torna-se necessário que a Instituição continue a manter uma
gestão rigorosa dos seus recursos, procurando garantir a sua atividade de prestação de serviços e de projetos
de investigação de âmbito nacional, europeu e internacional.
Analisaremos de seguida, e com maior detalhe, a estrutura de financiamento da Instituição, a sua estrutura de
custos e proveitos e alguns indicadores para análise da performance da Instituição.

FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE
Na Tabela 1 encontra-se representada a estrutura de financiamento da FEUP para o último triénio.
Tabela 1 - Estrutura de financiamento da FEUP - 2010-2008.
Valores em €

O financiamento global registou um aumento de 6% face ao ano anterior como reflexo do aumento verificado
nas transferências do Orçamento de Estado.
A FEUP obteve através das transferências provenientes do Orçamento de Estado cerca de 61% do total de
financiamento obtido em 2010, percentagem ligeiramente superior à verificada no último ano.
Relativamente ao autofinanciamento da sua atividade, a FEUP obteve receitas próprias no valor de 20,5M€,
dos quais cerca de 14% dizem respeito a propinas, 13% a projetos de I&D e 10% a vendas e prestações de
serviços. As receitas próprias geradas correspondem a cerca de 39% do financiamento global, verificandose, face ao ano anterior, uma pequena diminuição do peso destas receitas. Esta variação é essencialmente
justificada pela diminuição das receitas provenientes de projetos I&D que reduziram 21%.

FEUP - 2010 RELATÓRIO DE CONTAS

19

ANÁLISE DE CUSTOS
Na Tabela 2 encontra-se representada a estrutura de custos operacionais da FEUP para o último triénio.
Tabela 2 - Estrutura de custos operacionais da FEUP - 2010-2008.
Valores em €

Os custos operacionais subiram 5% face ao ano anterior.
De acordo com a Tabela 2, verifica-se que os Custos com Pessoal constituem a rubrica com maior peso nos
custos totais da Instituição. Deste modo, a análise destes custos deve ser efetuada separando de forma clara
essa rubrica dos restantes custos de funcionamento.
A rubrica “Custos com Pessoal”, que representa cerca de 73% do total dos custos operacionais, apresentou um
aumento de 4%, essencialmente motivo pelo aumento dos encargos da entidade patronal com a Caixa Geral de
Aposentações (que passou de 11% para 15% em 2010).
No que diz respeito aos custos de funcionamento, excluindo para além dos custos com pessoal, as
amortizações e provisões, verificou-se um aumento de 10% face ao ano de 2009. Esta variação é justificada
pelo aumento em cerca de 23% da rubrica “Transferências correntes concedidas e prestações sociais”, que
resultou do aumento e renovação dos contratos de bolsa e do aumento de 6% da rubrica “Fornecimentos e
Serviços Externos” essencialmente explicado pelo aumento da eletricidade, deslocações e das despesas de
conservação e reparação.

ANÁLISE DOS PROVEITOS
Na Tabela 3 encontra-se representada a estrutura de proveitos operacionais da FEUP para o último triénio.
Tabela 3 - Estrutura de proveitos operacionais da FEUP - 2010-2008.
Valores em €

Os proveitos operacionais totais tiveram um aumento de 8% face ao ano anterior. Este aumento é justificado
sobretudo pelo acréscimo dos impostos e taxas (16%) e transferências e subsídios correntes obtidos (11%).
Estes proveitos representam cerca de 16% e 77% do total dos proveitos operacionais, respetivamente. Os
valores apresentados nestas rubricas foram superiores em cerca de 25% e 30% aos registados em 2008.
Deste modo, e apesar da diminuição das prestações de serviços em cerca de 26%, como reflexo da conjuntura
económica do país, a FEUP conseguiu aumentar a captação de fontes alternativas de financiamento da sua
atividade, por via de propinas e receitas de projetos de I&D.
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PRINCIPAIS INDICADORES
A evolução de alguns indicadores nos últimos três anos permite também uma análise da evolução da situação da FEUP.

O peso do financiamento do Orçamento de Estado (OE) no financiamento total sofreu um ligeiro aumento face
ao ano anterior. Por outro lado, o financiamento corrente por aluno verificou uma ligeira diminuição de 3%
face ao ano anterior, ou seja, 8 pontos percentuais abaixo do registado entre os anos de 2009 e 2008.
Os custos com pessoal, tal como já foi referido, registaram um ligeiro aumento face a 2008, mas o seu peso na
estrutura de custos manteve-se igual ao do ano anterior, mantendo-se o contínuo esforço de contenção destes
custos por parte da FEUP. A contratação de novos recursos humanos é sempre avaliada em função da sua
relevância e também em função da capacidade financeira da Instituição em manter esse compromisso.
Relativamente ao Investimento, verifica-se, em termos globais, que o rácio Investimento/Amortizações
aumentou ligeiramente face ao ano anterior, sendo agora próximo de 1. Deste modo, a FEUP está a investir
no sentido de substituir os equipamentos que já se encontram no final da sua vida útil, com destaque para o
equipamento administrativo e básico, essencial à sua missão de ensino.
Ao nível dos proveitos verificou-se que o peso das Vendas e Prestações de Serviços, nos Proveitos Correntes
registou uma variação negativa de cerca de 3 pontos percentuais face ao ano de 2009.
O prazo médio de pagamento aumentou um dia face ao ano anterior e o prazo médio de recebimento, apesar
do esforço da FEUP no controle dos prazos de vencimento dos documentos de receita emitidos, sofreu um
aumento significativo relativamente a 2009, explicada pela conjuntura economia que o país atravessa.

CONCLUSÃO
Feita uma análise à situação financeira da FEUP para o ano de 2010, devem ser salientados alguns aspetos essenciais:
O nível de atividade da FEUP medido pelos seus proveitos operacionais tem vindo a aumentar
significativamente nos últimos anos.
Esse acréscimo da atividade permitiu aumentar os proveitos operacionais. Este crescimento foi sustentado em
grande parte pelo aumento das transferências concedidas mas também pelo acréscimo nas receitas próprias.
O crescimento da atividade implicou, naturalmente, um aumento das despesas que tem sido controlado
permitindo à FEUP apresentar resultados positivos pelo segundo ano consecutivo.
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RELATÓRIO DO AUDITOR
1. Examinámos as demonstrações financeiras da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto que
integram a informação necessária à prestação de contas da Universidade do Porto, as quais compreendem
o Balanço em 31 de Dezembro de 2010 (que evidencia um total de 121.152.732 euros e um total de fundos
próprios de 97.248.708 euros, incluindo um resultado líquido de 1.768.367 euros), a Demonstração dos
Resultados por naturezas e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data e os respectivos
mapas anexos.
2. É da responsabilidade do Órgão de Gestão a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de
forma verdadeira e apropriada a posição financeira da entidade e o resultado das suas operações segundo as
instruções da Universidade do Porto, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados a
estas instruções e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso
exame daquelas demonstrações financeiras.
4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de
Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado
e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras
estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das
demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Órgão
de Gestão, utilizadas na sua preparação;
- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta
as circunstâncias; e
- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das referidas demonstrações financeiras.
5. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.
6. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em
todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira de Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto em 31 de Dezembro de 2010, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo
naquela data, em conformidade com as instruções enviadas.
Porto, 7 de Março de 2011
HORWATH & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
Representada por Carla Manuela Serra Geraldes (ROC 1127)

