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NOTA INTRODUTÓRIA  
 

 
 

O Instituto para as Políticas Públicas e Sociais (IPPS-ISCTE) é uma associação sem fins 

lucrativos que tem por missão contribuir para a melhoria das políticas públicas e do debate 

público sobre as mesmas. Para este efeito, o IPPS desenvolve atividades de formação, 

desenvolvimento organizacional e difusão do conhecimento sobre conceção, avaliação, 

regulação, supervisão e implementação de políticas públicas. 

 

As atividades do IPPS-ISCTE dirigem-se a todos os intervenientes nas várias fases do ciclo 

das políticas públicas, incluindo governantes, autarcas, assessores, dirigentes e técnicos 

superiores da administração central e local, profissionais dos serviços coletivos (em 

particular de saúde, educação e apoio social), jornalistas e outros profissionais da 

comunicação, e outros públicos interessados em debater e/ou adquirir formação pós-

graduada em políticas públicas. 

 

À luz daquela missão e da experiência passada, a Direção do IPPS-ISCTE eleita a 4 de 

junho de 2018 estabeleceu como orientações estratégicas de médio prazo: reforçar a 

coerência e a focalização da oferta formativa; assegurar a complementaridade e reforçar as 

sinergias com as atividades de ensino e formação do ISCTE-IUL e das entidades 

participadas; desenvolver o papel do IPPS-ISCTE enquanto promotor de reflexão e debate 

sobre políticas públicas em Portugal; alargar e consolidar as parcerias estratégicas com as 

autarquias da AML e regiões limítrofes; aumentar o nível de internacionalização das 

atividades de formação; aumentar a visibilidade pública do IPPS-ISCTE; aumentar o nível de 

autossuficiência financeira do IPPS-ISCTE; e normalizar os procedimentos de gestão, 

reforçando a transparência. 

 

O presente documento dá conta dos esforços desenvolvidos na segunda metade de 2018 

tendo em vista a prossecução daqueles objetivos, bem como das atividades desenvolvidas 

anteriormente. 
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ATIVIDADES REALIZADAS EM 2018 
 

OFERTA FORMATIVA 

 
A tabela seguinte sintetiza os cursos que foram oferecidos pelo IPPS-ISCTE em 2018. Classifica-se 

como projeto de 2018 todos os cursos que terminaram em 2018 de forma operacional. Os cursos que 

decorrem em dois anos são reportados no ano em que terminam, assim sendo damos conta das pós-

graduações e cursos de especialização que se realizaram no ano letivo de 2017-2018 ou que 

iniciaram e terminaram em 2018. 

 

Devido ao desfasamento no tempo de alguns recebimentos e ou pagamentos há cursos que são 

reportados do ponto de vista operacional num ano, mas que contabilisticamente são diferidos para o 

ano seguinte. Do mesmo modo, que nas contas de 2018 surgem proveitos e gastos por via de cursos 

diferidos de anos transatos. 

 

 Cursos em continuação Novos cursos 

Pós-Graduações 

• Jornalismo 

• Políticas Públicas de Segurança e Defesa  

• Sindicalismo e Relações Laborais* 

• Visualização da Informação 

• Condições de Trabalho e 

Prevenção de Riscos 

Laborais* 

Cursos de 

Especialização 

• FORGEP – Programa de Formação em Gestão Pública*  

• Avaliação de Políticas Públicas  

• Políticas de Saúde e Saberes Médicos 

• Territórios Colaborativos: Processos, Projeto, 

Intervenção e Empreendedorismo 

• Comunicação Visual de Informação 

• Storytelling Visual* 

• Visual Analytics* 

 

Seminários de 

Especialização 

• América Latina Hoje 

• Ativismos em África: Estado da Arte, Métodos, 

Contextos e Casos 

• China e Extremo Oriente: identificar desafios e definir o 

futuro 

• Conceção e Avaliação de Projetos* 

• Global Challenges – Desafios Globais 

• O Médio Oriente na Política Mundial 

• Metodologias de Avaliação de Impactos nas 

Organizações da Economia Social* 

• Migrantes e Refugiados:  Os desafios da Mobilidade na 

Ordem Jurídica Internacional* 

• Análise de dados 

qualitativos em ciências 

sociais: Análise de conteúdo 

com Maxqda * 
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• Processos Colaborativos e Participativos em 

Desenvolvimento Local* 

• Refugiados, direitos humanos e acolhimento: 

perspetivas nacionais e internacionais 

• A Droga na Europa: Oferta, Procura e Políticas Públicas 

• A Ideia de Europa: do Terramoto de Lisboa ao Tratado 

de Lisboa 

• Serviço Social e Segurança* 

Cursos de Curta 

Duração sem 

ECTS 

• Playful Learning – Metodologias Participativas*  

• Self Branding – Protocolo e Imagem 

• Programa Avançado em Administração Municipal* 

• Programa avançado em 

Novos Desafios na Gestão 

Financeira Pública 

Cursos 

Internacionais 

 • Negociação em Angola 

• Curso IVA Angola 

Cursos à medida 

 • Formação de novos 

inspetores gerais do MTSSS 

 

* Não abriu em 2018 por número insuficiente de candidatos 

 

DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
A par das atividades de formação, ao longo de 2018 o IPPS-ISCTE (co)organizou as seguintes 

iniciativas de reflexão, debate e difusão de conhecimentos sobre políticas públicas: 

 

• Aula Aberta "As Parcerias da Nato” - no âmbito da Pós-Graduação Políticas Públicas de 

Segurança e Defesa  

• Aula Aberta "Comunicação e Defesa” - no âmbito da Pós-Graduação Políticas Públicas de 

Segurança e Defesa 

• Aula Aberta "Donald Trump e a Ordem Internacional Liberal” - no âmbito da Pós-Graduação 

Políticas Públicas de Segurança e Defesa 

• Aula Aberta "Portugal e a Defesa Europeia” - no âmbito da Pós-Graduação Políticas Públicas 

de Segurança e Defesa 

• Aula Aberta "Indústria Naval e Industria Aeronáutica: Perspetivas e Economia da Defesa 

Nacional” - no âmbito da Pós-Graduação Políticas Públicas de Segurança e Defesa 

• Aula Aberta "Comunicações: Resiliência das Infraestruturas Críticas e Economia de Defesa” - 

no âmbito da Pós-Graduação Políticas Públicas de Segurança e Defesa 
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• Aula Aberta: “Visual Trumpery” - no âmbito do Curso de Especialização em Comunicação 

Visual de Informação. 

• Masterclass “Transformações dos Dados às Infografias - no âmbito do Curso de Pós-

Graduação em Visualização de informação 

• Masterclass “Paisagens Gráficas – da Monotorização à Narrativa” - no âmbito do Curso de 

Especialização em Comunicação Visual de Informação. 

 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

 

No âmbito das atividades de internacionalização, em 2018 desenvolveram-se as seguintes ações de 

formação em parceria com outras instituições estrangeiras, europeias e internacionais: 

 

• 7ª edição do Curso de Verão “European Drugs Summer School: Illicit Drugs in Europe: 

Demand, Supply and Public Policies”, realizado em junho/julho de 2017. Este Curso é fruto da 

continuação da parceria com o European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

(EMCDDA) e com o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL). 

 

• Curso intensivo sobre Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) dirigido a quadros superiores 

da Administração Geral Tributária de Angola (AGT), por convite do Instituto de Formação em 

Gestão Económica e Financeira dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (IGEF). 

 

• Formação a Nível Regional na Área Temática de Negociação de Contratos e Empréstimos 

Internacionais, por convite do Instituto de Formação em Gestão Económica e Financeira dos 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (IGEF). 

 

 

 

PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

 
Ao longo de 2018 foram desenvolveram-se novas parcerias e fortaleceram-se parcerias já existentes, 

dos quais resultaram protocolos com as seguintes entidades: 

 

 

• CIES-IUL - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia e European Monitoring Centre for 

Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), para a realização da 7ª edição da “European Drugs 

Summer School: Illicit Drugs in Europe: demand, supply and public policie”; 

• CML – Câmara Municipal de Lisboa, para a prestação de serviços assessoria técnica à 

elaboração dos Programas de Política Pública Municipal “Lisboa Escola Inclusiva” e 

“Empregabilidade e Inclusão” e respetivas candidaturas ao POR Lisboa, no âmbito do PCDT-

AML 
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• Faculdade de Belas Artes, no âmbito da Pós-Graduação em Visualização da Informação e 

Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação. 

• Gabinete do PNUD em Cabo Verde, Tribunal de Contas de Portugal e ministério das Finanças 

de Angola, no âmbito da Pós-Graduação em Finanças Públicas para Quadros Superiores dos 

Ministérios das Finanças dos PALOP e Timor Leste. 

• INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL, para a realização da 2ª edição da Pós-Graduação em 

Políticas Públicas de Segurança e Defesa; 

• MEDIA CAPITAL, na realização da 6 ª edição da Pós-graduação em Jornalismo; 

• IGEF, no âmbito da Ações de Formação para 2018/2019 previstas no Plano de Formação 

2018/19 nos PALOP –TL. 

• INSPEÇÃO-GERAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 

SOCIAL, no âmbito do programa de formação de Inspetores.  

• SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no âmbito de programas 

desenhados à medida, nomeadamente organização de um seminário em Conceção e 

Avaliação de Projetos e um Programa Avançado em Novos Desafios da Administração 

Pública, a realizar em 2019. 

• CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO, no âmbito do desenvolvimento de uma pós-graduação 

à medida e de um ciclo de seminários sobre novos desafios do desenvolvimento local. 

• ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, no âmbito da organização do Fórum das Políticas Públicas 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 
Relativamente aos suportes de comunicação, em 2018 realizaram-se as seguintes atividades: 

 

• Finalização na nova página web do IPPS-ISCTE (http://ipps.iscte-iul.pt). 

• Produção de materiais de divulgação da oferta formativa e eventos (portfólios, postais, 

cartazes, flyers, etc.). 

• Criação e produção de materiais de branding do IPPS-ISCTE. 

• Estudo sobre presença do IPPS-ISCTE em redes de partilha: FaceBook; Instagram; Linkedin 

e Twiter 
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CONSOLIDAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS INTERNOS E 

GESTÃO DO IPPS-ISCTE 

 
Neste domínio, em 2018 foram operacionalizadas as seguintes ações: 

 

• Continuação da elaboração, em conjunto com a Direção dos Serviços de Gestão de Ensino, 

de processos inerentes à logística de cursos não conferentes de grau geridos pelo IPPS-

ISCTE e respetivos atos académicos, uniformizando procedimentos do ISCTE-IUL. 

• Envolvimento da equipa do IPPS-ISCTE na gestão e carregamento de conteúdos do novo site 

oficial do ISCTE-IUL. 

• Envolvimento da equipa do IPPS-IUL na gestão e carregamento de conteúdos do novo site do 

IPPS-ISCTE. 

• Integração de novos acessos do IPPS-ISCTE no sistema eletrónico de gestão de cursos 

vigente no ISCTE-IUL (Fénix). 

• Continuação da integração do IPPS-ISCTE no Sistema Interno de Garantia da Qualidade do 

ISCTE-IUL. 

• Integração no projeto do ISCTE-IUL sobre o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. 

 

 

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2018 

 
O acordo específico com o ISCTE-IUL, de 12 de dezembro de 2011, atribuiu ao IPPS-ISCTE as 

responsabilidades de planeamento e gestão logística da oferta letiva do ISCTE-IUL no âmbito da 

formação teórico-prática de optativas livres, condicionadas e obrigatórias do Departamento Línguas e 

Competências Transversais, inseridas nos planos de estudo de todos os cursos de 1º ciclo. 

 

Neste seguimento, na esfera específica destes cursos ao longo do ano civil de 2018 (2º semestre de 

2017/2018 e 1º semestre de 2018/2019), foram geridos cerca de 4487 alunos, pelas 29 unidades 

curriculares disponibilizadas (entre as quais competências instrumentais, interpessoais e sistémicas), 

sendo criadas 180 turmas, totalizando 2230 horas de contacto de formação. 

 

A revisão daquele acordo, que teve lugar no final de 2018, transferiu as responsabilidades referidas 

para os serviços do ISCTE-IUL. 
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INDICADORES CHAVE DA ATIVIDADE  

 
O exercício de 2018 caraterizou-se pelo encerramento de diversos centros de custos referentes a 

atividades que haviam sido iniciadas no passado. Contabilisticamente assumiu-se o critério de pagar 

os impostos referentes à atividade efetiva do ano, sendo que os projetos que estão em curso devem 

ser encerrados no ano da sua conclusão. Assim foram diferidos todos os cursos que ainda estão a 

decorrer ou cuja faturação/pagamento de despesas ainda não esteja regularizada.  

 

 Receitas Despesas Resultado 

Protocolo ISCTE  80 000,00 €  + 80 000,00 € 

Gastos estrutura  137 117,77€ - 137 117,77€ 

Cursos 2017/2018 180 995,77 € 174 581.92 € + 6 413,85 € 

Diferimentos de anos anteriores 360 203,26 € 235 749,43€ + 124 453,8 € 

Outros Rendimentos| Gastos  1 116,27€ 3 371,48 - 2 255,21 € 

TOTAIS ANTES DE IMPOSTOS + 622 315.30 € 550 820.13€ + 71 495.17 € 

IMPOSTOS  16 086.42 € -16 086.42 € 

TOTAL LIQUIDO   55 408,75 € 

 







Anexo às Demonstrações Financeiras - IPPS-IUL INSTITUTO PARA AS POLITICAS PUBLICAS E 
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2018 
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ANEXO  
 
 

2018 
 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Designação IPPS-IUL INSTITUTO PARA AS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS 

Morada AV.DAS FORÇAS ARMADAS EDIFICIO DO ISCTE INSTIT. UNIVER.DE LISBOA 

Código postal 1649-026 

Localidade Lisboa 

  
DADOS DA ENTIDADE 

Número de identificação fiscal (NIF) 509744036 

Classificação de actividade económica (CAE) 85420 

Conservatória   

Capital social 250000 
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IPPS-IUL INSTITUTO PARA AS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS 

 
Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais  

para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018   

 
(Valores expressos em euros) 

 
 

1 - Identificação da entidade e período de relato 

1.1 Designação da entidade: IPPS-IUL INSTITUTO PARA AS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS 

1.2 Sede: Lisboa 

1.3 Natureza da atividade: ENSINO SUPERIOR.  

1.4       Período das demonstrações financeiras: Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 

 

 
2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

 

2.1  Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

 

As demonstrações financeiras, foram preparadas de acordo com o referencial do Sistema Normalização 

Contabilística (SNC), que integra as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). 

 
2.2   Derrogação das disposições do SNC e efeitos nas demonstrações financeiras 

 

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos 

excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC. 

 

2.3 Comparação com o ano anterior 

 

As demonstrações financeiras são comparáveis com o ano anterior 

 

 

3 - Adoção pela primeira vez das NCRF – divulgação transitória 

A adoção das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) ocorreu pela primeira vez em 2010, pelo que a 

data de transição do referencial contabilístico POC para este normativo é 1 de janeiro de 2009, tal como 

estabelecido pela NCRF 3 – Adoção pela primeira vez das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro. 

 

Nos termos dessa norma, não há efeitos reportados à data de transição para as NCRF (1 de janeiro de 2009).  

 

 

4 - Principais políticas contabilísticas 

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo 

se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo 

indicação em contrário. 
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4.1.  Moeda funcional e de apresentação 

 

As demonstrações financeiras de IPPS-IUL INSTITUTO PARA AS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS são apresentadas 

em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação. 

 

As transações em moeda estrangeira são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio 

prevalecentes à data da transação. 

 

Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos/recebimentos das transações bem como da 

conversão de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos e passivos monetários, denominados em moeda 

estrangeira são, reconhecidos na demonstração dos resultados na rubrica “Gastos de financiamento”, se 

relacionados com empréstimos ou em “Outros gastos ou perdas operacionais”, para todos os outros 

saldos/transações. 

 

 

5 - Fluxos de caixa 

5.1. Os valores apresentados em caixa e seus equivalentes estão disponíveis para uso. 

5.2. A tabela seguinte apresenta a desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos 

bancários. 

O acréscimo de caixa justifica-se pela entrada de um pagamento na ordem dos 250.000€ do projeto Angolaprev 

nos últimos dias do ano, sendo que os pagamentos de honorários correspondentes não foram realizados nesse 

período. 

 

MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 31-dez-18 31-dez-17 

Caixa                        586                         593  

Depósitos à ordem                 148.708                  129.190  

Outros depósitos bancários                 501.194                  233.962  

Outros instrumentos financeiros                            -                             -  

Total               650.488                363.745  

 

 

Não existem ajustamentos de dívidas de cobrança duvidosa relacionados com a quantia dos saldos pendentes. 
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6 - Ativos fixos tangíveis 

A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos fixos tangíveis de 2018 e 2017 

 

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

 

31 de dezembro de 2018  
Saldo em Aquisições Abates  Saldo em 

1-jan-18 Deprec. Transf. Revaloriz. 31-dez-18 

Ativo bruto      
Terrenos e recursos naturais - - - - - 

Edifícios e outras construções - - - - - 

Equipamento básico - - - - - 

Equipamento de transporte - - - - - 

Equipamento administrativo 3.371 - - - 3.371 

Equipamento biológico - - - - - 

Outros ativos fixos tangíveis - - - - - 

Investimentos em curso - - - - - 

Total do ativo bruto 3.371 - - - 3.371 
      

Depreciações acumuladas      
Terrenos e recursos naturais - - - - - 

Edifícios e outras construções - - - - - 

Equipamento básico - - - - - 

Equipamento de transporte - - - - - 

Equipamento administrativo (1.392) (402) - - (1.795) 

Equipamento biológico - - - - - 

Outros ativos fixos tangíveis - - - - - 

Total de depreciações acumuladas (1.392) (402) - - (1.795) 

Total de perdas por imparidade - - - - - 

Total do ativo líquido 1.978 (402) - - 1.576 

      

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

 

31 de dezembro de 2017  
Saldo em Aquisições Abates  Saldo em 

1-jan-17 Deprec. Transf. Revaloriz. 31-dez-17 

Ativo bruto      
Terrenos e recursos naturais - - - - - 

Edifícios e outras construções - - - - - 

Equipamento básico - - - - - 

Equipamento de transporte - - - - - 

Equipamento administrativo 1.359 3.371 (1.359) - 3.371 

Equipamento biológico - - - - - 

Outros ativos fixos tangíveis - - - - - 

Investimentos em curso - - - - - 

Total do ativo bruto 1.359 3.371 (1.359) - 3.371 
      

Depreciações acumuladas      
Terrenos e recursos naturais - - - - - 

Edifícios e outras construções - - - - - 

Equipamento básico - - - - - 

Equipamento de transporte - - - - - 

Equipamento administrativo (1.359) (34) - - (1.392) 

Equipamento biológico - - - - - 

Outros ativos fixos tangíveis - - - - - 

Total de depreciações acumuladas (1.359) (34) - - (1.392) 

Total de perdas por imparidade - - - - - 

Total do ativo líquido - 3.337 (1.359) - 1.978 

 
 
 E SERVIÇOS PR 
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7 – Imparidade de Dívidas a Receber 

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos rendimentos relativo a Imparidade de Dívidas a Receber dos 

períodos de 2018 e 2017. 

ENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS 

IMPARIDADE DE DÍVIDAS A RECEBER 31-dez-18 31-dez-17 

Imparidade acumulada no início do período 2.620 2.620 

Perdas do exercício                         -                           -    

Reversões do exercício                         -                           -    

Imparidade acumulada no fim do período: 2.620 2.620 

 

 

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS  - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 31-dez-18 31-dez-17 

Saldo Inicial                         -                           -    

Resultados imputados                         -                           -    

Resultados distribuídos                         -                           -    

Outros movimentos                         -                           -    

Saldo Final                         -                           -    

 
 

 

 

8 - Rédito 

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos rendimentos relativo a Vendas e Prestação de Serviços dos 

períodos de 2018 e 2017: 

ENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS 

 

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS por Naturezas 31-dez-18 31-dez-17 

Vendas de Mercadorias                         -                           -    

Vendas de Produtos Acabados                         -                           -    

Prestação de Serviços               621.199                664.298  

Total:               621.199                664.298  

 

 

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS por Mercados 31-dez-18 31-dez-17 

Nacional             621.199              664.298  

União Europeia                      -                         -    

Países Terceiros                      -                         -    

Total:             621.199              664.298  
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9 - Clientes 

O saldo correspondente à rubrica de Clientes no final do exercício 2018 e 2017 apresenta a seguinte 

decomposição. O valor de clientes permanece muito elevado devido aos pagamentos ainda por receber do cliente 

Angolaprev e do Cliente Prologica. A redução face a 2017 reflete o pagamento parcial do cliente AngolaPrev. 

 

 

 

CLIENTES 31-dez-18 31-dez-17 

Clientes conta corrente               766.798            1.085.055  

Clientes títulos a receber                        -                          -    

Clientes factoring e outros                       -                          -    

Clientes cobrança duvidosa 2.620    2.620    

Clientes perda por imparidade acumuladas                       -                          -    

Total 769.418           1.087.675  

Adiantamentos de Clientes                       -                          -    

 
10 - Fornecedores e outros devedores e credores 

O saldo correspondente à rubrica de Fornecedores no final do exercício 2018 e 2017 apresenta a seguinte 

decomposição, que reporta na sua maioria a uma única fatura de cliente já emitida por conta do Projeto 

Angolaprev. 

 

Os créditos a receber referem-se a fornecedores que receberam sem emissão do respetivo documento, e por esse 

motivo o movimento aguardava atualização contabilística. O que está contabilizado como créditos a pagar 

respeita a algumas prestações de serviços que embora já documentadas ainda não foram pagas. 

 

A rubrica “Credores por acréscimos de gastos” diz respeito a uma provisão para o pagamento ao ISCTE-IUL de 

salas e overheads que está por efetuar relativa a cursos e projetos que foram encerrados durante o ano de 2018. 

 

 

FORNECEDORES 31-dez-18 31-dez-17 

Fornecedores conta corrente                  28.551                  45.140  

Fornecedores títulos a pagar                         -                           -    

Fornecedores confirming e outros                        -                           -    

Fornecedores facturas em recepção e conferência                        -                           -    

Fornecedores perdas por imparidade acumuladas                        -                     (2.620) 

Total                 28.551                  42.520  

Adiantamentos a fornecedores                        -                           -    

 

 

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E DÍVIDAS A PAGAR 31-dez-18 31-dez-17 

A RECEBER                     4.500                      9.773  

Fornecedores - Devedores                            -                             -  

Devedores de remunerações a pagar                            -                             -  

Devedores de outras contas de pessoal                            -                             -  

Devedores por adiantamentos ao pessoal                            -                             -  

Devedores de fornecedores de investimentos                            -                             -  

Adiantamentos de fornecedores de investimentos                            -                             -  

Devedores por acréscimos de rendimentos                            -                             -  

Outros devedores                     4.500                      9.773  

Perdas por imparidades acumuladas                            -                             -  
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 A PAGAR                 (106.585)                 (39.469) 

Clientes - Credores                    (2.620)                    (2.620) 

Remunerações a pagar                            -                             -  

Outras contas de pessoal                            -                             -  

Fornecedores de investimentos                            -                             -  

Credores por acréscimos de gastos                  (89.891)                  (20.386) 

Disponibilidades negativas                            -                             -  

Outros credores                    (9.574)                  (16.464) 

Total                 (102.085)                 (29.696) 

 

 
11 - Estado e outros entes públicos 

 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo, apresentava 

os seguintes saldos 

 

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 31-dez-18 31-dez-17 

Ativo                   22.170                    29.837  

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)                          59                      1.803  

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)                        908                      1.777  

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)                   21.203                    26.257  

Segurança social                            -                             -  

Outros impostos e taxas                            -                             -  

     

Passivo                 (1.939)                 (10.163) 

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)                  (16.086)                    (2.592) 

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)                    (1.319)                    (4.361) 

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)                            -                             -  

Segurança social                    (1.816)                    (3.203) 

Outros impostos e taxas                         (43)                           (8) 

Total                 (19.264)                   19.674  
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12 - Diferimentos 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a rubrica “Diferimentos” no ativo e no passivo, apresentava os seguintes 

saldos. Os diferimentos de rendimentos a reconhecer prendem-se na sua maioria com o projeto Angolaprev (que 

em 31 de dezembro de 2018 era responsável por 76,5% deste valor) e do projeto Prologica (7,5%). Continuamos a 

fazer esforços para reaver estes montantes. O restante está atribuído a diversos projetos iniciados em 2018 que 

no início de 2019 ainda não estavam terminados do ponto de vista operacional e/ou contabilístico.  

 

DIFERIMENTOS 31-dez-18 31-dez-17 

Ativo   

Gastos a Reconhecer 34.912 42.565 

Passivo   

Rendimentos a Reconhecer            (1.014.704)            (1.177.552) 

Total               (979.792)            (1.134.987) 

 

 

 

13 - Resultados financeiros 

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos “resultados financeiros” dos períodos de 2018 e 2017 

 

RESULTADOS FINANCEIROS 31-dez-18 31-dez-17 

Juros e rendimentos similares obtidos                      239                         13  

Juros obtidos                      239                         13  

Dividendos obtidos                         -                           -    

Outros rendimentos similares                         -                           -    

Juros e gastos similares suportados                         -                           -    

Juros suportados                         -                           -    

Diferenças de câmbio desfavoráveis                         -                           -    

Outros gastos e perdas de financiamento                         -                           -    

Resultados financeiros                      239                         13  

 

 

 

14- Fornecimentos e serviços externos 

A seguinte tabela evidencia a repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos a 31 de 

dezembro de 2018 e 2017. O pagamento a docentes que lecionam cursos do IPPS-ISCTE faz-se ou contra a 

emissão de recibo verde, logo contabilizado na rúbrica Honorários, ou através de emissão de fatura ao ISCTE-IUL, 

contabilizados na rúbrica serviços especializados. As deslocações espelham as atividades que durante este 

período foram desenvolvidas em países estrangeiros. 

 

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 31-dez-18 31-dez-17 

Subcontratos                        -                           -    

Serviços especializados              330.006               431.719  

Trabalhos especializados              137.396               219.459  

Publicidade e propaganda                       60                         -    

Vigilância e segurança                        -                           -    

Honorários              171.490               212.123  

Comissões 
                    

18.488    
                       -    

Conservação e reparação                  1.927                         -    

Outros                     646                      138  
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Materiais                  2.323                   2.267  

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido                       53                        57  

Livros e documentação técnica                     473                      746  

Material de escritório                  1.797                      704  

Artigos para oferta                        -                        761  

Outros                        -                           -    

Energia e fluidos                        -                           -    

Eletricidade                        -                           -    

Combustíveis                        -                           -    

Água                        -                           -    

Outros                        -                           -    

Deslocações, estadas e transportes                20.669                 34.647  

Deslocações e estadas                20.669                 34.647  

Transportes de pessoal                        -                           -    

Transportes de mercadorias                        -                           -    

Outros                        -                           -    

Serviços diversos 74.541                                30.558  

Rendas e alugueres                71.262                 16.662  

Comunicação                     499                      608  

Seguros                     592                   4.569  

Royalties                        -                           -    

Contencioso e notariado                       10                        15  

Despesas de representação                  1.545                   8.388  

Limpeza, higiene e conforto                     606                      290  

Outros serviços                       28                        26  

Total              427.539               499.191  

 

 

 

 15 - Gastos com pessoal 

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos valores relativo a Gastos com Pessoal dos períodos de 2018 e 

2017. A quebra com gastos de pessoal de perto de 30.000€ justifica-se pela saída de um funcionário afeto ao 

projeto Angolaprev, a saída de uma colaboradora em Abril de 2018 e a transição entre Secretários Gerais (que 

implicou um interregno de cerca de dois meses).S E SERVIÇOS PRESTADOS 

 

 

GASTOS COM PESSOAL 31-dez-18 31-dez-17 

Remunerações dos órgãos sociais                         -                           -    

Remunerações do pessoal               (98.002)             (119.756) 

Benefícios pós-emprego                         -                           -    

Indemnizações                         -                           -    

Encargos sobre remunerações               (20.049)               (27.326) 

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais                    (864)                 (1.354) 

Gastos de ação social                         -                           -    

Outros gastos com o pessoal                    (995)                 (1.621) 

Total        (119.909)        (150.057) 
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16 - Outros Rendimentos e Ganhos 

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos rendimentos relativo a Outros Rendimentos e Ganhos dos 

períodos de 2018 e 2017 

ENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS 

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 31-dez-18 31-dez-17 

Rendimentos suplementares                         -                           -    

Descontos de pronto pagamento obtidos                          0                         -    

Recuperação de dívidas a receber                         -                           -    

Ganhos em inventários                         -                           -    

Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros                          0                         -    

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros                         -                             1  

Outros rendimentos                      878                         -    

Total                      878                           1  

 

 

 17 - Outros gastos e perdas 

A tabela seguinte mostra de uma forma descriminada a rúbrica “outros gastos e perdas” considerados nos 

exercícios findos a 31 de Dezembro de 2018 e 2017. As Quotizações referem-se à participação do IPPS no 

Obercom. 

 

OUTROS GASTOS E PERDAS 31-dez-18 31-dez-17 

Impostos                        -                           -    

Descontos de pronto pagamento concedidos                        -                           -    

Dívidas incobráveis                        -                           -    

Perdas em inventários                        -                           -    

Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros                        -                           -    

Gastos e perdas em investimentos não financeiros                        -                        -    

Correções relativas a períodos anteriores                        -                     3.259  

Donativos                        -                           -    

Quotizações                  2.500                   2.500  

Ofertas e amostras de inventários                        -                           -    

Insuficiência da estimativa para impostos                     357                        20  

Outros gastos e perdas não especificados                     112                        13  

Total                  2.969                   5.793  

 

 

 18 - Gastos / Reversões de depreciação e amortização 

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos gastos relativo a Gastos / Reversões de depreciação e 

amortização dos períodos de 2018 e 2017 

ENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS 

 
 

GASTOS / REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 31-dez-18 31-dez-17 

Propriedades de investimento                         -                           -    

Ativos fixos tangíveis                     (402)                       (34) 

Ativos intangíveis                         -                           -    

Reversões                         -                           -    

Total                    (402)                      (34) 
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19 – Entidades relacionadas 

As transações realizadas no período com entidades relacionadas encontram-se evidenciadas no quadro seguinte, 

respeitando aos fluxos financeiros entre o IPPS-ISCTE e o ISCTE-IUL. Em 2018 o ISCTE-IUL pagou ao IPPS a quantia 

de 201.500,00 € que incluiu o valor protocolado de 80.000,00€ aos quais acresceram o pagamento dos cursos de 

Finanças Públicas em Angola, que havendo sido geridos pelo IPPS-ISCTE estavam protocolados com o ISCTE-IUL. 

Do lado dos pagamentos do IPPS ao ISCTE registam-se 93.658 Euros relativos a aluguer de salas, pagamentos de 

honorários a docentes e estacionamento. 

 

 

 

 ENTIDADES RELACIONADAS 

 Fornecimentos e Serviços Externos Outros Gastos Prestação de Serviços 

 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 93.658 156.926 - - 201.500 179.306 

             

 

 

 

Os saldos com entidades relacionadas encontram-se evidenciados nos quadro seguinte 

 

 2018 ATIVO PASSIVO 

    Créditos a Receber   Outros Ativos Correntes   Fornecedores  
 Outros Passivos 

Correntes  

                            -                           -  0 - 

 

 

 2017 ATIVO PASSIVO 

    Créditos a Receber   Outros Ativos Correntes   Fornecedores  
 Outros Passivos 

Correntes  

                            -                           -                 14.606                           -  
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20 - Informações exigidas por diplomas legais 

A Administração informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do 

Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro. 

 

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de outubro, a Administração informa que a situação 

da Empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados. 

 

Para efeitos da alínea d) do nº 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, durante o exercício de 2018, a 

Empresa não efetuou transações com ações próprias, sendo nulo o número de ações próprias detidas em 31 de 

dezembro de 2018. 

 

Não foram, concedidas quaisquer autorizações nos termos do Artigo 397º do Código das Sociedades Comerciais, 

pelo que nadas há a indicar para efeitos do nº2 alínea e) do Artigo 66º do Código das Sociedades Comercias.  

 


