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Introdução
O Relatório e Contas apresentado contém a síntese do Relatório de Actividades, das Demonstrações Financeiras e respectivos Anexos, relativos ao
exercício em 31 de Dezembro de 2006.
As Demonstrações Financeiras da Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP) foram efectuadas de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade Pública para o sector da Educação (POC-E) aprovado pela Portaria n.º
794/2000 de 20 de Setembro, tendo sido objecto de uma auditoria externa, bem
como de uma Certificação Legal de Contas, efectuada por um Revisor Oficial de
Contas, cujo parecer se divulga.
Este Relatório está dividido em 5 secções:
I. Síntese do Relatório de Actividades
II. Demonstrações Financeiras
III. Anexo às Demonstrações Financeiras
IV. Análise Económico-Financeira
V. Certificação Legal de Contas

I - Síntese do Relatório de Actividades
Organização
A FEUP organiza-se em sete Departamentos, onde se agrupam os recursos
humanos e materiais associados às grandes áreas da Engenharia e das Ciências
Aplicadas. As actividades geradas nos Departamentos são apoiadas por uma
estrutura de Serviços.

Ensino
Com a adopção do modelo de Bolonha, as licenciaturas da FEUP foram
transformadas em Mestrados Integrados com a duração de 5 anos. Assim, a

FEUP oferece 9 mestrados integrados, 2 licenciaturas, 29 mestrados e 12 áreas
e programas de doutoramento.
No ano lectivo de 2006/07, inscreveram-se aproximadamente 5 300 alunos
nas licenciaturas/mestrados integrados que a FEUP assegura e também na
licenciatura em Ciência da Informação, realizada em parceria com a Faculdade
de Letras da Universidade do Porto (FLUP).
Cerca de 56% dos alunos de licenciatura são provenientes do distrito do Porto,
80% da Região Norte e 18% da Região Centro, verificando-se uma cada vez menor dependência do distrito do Porto. Também o número de alunos estrangeiros
tem vindo a crescer, tendo-se inscrito 134 no ano lectivo 2006/07.
Dos alunos que concretizaram a primeira matrícula na FEUP em 2006/07,
75% tinham o respectivo curso como 1ª opção, verificando-se que a FEUP
foi uma das melhores escolas nacionais em termos da qualidade dos alunos
captados, medida pela classificação de acesso do último colocado nos vários
cursos. Saliente-se que somente 1 em cada 3,5 alunos que concorrem à FEUP,
aqui consegue colocação. Em 2006 concluíram a licenciatura 508 alunos,
sendo que cerca de 69% o consegue fazer em 6 ou menos anos, 23% dos quais
encontra emprego mesmo antes de concluir e 86% estão empregados ao fim de
2 a 4 meses.
Os cursos de Mestrado Integrado em Engenharia orientam-se pelas perspectivas internacionais dos descritores CDIO (Conception, Design, Implementation and Operation). Todos os cursos da FEUP, até agora designados por
licenciatura, estão acreditados pela Ordem dos Engenheiros e aqueles que foram
objecto de avaliação por parte da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino
Superior (CNAVES) mereceram das melhores classificações do País.
Ao longo de todo o seu percurso escolar, e também na vida profissional, os
alunos da FEUP são seguidos e apoiados. Para tal a FEUP mantém uma unidade de aconselhamento e consulta psicológica, organiza formação nas áreas
comportamentais e relacionais, apoia os processos de recrutamento e selecção
e promove o empreendedorismo e a criação de empresas.
A FEUP estimula o mérito e premeia-o, atribuindo em 2006/07 11 bolsas a

alunos com médias entre 17,70 e 18,70 valores.
Relativamente ao 2º e 3º ciclos, o número de alunos inscritos foi de 687
e 395, respectivamente. Foram realizadas durante esse ano 127 provas de
mestrado e 50 provas de doutoramento.
Constituindo a formação contínua uma das maiores actividades das universidades no futuro, a FEUP, à semelhança de anos anteriores, tem vindo a apostar
de forma continuada no desenvolvimento e divulgação de acções de formação
em que o público-alvo são licenciados em Engenharia já com alguns anos de
experiência de trabalho, sendo de 4 814 o número de horas de formação e
envolvendo 122 formandos.

Investigação, Desenvolvimento e Extensão Universitária
A qualidade da actividade de investigação e de desenvolvimento realizada
na FEUP é o motor para a melhoria contínua no ensino. Cerca de 80% dos
docentes e investigadores da FEUP realiza a sua investigação em institutos de
interface e unidades de investigação com financiamento pela Fundação para
a Ciência e a Tecnologia (FCT), a maioria dos quais classificados com “muito
bom” ou “excelente”. Espelho dessa actividade são os prémios atribuídos em
2006 a vários docentes e alunos da FEUP, tais como o “Prémio BES Inovação”,
atribuído ao projecto FEUP “Veículos autónomos submarinos da FEUP”, o
“Prémio Ferry Borges 2006”, atribuído a docentes de Civil, o “Prémio CUF
para aluno da FEUP”, o “Prémio Internacional Gerd Albers Award 2006” e o
prémio do melhor “Urban-Concept”, onde a FEUP conseguiu o primeiro lugar
na prova Shell Ecomarathon na categoria de UrbanConcept. Outros docentes
receberam prémios, atribuídos por publicações relevantes para a respectiva
área de conhecimento.
Para além da investigação fundamental, os docentes da FEUP lideram e participam em projectos com a indústria, serviços e com a administração pública.
No período correspondente aos três últimos anos, a FEUP foi contratada por
empresas e instituições para a realização de 241 serviços de transferência de
tecnologia e consultoria.
Esta área de cooperação com o meio empresarial e institucional tem vindo a
crescer em número e valor médio dos contratos, apesar do contexto económico
desfavorável.
O reconhecimento que vem sendo obtido pela FEUP, devido ao sucesso dos
projectos realizados, tem implicado um aumento da actividade nesse domínio.
A produção científica medida pelo número de artigos publicados em revistas
referenciadas pelo ISI passou de 220 em 2003 para 319 em 2006, representando actualmente cerca de 0,97 artigos/ETI (docente e investigador doutorado)
e por ano.
Em 2006 estavam activas 19 patentes nacionais e 10 internacionais com
autoria de docentes e investigadores da FEUP.
Nos últimos cinco anos (2002 a 2006) foram realizados 11 spin-offs com base
em tecnologias desenvolvidas por docentes e investigadores da FEUP.
A produção científica média tem já uma expressão interessante que importa
continuar a melhorar, sendo no entanto indispensável aumentar mais rapidamente o número de patentes anualmente requeridas, dada a importância desta
área de serviços na competitividade internacional da FEUP e do país.

Recursos Humanos
Os custos totais com recursos humanos em 2006 foram de 27,4M€, correspondendo a um crescimento em cinco anos de 13% (cerca de 2,6% ao ano),
essencialmente devido a promoções e aumentos da função pública.
A continuidade na política de contenção na contratação de recursos humanos
com vínculo definitivo, em que as tarefas de carácter mais esporádico são
preferencialmente realizadas por funcionários com vínculo mais flexível e temporário, apresenta um crescimento inferior ao das actividades desenvolvidas,
com consequentes ganhos de produtividade.
No que diz respeito ao pessoal docente e investigador, no ano de 2006
operámos com 418 ETI (equivalente a tempo inteiro), 106 ETI abaixo do valor
máximo permitido pelos rácios da tutela.
Quanto à qualificação do corpo docente e investigador, em 2006 tínhamos
cerca de 75% com doutoramento, percentagem idêntica à de 2005.
No pessoal não docente operámos com 237 funcionários do quadro e 87 com
outros tipos de contrato, bastante abaixo dos 442 que poderíamos contratar.
No sentido de melhor qualificar os nossos recursos humanos, em 2006 foram
frequentadas acções de formação, num total de 8 550 horas.

II. Demonstrações Financeiras
Balanço

Unidade monetária: Euro

2006
POC E

433
435
443

AB

Activo
Imobilizado:
Imobilizações incorpóreas:
. Propriedade Industrial e outros direitos
. Aplicações informáticas
. Imobilizações em curso
de imobilizações incorpóreas
Imobilizações corpóreas:
. Terrenos e recursos naturais
. Edifícios e outras construções
. Equipamento básico
. Equipamento de transporte
. Ferramentas e utensílios
. Equipamento administrativo
. Livros e Publicações
. Outras imobilizações corpóreas
. Imobilizações em curso
de imobilizações corpóreas

23.608.500,00
57.944.813,19
14.174.274,85
79.021,88
47.149,94
9.373.282,82
1.546.895,28
531.065,50
873.171,51
108.178.174,97

411

36

211
212
229
24
26

12
11

271
272

Investimentos financeiros
. Partes de Capital

AP

AL

AL

POC E
51

27.790,43
666.123,06
45.069,99
738.983,48

421
422
423
424
425
426
428
429
442

Unidade monetária: Euro

2005

203.572,65
203.572,65

0,00
577.709,61

577.709,61

27.790,43
88.413,45
45.069,99

10.448,81
86.780,80
19.434,45

161.273,87

116.664,06

23.608.500,00
53.640.458,77
3.965.955,73
53.876,43
17.988,37
2.261.670,61
1.546.895,28
170.717,33
873.171,51

23.608.500,00
53.937.614,99
2.997.378,55
26.505,42
17.771,44
2.422.318,52
1.425.037,35
145.964,15
695.686,64

22.038.940,94

86.139.234,03

85.276.777,06

0,00

203.572,65
203.572,65

152.139,37
152.139,37

4.304.354,42
10.208.319,12
25.145,45
29.161,57
7.111.612,21
360.348,17

576
59
88

221
227
252
24
26
29

273
274

Fundos próprios e passivo
Fundos próprios
Património
Reservas:
. Doações
Resultados transitados
Resultado líquido do exercício
Dívidas a terceiros - Curto prazo
. Fornecedores c/c
. Fornecedores c/c-cauções
. Credores pela execução
do orçamento
. Estado e outros entes públicos
. Outros credores
. Provisões
Acréscimos e diferimentos:
. Acréscimos de custos
. Proveitos diferidos
Total dos fundos próprios
e passivo

Circulante:
Existências:
. Matérias

111.536,08
111.536,08

Divídas de terceiros - Curto prazo
. Clientes, c/c
. Alunos
. Adiantamentos a Fornecedores
. Estado e outros entes públicos
. Outros devedores
Depósitos em instituições financeiras
e caixa
. Depósitos em instituições financeiras
. Caixa
Acréscimos e diferimentos
. Acréscimos de proveitos
. Custos diferidos
Total de amortizações
Total de provisões
Total do activo
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0,00

1.299.957,04
2.045,12
794,85
356,66
20.390,67

14.906.325,43
33.617,70
16.263.487,47

0,00

107.429,85
16.353,87
123.783,72

125.619.538,37

22.616.650,55
0,00
22.616.650,55

111.536,08
111.536,08

126.474,28
126.474,28

1.299.957,04
2.045,12
794,85
356,66
20.390,67

1.271.530,91

14.906.325,43
33.617,70
16.263.487,47

14.866.501,53
1.475,34
16.201.891,30

107.429,85
16.353,87
123.783,72

50.482,86
57.861,17
108.344,03

103.002.887,82

101.982.290,10

4.304,80
3.430,75
54.647,97

2006

2005

35.980.529,91
35.980.529,91

35.920.180,86
35.920.180,86

128.098,23
128.098,23
9.535.226,22
4.405.124,87
13.940.351,09

48.954,58
48.954,58
5.761.197,17
3.774.029,05
9.535.226,22

13.966,31
2.145,50

31.873,24
2.145,50

86.133,18
79.426,42
15.000,00
196.671,41

107.959,54
45.438,66
15.000,00
202.416,94

126.587,64
52.630.649,54
52.757.237,18
103.002.887,82

40.186,44
56.235.325,06
56.275.511,50
101.982.290,10

Demonstração do Resultados por Natureza
POC E
61

Custos e perdas
Custo das mercadorias vendidas e
matérias consumidas:
Mercadorias
Matérias

Unidade monetária: Euro

2006

Unidade monetária: Euro

2005

POC E
71
711
712

175.233,99

167.781,99

175.233,99

62

Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal:
Remunerações
Encargos sociais
Outros

5.951.625,62

5.175.189,52

26.695.935,60
669.308,53
8.857,10

25.854.384,82
466.819,90
37.403,02

Vendas e prestações de serviços:
Vendas de mercadorias
Prestações de serviços

75
73
74
741
742 e 743
76

2.234.103,57

35.559.830,42

2.493.022,71

34.026.819,97

66
67

Amortizações do exercício
Provisões do exercício

3.500.155,17
0,00

3.500.155,17

3.776.782,17
0,00

3.776.782,17

78

Proveitos e ganhos financeiros
(D)

65

Outros custos e perdas operacionais
(A)

79

68

69

Proveitos e ganhos extraordinários
(F)
Resumo
Resultados operacionais:
(B)-(A)=
Resultados financeiros:
(D-B)-(C-A)=
Resultados correntes:
(D)-(C)=
Resultado líquido do exercício:
(F)-(E)=

522.378,83

522.378,83
39.757.598,41

410.611,42

410.611,42
38.381.995,55

Custos e perdas financeiras
(C)

13.621,26

13.621,26
39.771.219,67

16.725,42

16.725,42
38.398.720,97

Custos e perdas extraordinárias
(E)

79.561,16

79.561,16
39.850.780,83

62.613,26

62.613,26
38.461.334,23

4.405.124,87
44.255.905,70

3.774.029,05
42.235.363,28

Mapa de Fluxo Orçamental - Fluxos de caixa

RECEITAS DE FUNDOS PRÓPRIOS
Dotações Orçamentais (OE)
Correntes
Capital
Receitas próprias
Correntes
Capital
II - Total das Receitas de Fundos Próprios
Total das Receitas do Exercício (I+II)
III - Total Recebido do Tesouro em c/Receitas Próprias
IV - Total Recebimentos do exercício (I+II+III)
Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades
- Fundos Alheios
Receitas do Estado
Operações de tesouraria
Operações extra-orçamentais - IVA
V - Total das Retenções de Fundos Alheios
Descontos em vencimentos e salários
Receitas do Estado
5.888.230,30
Operações de Tesouraria
2.624.610,35
Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V)

3.399.154,03

3.100.474,09

4.777.993,64

0,00

0,00

135.403,25

90.226,11

31.084.454,59
29.867.109,96
6.881,92 36.339.024,72
6.881,92 34.742.211,63
39.738.178,75
37.842.685,72
407.544,87

407.544,87
40.145.723,62

333.530,37

333.530,37
38.176.216,09

4.110.182,08

4.110.182,08
44.255.905,70

4.059.147,19

4.059.147,19
42.235.363,28

2005

2006
-19.419,66

-539.309,83

393.923,61

316.804,95

374.503,95

-222.504,88

4.405.124,87

3.774.029,05

Unidade monetária: Euro

Unidade monetária: Euro

Pagamentos

Recebimentos
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
Execução orçamental - Fundos Próprios
De dotações orçamentais (OE )
De receitas próprias
. Na
�������������������
posse do serviço
De receita do Estado - Fundos alheios
De operações de tesouraria - Fundos alheios
I - Total do Saldo de Gerência na posse do serviço

41.193,56
3.059.280,53

5.119.166,68

Proveitos suplementares
Transferências e subsídios correntes obtidos:
Transferências - Tesouro
Outras
Outros proveitos e ganhos operacionais
(B)

Transferências correntes concedidas
e prestações sociais

Resultado líquido do exercício

30.532,63
3.368.621,40

Impostos e taxas
Variação da produção
Trabalhos para a própria entidade

63

88

2005

2006

167.781,99
72

641+642
643 a 648
649

Proveitos e ganhos

107.736,84

107.736,84

14.748.780,53

14.748.780,53

28.302.465,51
386.036,08

28.302.465,51
386.036,08

11.932.350,70
0,00

11.932.350,70
0,00

5.992.275,79
3.285.477,40
570.007,83

9.847.761,02

DESPESAS DE FUNDOS PRÓPRIOS
Despesas orçamentais (OE)
Correntes
Capital
14.856.517,37
-2.119,94
19.632,75
14.874.030,18

25.334.914,60
1.369.938,35

25.334.914,60
1.369.938,35

10.979.966,72
2.830.703,81

10.979.966,72
2.830.703,81

5.990.350,83
3.269.133,45
624.267,45

9.883.751,73

2.616.698,65

2.616.698,65

12.345.147,53

12.345.147,53

I - Total da Despesa por c/ OE
Despesas orçamentais com compensação em receita Própria
e com ou sem transição de saldos
Correntes
Capital
II- Total de Despesa por c/ Receitas Próprias
Total da Despesa do Exercício I+II
III - Total da entrega ao Tesouro em c/ Receitas Próprias
IV - Total de Pagamentos do exercício (I+II+III)
Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios:
Receita do Estado
Operações de tesouraria
Operações extra-orçamentais - IVA
V - Total da Despesa de Fundos Alheios
Saldo para a gerência seguinte
Execução orçamental - Fundos Próprios
De dotações orçamentais (OE)
. Na
����������������������������
posse do serviço
De receitas próprias
. Na
����������������������������
posse do serviço
De receita do Estado - Fundos Alheios
De operações de tesouraria - Fundos Alheios
De operações extra-orçamentais - IVA
Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro
Receita do Estado
-194,98
Operações de tesouraria
-166,31
VI - Total do Saldo da Gerência na posse do Serviço
Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI)

28.688.501,59

11.932.350,70
40.620.852,29
55.494.882,47
0,00
55.494.882,47

9.847.761,02
9.847.761,02

65.342.643,49

26.704.852,95
26.704.852,95

13.810.670,53
13.810.670,53
40.515.523,48
0,00
40.515.523,48

9.883.751,73
9.883.751,73

14.961.846,18
-194,98
33.185,36
-51.468,28

14.943.368,28
65.342.643,49

III. Anexo às Demonstrações Financeiras
1 - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1.3. Estrutura Organizacional efecti

1.1 - Identificação
Designação: FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO
Endereço: RUA DR. ROBERTO FRIAS S/Nº | 4200 - 465 PORTO
Classificação Orgânica: 140040139
Tutela: Ministério da Ciência e do Ensino Superior
Regime Financeiro: Autonomia Administrativa e Financeira

Assembleia de Representantes
elege

Orgãos de Gestão Central

Director

Assembleia de Representantes Raimundo Moreno Delgado

preside

Director Carlos Albino Veiga da Costa

Conselho Directivo
Plenário
Comissão Executiva

funciona

Conselho Directivo Carlos Albino Veiga da Costa
funciona

1.2 - Legislação
Por Decreto de 13 de Janeiro de 1837 foi criada no Porto a Academia Politécnica, que tinha como missão formar engenheiros, oficiais de marinha, pilotos,
comerciantes, agricultores, directores de fábrica e artistas.
Por Decreto de 21 de Julho de 1885 foram organizados cursos de Engenharia
de Obras Públicas, de Minas e Industrial, bem como o curso superior de Comércio, todos com 6 anos, sendo 4 de preparatórios e 2 de especialização.
A Academia preparava também alunos para as Escolas do Exército, Naval,
de Medicina e Farmácia. Após a implantação da República, o primeiro governo
efectuou uma reforma do ensino superior, reformando a Universidade de Coimbra e criando em Lisboa e no Porto duas novas Universidades, com autonomia
pedagógica e administrativa.
Com esta reforma, a Academia Politécnica, primeiro estabelecimento de ensino de Engenharia do País, foi transformada em Faculdade de Ciências, a qual
ficou anexa à Escola de Engenharia. Esta situação provocou os protestos dos
professores do Porto, pela boca dos representantes da cidade, o que conduziu
à publicação da Lei nº. 410 de 1915, que transformou a Escola de Engenharia,
anexa à Faculdade de Ciências, em Faculdade Técnica com autonomia própria.
Esta mesma lei determinou a divisão dos cursos de Engenharia em Civil,
Minas, Mecânica, Electrotécnica e Químico-Industrial.
A organização destes cursos foi corrigida por legislação publicada em 30 de
Novembro de 1918 e 29 de Janeiro de 1921. O Decreto nº. 18739 de 26 de Julho
de 1930 fixou a organização dos cursos do que, então, se passou a designar
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
O Decreto nº. 40378 de 14 de Novembro de 1955 fixa a organização e curricula dos cursos de Engenharia das Universidades Portuguesas (Eng.ª Civil,
Minas, Mecânica, Electrotécnica e Químico-Industrial).
A reforma do ensino de 1970 introduziu importantes alterações na organização dos cursos de Engenharia, os quais foram encurtados para cinco anos,
passando a haver autonomia das escolas na determinação dos seus curricula.
Em 1974, a Faculdade de Engenharia passou a assegurar a leccionação dos
cinco anos das suas licenciaturas, deixando de caber à Faculdade de Ciências a
leccionação dos dois primeiros anos.
Em 1988, a publicação da lei de Autonomia Universitária veio permitir que a
Faculdade de Engenharia aprovasse os seus primeiros estatutos onde foi fixada
a sua autonomia administrativa, financeira, pedagógica e científica.
No âmbito do Processo de Bolonha, e de forma a implementá-lo no ano lectivo de 2006/2007, a FEUP adoptou, de acordo com os Decretos-Lei nº. 42/2005
de 22 de Fevereiro e nº. 74/2006 de 24 de Março, o modelo de ciclo de estudos
de Mestrados Integrados.
A Faculdade rege-se ainda pelas leis que regulam o Ensino Superior.

Orgãos de Gestão Central

Conselho Científico

Conselho Pedagógico

Comissão Executiva Carlos Albino Veiga da Costa;

Plenário

Fernando Nunes Ferreira; Álvaro Alberto Ferreira da Cunha;

Comissão coordenadora

Carlos Alberto Magalhães Oliveira

Conselho Administrativo

Conselho Científico Carlos Albino Veiga da Costa;
Álvaro Alberto Ferreira da Cunha

Serviços

Conselho Pedagógico Carlos Albino Veiga da Costa;

Serviços de Documentação e Informação

Departamentos

Centro de Informática Prof. Correia de Araújo

Engenharia Civil

Serviços Académicos

Eng. Electrotécnica e de Computadores

Serviços de Imagem, Comunicação e Cooperação

Engenharia Química

Serviços Económico-Financeiros

Engenharia Mecânica e Gestão Industrial

Serviços Técnicos e de Manutenção

Engenharia Metalúrgica e de Materiais

Divisão de Recursos Humanos

Engenharia de Minas

Unidade de Apoio à Direcção

Física

Carlos Alberto Magalhães Oliveira
Conselho Administrativo Carlos Albino Veiga da Costa;

Fernando Nunes Ferreira; Maria Antónia da Silva Lopes de Carravilla

Figura 1 - Organograma incluindo os órgãos de natureza consultiva e de fiscalização, e eventuais notas complementares

Serviços

Departamentos

Serviços de Documentação e Informação

Engenharia Civil

Ana Maria Gomes Gonçalves Azevedo

José Manuel Pinto Ferreira Lemos

Centro de Informática Prof. Correia de Araújo

Eng. Electrotécnica e de Computadores

Tito Carlos Soares Vieira

José Alfredo Ribeiro da Silva Matos

Serviços Académicos

Engenharia Química

Maria Isabel Ferreira da Silva

Sebastião José Cabral Feyo de Azevedo

Serviços de Imagem, Comunicação e Cooperação

Engenharia Mecânica e Gestão Industrial

Carlos Manuel Cardoso Oliveira

Até 23 de Março de 2006

Serviços Económico-Financeiros

Paulo Manuel Salgado Tavares de Castro

Maria Helena Sampaio Maciel Barbosa

A partir de 23 de Março de 2006

Serviços Técnicos e de Manutenção

António Torres Marques

A partir de 10 de Maio de 2006

Engenharia Metalúrgica e de Materiais

António Júlio Afonso de Vasconcelos

Luís Filipe Malheiros de Freitas Ferreira

Divisão de Recursos Humanos

Engenharia de Minas

Maria Emília Canteiro Martins dos Santos Silva

Abílio Augusto Tinoco Cavalheiro

Unidade de Apoio à Direcção

Física*

Carlos Albino Veiga da Costa

Abílio Augusto Tinoco Cavalheiro
* Em regime de instalação

Figura 2 - Organograma incluindo os responsáveis pelos órgãos de natureza
consultiva e de fiscalização, e eventuais notas complementares
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1.4. - Descrição sumária das actividades
As actividades da FEUP são fundamentalmente o ensino e a investigação & desenvolvimento e a sua descrição pormenorizada encontra-se no relatório de gestão.
1.5 - Recursos Humanos
a) Responsáveis pela direcção da entidade:
Assembleia de Representantes
Prof. Doutor Raimundo Moreno Delgado (Presidente)
Prof. Doutor António Torres Marques (Vice-Presidente)

Conselho Directivo
Prof. Doutor Carlos Albino Veiga da Costa (Director)
Prof. Doutor Fernando Nunes Ferreira (Sub-Director)
Prof. Doutor Álvaro Alberto de Matos Ferreira da Cunha
Prof. Doutor Carlos Alberto Magalhães Oliveira
Susana Maria Silva Santos Gaio
Pedro Miguel Carvalho Silva
Luís Alexandre Moreira Matias
Michael Lothar Mendes Seufert
Rui Ramos Gomes da Silva
Rui Jorge Maciel Lima da Costa

Conselho Científico
Prof. Doutor Carlos Albino Veiga da Costa (Presidente)
Prof. Doutor Álvaro Alberto de Matos Ferreira da Cunha (Vice-Presidente)
Conselho Pedagógico
Prof. Doutor Carlos Albino Veiga da Costa (Presidente)
Prof. Doutor Carlos Alberto Magalhães Oliveira (Vice-Presidente)
Conselho Administrativo
Prof. Doutor Carlos Albino Veiga da Costa (Presidente)
Prof. Doutor Fernando Nunes Ferreira
Prof.ª Doutora Maria Antónia da Silva Lopes de Carravilla

b) O nº de funcionários efectivos em 31 de Dezembro de 2006 é de 887, discriminado da seguinte forma:
Recursos humanos

Nomeação

Contrato Administrativo de provimento

Requisição ou destacamento

Total
Contrato de trabalho a termo certo

Contrato de tarefa

Contrato de avença

Bolseiros de investigação

Total
Total de efectivos

Docentes e Investigadores
Docente
Investig.
Total
H
M
T
H
M
T
H
M
T

222
45
267
143
46
189

3
2
5

456

5
5
3
8

461
5
3
8

70
36
106
114
78
41
119

70
36
106
114
443
132
575

H
M
T
H
M
T
H
M
T
H
M
T
H
M
T

365
91
456

225
47
272
143
46
189

1.6 - Organização Contabilística
Os Serviços Económico-Financeiros são únicos e organizados de forma
centralizada. Integram a Divisão de Contabilidade e Orçamento, a Divisão de
Prestação de Contas de Projectos, a Unidade de Economato e Património e
ainda a Tesouraria.
Os documentos de suporte ao registo das operações contabilísticas encontram-se arquivados por um conjunto de Diários.
Os registos e demais procedimentos são efectuados num único sistema integrado, o qual inclui a contabilidade orçamental, patrimonial e analítica.
O sistema informático utilizado é baseado numa plataforma de base de
dados Oracle e num sistema integrado de módulos aplicacionais, englobando as
diferentes áreas, o qual funciona em ambiente Windows.
A contabilidade orçamental geral é efectuada em total concordância com a
contabilidade patrimonial e a contabilidade analítica, encontrando-se ambas
integradas no mesmo sistema, pelo que não é efectuada com recurso a quaisquer registos paralelos.
O mesmo sistema permite ainda o registo de todas as operações, discriminando a sua fonte de financiamento bem como a especificação de classificações
de despesa e receita alternativas, no caso de tal ser necessário pela imposição
de prestação de contas a entidades financiadoras, utilizando critérios diversos
resultantes do Plano de Contas em vigor e do Classificador Público de Despesas
e Receitas.
No sistema contabilístico em vigor, e para o ano de 2006, apenas foram
produzidas regularmente informações relativas à execução orçamental.
Como já foi anteriormente referido, não existe descentralização contabilística.
1.7 - Outra informação considerada relevante
O Plano Oficial de Contabilidade para o Sector da Educação (POC-E) prevê a
possibilidade de criação de sub-entidades contabilísticas por motivos organizativos ou de gestão.
A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) dispõe de autonomia administrativa e financeira e presta contas de forma autónoma, pelo que
as presentes contas não podem ser consideradas como resultantes da criação de
qualquer sub-entidade contabilística.
A Faculdade de Engenharia faz parte do Grupo Público Universidade do Porto.

Não Docentes
Dirigente
Técnico
Superior
1
20
7
23
8
43

Total
Técnico
6
11
17

Técnico- Informática
profissional
22
25
8
45
30
70

Auxiliar
3
17
20

Operário

Não Especificado

6
1
7

8

1
7
8

Total
310
195
505
143
48
191

85
148
233

2
2

2
2

45

17
4
4

70
2
6
8

30
8
1
9

38

2
2

6
6

20
4
1
5

2
20
27
47

4
6
15
21

8
27
51
78

9
30
9
39

6
2
42
44

5
7
18
25

2 - Notas ao Balanco e à Demonstração de Resultados
por Natureza
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no POC
- Educação, sendo que aquelas cuja numeração não existe não são aplicáveis ou a
sua apresentação não é relevante para a leitura das Demonstrações Financeiras.
Todos os valores encontram-se expressos em euros.
1. As Demonstrações Financeiras e demais anexos relativos às contas do
exercício de 2006 da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto foram
efectuados segundo as normas e príncipios contabilísticos do Plano Oficial de
Contabilidade para 0 Sector da Educação (POC - Educação), aprovado pela
Portaria nº. 794/2000 de 20 de Setembro.
As Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da FEUP,
mantidas de acordo com os Princípios da Contabilidade definidos no POC-E.
Com excepção das situações que de seguida se discriminam , 0 Princípio do
Custo Histórico foi aplicado aos registos contabilísticos efectuados.
Após um extenso programa de inventariação de todos os bens existentes,
tornou-se impossível, por motivos vários, a obtenção de forma consistente da
documentação de suporte a sua aquísição, cedência ou doação. Assim, para as
casos em que não foi possível a obtenção do custo histórico, procedeu-se a sua
determinação através dos critérios previstos no POC - Educação.
Das Demonstrações Financeiras foram excluídos, por dificuldades técnicas
da sua valorização, os bens de museu, livros e outros materiais similares
existentes e adquiridos até 31/12/2001.
Em todas as restantes operações materialmente relevantes não foram derrogadas nenhumas disposições do Plano Oficial de Contabilidade para 0 Sector
da Educação.
2. No ano económico de 2006, tal como no presente exercício económico, a
FEUP elaborou e apresentou as suas contas de acordo com 0 POC - Educação,
pelo que não existem quaisquer limitações à comparabilidade.
3. No exercício económico de 2006 foram utilizados os seguintes critérios
valorimétricos:
a) Imobilizações Corpóreas
i - Os bens adquiridos no presente ano encontram-se valorizados ao
custo histórico.
ii - Os bens adquiridos até 31/12/2000, para os quais não foi possível
obter o custo histórico, foram valorizados pelos critérios previstos no
POC - Educação.
iii - O cálculo das amortizações foi efectuado com base nas taxas definidas na Portaria nº. 671/2000 de 17 de Abril, que regulamenta 0 Cadastro
e Inventário de Bens do Estado (CIBE).
b) Existências
O critério valorimétrico utilizado nas existências foi o do custo médio.
c) Especialização de custos
A FEUP registou os seus Custos e Proveitos de acordo com 0 princípio da
especialização dos exercícios, tendo as diferenças entre os montantes recebidos
e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas sido registadas nas
rubricas de Acréscimos e Diferimentos.
d) Subsídios
As transferências de capital obtidas do Orçamento de Estado ou outras entidades foram registadas na rubrica de Proveitos Diferidos, sendo reconhecido
0 proveito na Demonstração de Resultados de cada ano pelo montante das
amortizações relativas aos bens adquiridos com recurso às referidas
transferências.
Este procedimento tem em vista 0 reconhecimento do benefício resultante
do uso desses bens nos exercícios em que, fruto do registo das respectivas
amortizações, foi reconhecido 0 seu custo.
e) Férias e Subsídios de Férias
A FEUP não registou a responsabilidade pelo pagamento das férias e subsídio de férias dos funcionários pagos por transferências correntes do Estado
Português (Orçamento de Estado), por ser entendimento do Conselho Administrativo que a mesma está prevista e é coberta pelo Orçarnento de Estado no
exercício em que estes são liquidados.
Este procedimento baseia-se ainda no facto dos proveitos correntes
contabilizados e resultantes das transferências orçamentais recebidas serem
determinados numa base de caixa, visando garantir as despesas incorridas, e
não os custos suportados.
4. A conversão para euros dos valores expressos originalmente em outras
divisas foi efectuada à cotação em vigor à data das operações.
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Administrativo
2
36
38

7

6
1
7

1
1
8
14
22
16
4
20

235
14
21
35
8
14
22
16
4
20

43
24
19
43

77
123
189
312

696
19
24
43
8
14
22
16
4
20
70
36
106
191
566
321
887

7. Os movimentos das contas do activo imobilizado constantes do balanço e das
respectivas amortizações e provisões constam do quadro que se segue :
Imobilizado
Instituição: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Ano:2006
Unidade monetária: Euro

Rubricas
Saldo Inicial
De Imobilizações Incorpóreas:
Propriedade industrial e outros direitos 10.448,81
Aplicações informáticas
576.044 ,34
Imobilizações em curso
19.434,45
605.927,60
De Imobilizações Corpóreas:
Terrenos e recursos naturais
23.608.500,00
Edifícios e outras construções
57.516.240,67
Equipamento e material básico
11.981.761,57
Equipamento de transporte
45.633,34
Ferramentas e utensílios
40.184,74
Equipamento administrativo
8.277.846,14
Livros e publicações
1.425.037,35
Outras imobilizações corpóreas
453.707,00
Imobilizações em curso
695.686,64
104.044.597,45
De Investimentos Financeiros:
Partes de capital
152.139,37
152.139,37

Reforços Regularizações
17.341,62
90.443,22
25.635,54
133.420,38

-364,50

27.790,43
666.123,06
45.069,99
738.983,48

0,00
428.572,52
2.213.358,72
35.888,52
6.965,20
1.133.241,52
121.857,93
78.192,05
208.896,25
4.101.274,58

0,00
0,00
-20.845,44
-2.499,98
0,00
-37.804,84
0,00
-833,55
-31.411,38
-93.395,19

23.608.500,00
57.944.813,19
14.174.274,85
79.021,88
47.149,94
9.373.282,82
1.546.895,28
531.065,50
873.171,51
106.627.439,49

51.463,28
51.463,28

0,00
0,00

203.602,65
203.602,65

-364,50

Amortizações e Provisões
Instituição: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Ano:2006
Rubricas
Saldo Inicial
De Imobilizações Incorpóreas:
Propriedade industrial e outros direitos 489.263,54
489.263,54
De Imobilizações Corpóreas:
Edifícios e outras construções
3.578.625,68
Equipamento e material básico
8.984.383,02
Equipamento de transporte
19.127,92
Ferramentas e utensílios
22.413,30
Equipamento administrativo
5.855.527,62
Outras imobilizações corpóreas
307.742,85
18.767.820,39

Unidade monetária: Euro

Reforços Regularizações
88.567,56
88.567,56

-121,49
-121,49

Unidade monetária: Euro

A.E.
2.368,11
8.067,83
273,11
10.709,05

No ano de 2006 foram efectuados abates de bens de imobilizado corpóreo,
aos quais correspondeu uma diminuição de activos brutos e correspondentes
amortizações acumuladas no montante de 152.212,74 euros.
A distribuição dos montantes abatidos por rubricas de imobilizado foi a que
consta do quadro que se segue:
Unidade monetária: Euro

Rubricas
De Imobilizações Corpóreas:
Equipamento e material básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

Saldo final
577.709,61
577.709,61

724.584,93
1.143,81
4.304.354,42
1.332.321,14
-108.385,04
10.208.319,12
8.517,51
-2.499,98
25.145,45
6.748,27
0,00
29.161,57
1.286.246,99
-30.162,40
7.111.612,21
53.168,77
-563,45
360.348,17
3.411.587,61 -140.467,06 22.038.940,94

8. No ano de 2006 foram efectuadas amortizações extraordinárias no montante de 10.709,05 euros.
A distribuição das amortizações extraordinárias por rubricas de imobilizado
foi a que consta do quadro que se segue:
Rubricas
De Imobilizações Corpóreas:
Equipamento e material básico
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

Saldo final

Activo Bruto
110.645,97
2.499,98
38.230,23
836,56
152.212,74

No exercício de 2006 foram recebidos por doação bens no montante
de 79.143,65 euros, os quais acresceram ao património por contrapartida
de reservas.

12.O valor das imobilizacoes em curso refere-se a:
Unidade monetária: Euro

442 - Imobilizado em curso de imobilizações corpóreas
Submarino OS8
Triciclo eléctrico
Conjunto de boías
Mini-barco
Leito móvel simulado
Barco
Restaurante FEUP
Banca estrutural
Olimpíadas (Jogo do Galo, Mesa de Músculos)
Sistema de Tracção
Equipamento SA
Carro construído
Armazém Automático
Banca Didáctica
Banca Servo Linear
Banca Motor Sonoro
Banca Servo Angular
Submarino Órfão
Estação de Acostagem
Submarino Órfão 2

12.719,01
3.967,61
1.896,73
431,78
27.057,50
16.963,24
577.013,03
1.606,50
9.722,71
7.135,33
1.417,54
750,68
2.456,24
5.633,93
2.077,68
166,92
225,35
179.116,83
16.167,78
6.645,12
873.171,51

Unidade monetária: Euro

443 - Imobilizado em curso de Imobilizações Incorpóreas
Registo de Patentes

45.069,99
45.069,99

13. O valor contabilístico e a discriminação por rubrica do activo imobilizado dos bens em regime de locação financeira é
a que se segue:
Unidade monetária: Euro

Rubrica

Activo Bruto
(A.B.)
18.361,54

Equipamento administrativo

Activo Líquido
(A.L.)
5.670,44

Amortizações Acumuladas
(A.A.)
12.691,10

14. Os bens de museu, livros e materiais similares existentes na FEUP e adquiridos até 31/12/2001 não foram incluídos
nas demonstrações financeiras por dificuldades técnicas da sua valorização. A totalidade destes bens encontra-se,
porém, inventariada.

37. Demonstração dos resultados financeiros
Instituição: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Ano:2006
Unidade monetária Euro

Código
das Contas
681
685
688

781
785
788

Custos e Perdas
Juros suportados
Difereças de câmbio desfavoráveis
Outros custos e perdas financeiros
Resultados financeiros
Proveitos e Ganhos
Juros obtidos
Diferenças de câmbio favoráveis
Outros proveitos e ganhos financeiros

Exercícios
2006
2005
1.503,72
1.045,51
914,57
2.224,16
11.202 ,97
13.455,75
393.923,61
316.804,95
407.544 ,87
333.530,37
403.449,33
4.095,54

332.878,70
651,67

407.544 ,87

333.530,37

38. Demonstração dos resultados extraordinários
Instituiçao: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Ano:2006
Unidade monetária: Euro

Código
das Contas
693
694
695
696
697
698

793
794
795
796
797
798

Custos e Perdas
Perdas em existências
Perdas em imobilizações
Multas e penalidades
Aumento de amort. e prov.
Correcções relativas a ex. ant.
Outros custos e perdas extra.
Resultados extraordinários
Proveitos e Ganhos
Ganhos em existências
Ganhos em imobilizações
Benefícios de penal. contratuais
Reduções de amort. e prov.
Correcções relativas a ex. ant.
Outros prov. e ganhos extra.

Exercícios
2006
3.063,85
10.709,05
1.192,78
32.109,59
32.485,89
4.030.620,92
4.110 .182,08

2005
30.262,78
4.314,05
299,26

1.546,10
26.191,07
3.996.533,93
4.059.147,19
2.686 ,59

277,64
50.468,35
4.059.436 ,09
4.110.182,08

118.502,15
3.937.958,45
4.059.147,19

39. Os movimentos ocorridos nas rubricas de acréscimos e diferimentos são os que de seguida se discriminam :
Unidade monetária: Euro

16. A FEUP detém partes de capital nas seguintes entidades:

Acréscimos de proveitos
Saldo Inicial
Regularização do saldo do ano anterior
Movimentos do exercicio
Juros
Saldo Final

INEGI - Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial
Rua do Barroco, 174
4465 - 591 Leça do Balio
INESC PORTO
Praça da República, 93 R/C
4050-497 Porto

Custos diferidos
Saldo Inicial
Regularização do saldo do ano anterior
Movimentos do exercício
Quotizações
Seguros
Despesas com propriedade industrial
Serviços bancários
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Saldo Final

FLUIDINOVA, Engenharia de Fluidos , SA
TECMAIA - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia
Rua Engº Frederico Ulrich, 2650
4470-605 Moreira da Maia
BERD - Projecto, Investigação e Engenharia de Pontes, SA
Rua do Molhe, nº 256
4150-499 Porto
O valor das partes de capital detidas incluídas nas demonstrações financeiras é o seguinte:
INEGI - 49.879,79 euros
INESC - 149.759,58 euros
FLUIDINOVA - 2.500,00 euros
BERD - 1.433,28 euros
O valor dos capitais próprios e do resultado das entidades participadas foi, no exercício de 2006, de:
Unidade monetária: Euro

Entidade
INEGI
INESC
FLUIOINOVA
BERD

Capitais próprios
3.178.767,00
1.274.022,17
1.203.308,00
85.000,00

Resultados líquidos
296.254,00
6.352,82
(95.270,30)
(36.792,00)

26. Não existem dívidas ao Estado nem à Segurança Social em situação de mora.
32. Os movimentos ocorridos nas contas da Classe 5 - «Fundo Patrimonial», constantes no balanço, foram os seguintes:
A conta 51 - Património foi creditada pelo valor de 60.349,05 euros resultante de:
Avaliação do imobilizado corpóreo - € 59.911,05
Regularizações efectuadas no valor do imobilizado - € 438,00
A conta 576 - Doações foi creditada por 79.143,65 euros , relativos a doações de imobilizado.
A conta 59 - Resultados Transitados foi creditada pelo resultado líquido do ano anterior, no montante de 3.774 .029,05
euros .
33. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumídas
Instituição: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Ano: 2006
Unidade monetária: Euro

Código
das Contas

Movimentos

Mercadorias

Existências Iniciais
Compras
Regularização de existências
Existências finais
Custos no Exercício

Matérias-primas,
subsidiárias e de consumo
126.474,28
164.056,53
(3.760,74)
(111.536,08)
175.233,99

35. A repartição do valor das vendas e prestações de serviços foi a seguinte:
Unidade monetária: Euro

Vendas
Mercadorias
Livros e publicações
Material promocional
Prestações de Serviços
Serviços de ensino
Realização de análises clínicas
Realização de trabalhos gráficos
Serviços prestados ao exterior
Serviços diversos
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7.298,47
19.360,40
3.873,76
30.532,63
238.652,02
46.322,30
57.738,80
2.805.839,42
219.868,86
3.368.421,40

Acréscimos de custos
Saldo Inicial
Regularização do saldo do ano anterior
Movimentos do exercício
Electricidade
Água
Gás, azoto, oxigénio e outros gases
Comunicações
Rendas e alugueres
Despesas com propriedade industrial
Serviços bancários
Despesas de saúde
Utensílios diversos
Material de escritório
Consumíveis de informática
Deslocações e estadas
Conservação e reparação
Publicidade e propaganda
Trabalhos especializados
Material de apoio a aulas/lnvestigação
Combustíveis
Impostos e taxas
Ajudas de custo
Saldo Final
Proveitos diferidos
Saldo Inicial
Regularização do saldo do ano anterior
Movimentos do exercício
Propinas
Transferências de capital
Regularização pela contabilização da amortização
dos bens subsídiados
Saldo Final

50.482 ,86 D
50.482,86 C
107.429,85 D
107.429,85 D

57.861,17 D
57.861,17 C
487,75 D
199,36 D
15.402,26 D
186,59 D
77,91 D
16.353,87 D

40.186,44 C
40.186,44 D
86.868,32 C
8.192,17 C
7.955,43 C
7.784,56 C
761,54 C
66,00 C
33,47 C
204.69 C
29,55 C
14,30 C
2.492,66 C
3.200 ,98 C
1.191,34 C
318,53 C
104,85 C
125,84 C
103,13 C
5.785,18 C
1.355,10 C
126.587,64 C

56.235.325,06 C
710.081 ,73 D
620.308,22 C
300.000,00 C
3.814.902,01 D
52.630.649,54 C

40. A divergência entre 0 Total do Saldo de Gerência na posse do Serviço e as disponibilidades que constam do balanço
explica-se da seguinte forma:
Saldo de Disponibilidades:
Adiantamentos/excessos de pagamento
Divergência
Total do Saldo de Gerência na posse do Serviço

€ 14.939.943,13
€ 3557,46
(€ 59,48)
€ 14.943.441,11

Iv. análise Económica-Financeira
1. Introdução

6. Conclusão

Numa apreciação global, e à semelhança do ano anterior, verificou-se para o ano de 2006, uma diminuição da captação
de financiamento próprio, diminuição essa compensada pelo ligeiro aumento do nível de financiamento público, o que
indicia, numa primeira análise, que a FEUP manteve uma situação financeira confortável.
Como se tem verificado desde 2004, também em 2006 a interpretação da designada “regra do equilíbrio orçamental”
viola, em nosso entender, a Lei da Autonomia das Universidades e a própria Lei de Enquadramento do OE, ao não permitir
a existência de alterações orçamentais com aumento de despesa suportada por saldos de gerência.
Esta situação deve ser considerada na análise das Demonstrações Financeiras, uma vez que a situação financeira real é
apenas a que resulta do orçamento anual, e não a espelhada por aquelas, dado que que não é possível a utilização de todos
os saldos e excedentes gerados em anos anteriores.
Este constrangimento afecta em particular todas as políticas de carácter plurianual.
Importa assim analisar a estrutura de custos e proveitos, bem como o financiamento da actividade resultante do
orçamento anual e nomeadamente a sua composição.

Analisada a situação financeira da FEUP em 2006, e apesar de já se terem referido algumas conclusões, devem, no
entanto, ser salientados alguns aspectos essenciais:
A FEUP, enquanto Instituição de Ensino Superior Público, depende do Orçamento de Estado. Apesar das transferências
do OE terem aumentado ligeiramente face ao ano anterior, a Escola tem continuado a manter a capacidade de gerar
receitas próprias para fazer face às suas despesas, bem como a realização de investimentos considerados indispensáveis
para o desenvolvimento da sua actividade.
Relativamente aos custos com pessoal, que constituem uma componente da despesa com uma rigidez considerável, a
FEUP tem continuado a seguir uma contenção na contratação de recursos humanos, o que lhe permite libertar excedentes
do Orçamento para o funcionamento e manutenção de todas as estruturas de apoio à aprendizagem dos alunos.

2. Financiamento da actividade

ORÇAMENTO DE ESTADO
Transferências Correntes
Transferências de Capital
Total
RECEITAS PRÓPRIAS
Propinas
Vendas e Prestações de Serviços
Transferências Públicas
Transferências Privadas
Transferências do Exterior
Outras receitas
Juros
Total
Total Geral

V. Certificação legal das contas
Introdução

A estrutura de financimento da FEUP é a seguinte:

2006

%

2005

%

2004

%

28.302.465,51
386.036,08
28.688.501,59

69,80
0,95
70,75

25.403.399,00
498.798,00
25.902.197,00

65,76
1,29
67,06

23.808.217,00
456.000,00
24.264.217,00

61,21
1,17
62,38

5.067.753,21
3.329.978,65
1.808.241,47
428.477,17
351.436,76
529.480,30
346.924,74
11.862.292,30
40.550.793,89

12,50
8,21
4,46
1,06
0,87
1,31
0,86
29,25

4.499.528,67
3.004.377,99
3.100.795,74
251.686,05
976.096,66
610.812,24
282.395,84
12.725.693,19
38.627.890,19

11,65
7,78
8,03
0,65
2,53
1,58
0,73
32,94

5.039.341,83
3.449.912,03
4.027.283,45
173.446,71
1.258.230,79
521.442,96
163.552,93
14.633.210,70
38.897.427,70

12,96
8,87
10,35
0,45
3,23
1,34
0,42
37,62

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Instituição de Ensino Superior Público, obteve através das transferências provenientes do Orçamento de Estado cerca de 71% do total de financiamento obtido em 2006, correspondendo
a um aumento de cerca de 11% face ao ano anterior.
Relativamente ao auto-financiamento da sua actividade, a FEUP gerou receitas próprias de cerca de 11M€, correspondendo a cerca de 29% do financiamento global, verificando-se, relativamente a 2005, uma diminuição de 6,8%. Esta diminuição é sobretudo justificada pela diminuição das Transferências Públicas, que representam 42% desse financiamento, e
onde se incluem as transferências da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), que diminuíram face ao ano anterior
61%. No entanto, e apesar dessa diminuição, o financiamento global aumentou 5%.
A rubrica “Vendas e Prestações de Serviços” apresenta, em 2006, um aumento de cerca de 11% face ao ano anterior,
justificado sobretudo pelo aumento em 10% (244 mil euros) dos estudos, pareceres, projectos e consultadoria prestados
pelo corpo docente e investigador da FEUP, e que representam cerca de 80% do total dessas receitas.
A rubrica “Transferências do Exterior” tem verificado diminuições consecutivas ao longo dos três anos em análise,
sendo, em 2006, esta diminuição mais acentuada. Esta variabilidade é justificada pela diminuição de verbas dos quadros
comunitários de apoio que se destinam a financiar projectos de investigação.

3. Análise de Custos
Face à natureza da actividade desenvolvida, a análise de custos da FEUP deve ser efectuada, tal como em anos anteriores, separando de forma clara os custos com pessoal dos restantes custos de funcionamento.
No que se refere aos custos de funcionamento, com exclusão dos custos com pessoal e amortizações, verificou-se um
crescimento ao longo dos três anos em análise, sendo esse crescimento em 2006 superior em 1% ao verificado em 2005.
A rubrica “Custos com Pessoal”, e apesar da política de contenção que se tem seguido na contratação de recursos humanos, apresentou um aumento de 3,85%. Porém, esse aumento não se traduziu no correspondente aumento do peso destes
custos nos custos totais, uma vez que o seu peso se manteve inalterável face ao ano anterior.
A rubrica “Fornecimentos e Serviços Externos” (FSE), verificou um aumento de 15% face ao ano anterior, justificado
sobretudo por um aumento nas despesas com honorários (64%) e conservação e reparação dos edifícios (65%). As outras
despesas que não dependem no essencial do nível da actividade, mas da dimensão da infra-estrutura, tais como electricidade, água, gás, limpeza, vigilância e segurança, diminuíram ou apresentam valores iguais aos de 2005, demonstrando a
contínua política de racionalização de custos por parte da Instituição.

4. Análise dos Proveitos
Os proveitos operacionais totais tiveram um ligeiro crescimento (5%), justificado sobretudo pelas vendas e prestações
de serviços (9,6%), e propinas (7%), encontrando-se estas incluídas na rubrica “Impostos e Taxas” (7%).
Pode dizer-se como conclusão que a FEUP, apesar de uma redução da captação de fontes alternativas de financiamento
da sua actividade, conseguiu melhorar o nível de actividade face ao ano anterior.

5. Principais Indicadores

1. Examinámos as demonstrações financeiras da Faculdade de Engenharia do Universidade do Porto, (Faculdade), as
quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2006, (que evidencia um total de 103.002.888 Euros e um total de
fundos próprios de 50.048.979 Euros, incluindo um resultado líquido de 4.405.125 Euros), a Demonstração dos resultados por natureza do exercício findo naquela data e 0 correspondente Anexo. Adicionalmente, analisámos a conformidade
dos Mapas de execução orçamental (que incluem os Mapas de controlo orçamental da despesa e da receita, o Mapa de
fluxos de caixa, os Mapas de descontos e retenções, o Mapa de desenvolvimento das despesas com o pessoal e os Mapas do
orçamento anual da despesa e da receita) para o exercício findo naquela data, incluindo o período complementar.

Responsabilidades
2. É da responsabilidade do Conselho Administrativo da Faculdade a preparação de demonstrações financeiras que
apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Faculdade, o resultado das suas operações e os
fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados 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.

Âmbito
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 Conselho Administrativo,
utilizadas na sua preparação;
- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta
as circunstâncias;
- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.
5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de
gestão com as demonstrações financeiras.
6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

Reservas
7. Conforme mencionado na alínea e) do nº 3 do Anexo às Demonstrações Financeiras a Faculdade não procedeu à contabilização da Provisã0 para Férias e Subsídio de Férias dos seus funcionários, que estimámos ser de € 3.385.375 estando as
rubricas de Custos com Pessoal e Acréscimos de Custos subavaliadas pelo referido montante.

Opinião
8. Na nossa opiniã0, excepto quanto ao efeito do ajustamento que poderia revelar-se necessário caso não existisse a situação mencionada no parágrafo sete as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada,
em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto em 31 de Dezembro de 2006 e o resultado das suas operações no exercício findo naquela data, e os fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, incluindo o período complementar, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites para 0 Sector da Educação em Portugal.

Ênfase
9. Sem afectar a nossa opinião expressa no parágrafo anterior, salientamos para o facto de a Certificação Legal de Contas
do ano anterior apresentar uma reserva referente à falta de uma Provisão para Clientes de Cobrança Duvidosa no valor de
€ 123,000. Embora, esta situação ainda se verifique, consideramos que estes montantes não são materialmente relevantes
para afectar as demonstrações financeiras.

A evolução de alguns indicadores nos últimos três anos permite também uma análise da evolução da situação da FEUP.

Indicadores de financiamento
Financiamento OE/Financiamento Total
Financiamento Público/Financiamento Total
Financiamento consignado/Financiamento Total
Financiamento corrente OE/Aluno (euros)
Indicadores de custo
Custos com pessoal/Custos totais
Amortizações/Custos totais
Fornecimentos e Serviços/Custos Totais
Indicadores de Investimento
Invest. Equip. Básico + Invest. Equip. Administ./Imob. Bruto Equip. Básico
+ Imob. Bruto Equip. Administ.
Investimento Outras Imobilizações/Imobilizado Bruto Outras Imobilizações
Investimento Total/Imobilizado Bruto
Subsídios ao Investimento/Investimento Total
Invest. Equip. Básico + Invest. Equip. Administ./Amort. Equip. Básico +
Amort. Equip. Administ.
Investimento Outras Imobilizações/Amortizações Outras Imobilizações
Investimento Total/Amortizações
Indicadores de Proveitos
Proveitos Correntes/Proveitos Totais
Vendas e Prestações de Serviços/Proveitos Correntes
Outros Indicadores
Prazo médio de pagamentos (dias)
Prazo médio de recebimentos (dias)

2006

2005

2004

0,7075
0,7521
0,05
5.479

0,6706
0,7508
0,1047
4.822

0,6238
0,7273
0,1344
4.669

0,6869
0,0878
0,1493

0,6853
0,0982
0,1346

0,6697
0,1029
0,1278

0,1623

0,1022

0,1130

0,1999
0,1643
0,0782
1,2556

0,1515
0,1048
0,0175
0,7190

0,1410
0,1144
0,2238
0,7571

1,3235
1,2595

0,9030
0,9259

5,5125
0,7580

0,9071
0,0847

0,9039
0,0812

0,9027
0,0710

7
140

7
125

3
91

Relativamente ao peso do financiamento proveniente do OE, verificamos, para o ano de 2006, um aumento de 4%.
Refira-se também uma estabilidade do financiamento público nos três anos em análise.
Relativamente ao financiamento consignado, assistiu-se a uma acentuada diminuição, fruto da redução das Transferências do Exterior (64%).
Relativamente ao financiamento médio por aluno proveniente do Orçamento de Estado, verificou-se uma ligeira subida
em 2006, tal como já acontecera em 2005.
Os custos com pessoal, tal como já foi referido, registaram um ligeiro aumento face a 2005, mas o seu peso na estrutura de
custos manteve-se, cumprindo-se desta forma o objectivo da Escola em efectuar a contenção destes, avaliando a contratação
de novos recursos humanos em função da sua relevância e também em função da capacidade financeira da Instituição em
manter esse compromisso.
Relativamente ao Imobilizado, verifica-se, em termos globais, que o rácio Investimento/Imobilizado aumentou substancialmente face ao ano anterior. Este aumento traduz, para além do investimento de imobilizado para substituição de
equipamento já obsoleto, o contínuo esforço da Instituição no investimento em novos equipamentos de modo a satisfazer
as necessidades administrativas, de ensino e de investigação.
Contrariamente ao ano de 2005, verificou-se em 2006 um aumento do peso dos subsídios ao investimento no investimento total, o que traduz que o investimento neste ano foi sobretudo conseguido por estes subsídios.
Os prazos médios de pagamento (PMP) mantiveram-se inalteráveis face ao ano anterior. No ano de 2006, e pese embora as medidas tomadas, o prazo médio de recebimento (PMR) sofreu um aumento significativo.
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