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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

 

A EPM – CELP surge na sequência do Acordo de Cooperação, assinado entre a República Portuguesa e a 

República de Moçambique, em 28 de Julho de 1995, no qual se afirma a vontade dos dois Estados em 

reunirem condições para a criação de um instrumento de cooperação nos domínios da Educação, do 

Ensino e da Difusão da Língua Portuguesa, contribuindo para a manutenção e aprofundamento de laços 

culturais e favorecendo a presença de técnicos portugueses na cooperação empresarial em Moçambique, 

nos termos do decreto nº 25/96, de 7 de Setembro. 

 

Esta estrutura educativa é tutelada pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Educação e Ciência 

de Portugal, criada pelo Decreto-Lei nº 241/99, de 25 de Junho e republicado pelo Decreto-Lei nº 47/2009, 

de 23 de Fevereiro. 

 

A EPM – CELP, é uma instituição dotada de autonomia administrativa, financeira e pedagógica, com 

personalidade jurídica e património próprio. Trata-se de uma escola não agrupada, pertencente à rede do 

MEC, Integrada, contendo todos os níveis de educação e ensino, com 1.614 alunos, desde a Educação 

pré-escolar ao 12º ano do Ensino Secundário. Apresenta igualmente, um Centro de Formação, 

responsável pelo processo de formação de pessoal docente e não docente, desta instituição e da 

comunidade Moçambicana, desenvolvendo ainda programas que visam difundir a língua e a cultura 

portuguesa. 
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II..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  PPAARRAA  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  
 

As demonstrações financeiras, da EPM-CELP, foram preparadas tendo como referência a data de 31 de 

Dezembro de 2012 e pretendem mostrar os resultados das operações efetuadas no exercício considerado 

e a situação financeira da Instituição findo aquela data. 

 

Regras que estão como base da apresentação deste relatório: 

 

a. O conteúdo das peças contabilísticas constantes do presente relatório, bem como das notas a 

elas respeitantes, têm sempre em conta o período homólogo anterior; 

b. Relativamente às aquisições do período, contabilizou-se os respetivos custos de aquisição; 

c. Para a valorização dos bens inventariados, foram salvaguardados os seguintes princípios: 

i. “Custo de aquisição”, quando se tornasse possível a recolha dos elementos informativos 

de suporte; 

ii. “Avaliação por entidades credenciadas”, quando não se tornasse possível a 

disponibilização da documentação relevante, para a sua valorização (esta situação 

tornou-se especialmente relevante a propósito de bens não cadastrados, ou 

deficientemente cadastrados, pelo Estado Moçambicano e cedidos à EPM); 

iii. A sua inventariação foi desenvolvida, no que respeita à catalogação final, respeitando o 

que relativamente a isso se dispõe no CIBE – Cadastro e Inventário dos bens do Estado; 

iv. A amortização dos bens Inventariados em 31.12.2012 baseou-se na técnica das “quotas 

constantes”, com base nas taxas máximas previstas na lei, o mesmo método, mas em 

regime de duodécimos, foi aplicado às aquisições verificadas no presente o exercício; 

d. As existências foram valorizadas aos custos diretos das respetivas aquisições (Mercadorias, 

em concreto); 

e. No caso das dívidas de e a Terceiros, os valores estão expressos pelas importâncias 

constantes nos documentos que os titulam, sendo que, para os valores em moeda 

estrangeira, foi utilizado para o seu registo, o câmbio da data considerada para as respetivas 

operações; 

f. À data do balanço, os saldos persistentes foram atualizados com base no câmbio dessa data, 

e as diferenças cambiais daí resultantes foram reconhecidas como perdas ou ganhos do 

exercício; 
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g. As disponibilidades são expressas pelos seus valores faciais (em caixa) ou escriturais (em 

depósitos); 

h. As disponibilidades em moeda estrangeira são expressas, no balanço, ao câmbio daquela 

data, sendo as diferenças cambiais daí resultantes reconhecidas como perdas ou ganhos do 

exercício; 

i. Para conversão em EUROS das contas incluídas no balanço, com saldos representativos 

originariamente expressos em moedas estrangeiras, foram utilizadas os seguintes câmbios, 

reportados aquela data: 

 

 
   22001122  

 
 22001111  

     
Taxa     

MZN/ EURO  36,92     34,92 
US$/ EURO  1,24       1,29 

     
Variação (Absoluta)     

MZN/ EURO             2,0        (8,60) 
US$/ EURO        (0,05)        (0,02)  

     
Variação (Percentual)     

MZN/ EURO  5,7%  (19,76%) 
US$/ EURO  (3,88%)  (1,53%) 

 

 

Em termos quantitativos, os registos contabilísticos da Instituição foram mantidos e as demonstrações 

financeiras estão conforme as políticas contabilísticas contidas no presente relatório, representam uma 

imagem de todos os aspetos materialmente relevantes, da posição financeira da instituição e do resultado 

das suas operações para o ano civil em causa. 

 

  

Maputo, 28 de março de 2013
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IIII..  BBAALLAANNÇÇOO  

  
  

 NNoottaass   22001122  
 

 22001111  

      
ACTIVO      

      
Meios imobilizados líquidos 1  7.958.740  8.110.326 
      
Existências 2  272.702  183.974 
      
Dívidas de terceiros 3  172.048  65.904 
      
Disponibilidades 4  1.661.157  1.666.604 

 
TOTAL DO ACTIVO LIQUÍDO 

  
10.064.647 

  
10.026.808 

      
CAPITAIS PRÓPRIOS E PASSIVO      
      

Fundos próprios 5  9.758.295  9.790.265 
      

Dívidas a terceiros 6  306.352  236.542 

 
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

  
10.064.647 

  
10.026.807 
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IIIIII..  DDEEMMOONNSSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  PPOORR  NNAATTUURREEZZAA  

  
  

 NNoottaass   22001122  
 

 22001111  
 

      
PROVEITOS E GANHOS      

      
Vendas e prestações de serviços 7  113.533  81.830 
      
Impostos e taxas 8  2.000.818  1.813.278 
      
Proveitos suplementares 9  46.476  27.686 
      
Transferências e subsídios correntes 10  2.203.657  2.379.275 
      
Outros proveitos e ganhos operacionais   124  0 
      
Proveitos e ganhos financeiros 11  222.875  424.818 
      
Proveitos e ganhos extraordinários 12  18.719  16.207 
      

 
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS 

  
4.606.202 

  
4.743.094 

      
CUSTOS E PERDAS      
      

Custos de meios circulantes materiais 13  182.341  177.410 
      

Fornecimentos e serviços externos 14  648.840  531.328 
      
Custos com o pessoal 15  3.231.414  2.990.854 
      
Custos e perdas operacionais   44.566  18.569 
      
Amortizações do exercício   374.273  393.500 
      
Custos e perdas financeiras 11  156.001  17.865 
      
Custos e perdas extraordinárias 12  738  1.106 
      

 
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS 

  
4.638.173 

  
4.130.632 

 
RESULTADO LIQUÍDO DO EXERCÍCIO 

  
(31.971) 

  
612.462 

  

  

  
O resultado líquido apresentado reflete-se claramente, tendo em conta a análise apresentada: 

 

I. Diminuição das transferências monetárias associadas ao orçamento geral do estado em 7,4%; 
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II. O aumento do valor das propinas em 2012 teria compensado claramente, no entanto, devido à 

forma como se permite o pagamento e a aplicação de multas, dilata consideravelmente o período 

de recebimento (alterações efetuadas e a ser aplicadas já no próximo ano letivo); 

 

III. Aumento dos custos com pessoal em 22%, resultado da remodelação do estatuto remuneratório 

do pessoal docente e não docente muitíssimo exigida face ao aumento do custo de vida, mas 

muito longe das necessidades. Existem docentes sem seguro de saúde e o custo de habitação 

face a 2010 aumentou 200%. Teremos de rever esta escala, no sentido de não aumentar 

progressivamente os custos com o pessoal e ao mesmo tempo criar condições termos de seguros, 

proteção social e resolver o problema grave da habitação, com a criação de um condomínio 

residencial, permitindo suavizar consideravelmente o esforço financeiro dos funcionários desta 

instituição e permitiria igualmente, um retorno financeiro para esta instituição no valor estimado de 

€ 500 mil ao ano. O aumento do nº de alunos em 7,3%, a receção de mais 2 docentes em regime 

de mobilidade e a mudança de um dos responsáveis da direção foram igualmente situações que 

contribuíram; 

 
IV. Os proveitos e ganhos financeiros caíram em 52%. Mais a frente será objeto de análise, tendo 

contribuído para o resultado apresentado, embora pela sua natureza, não possa ser considerado 

como um complemento decorrente da atividade principal desta instituição; 

 
V. Os custos associados a fornecimento e serviços externos aumentaram 22%, o que era esperado 

face ao aumento do nº de alunos, à atualização local dos bens e serviços, acompanhando a 

inflação e com o aumento recente do espaço edificado a manter e idade do mesmo e dos 

equipamentos instalados; 

 
VI. Custos e perdas financeiras aumentaram 773% o que vem reforçar o referenciado anteriormente 

ao nível dos proveitos e ganhos desta natureza. 
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IIVV..  CCOOMMEENNTTÁÁRRIIOOSS  ÀÀSS  DDEEMMOONNSSTTRRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAANNCCEEIIRRAASS  
  

  
1. Meios imobilizados 

 
Os meios imobilizados estão demonstrados pelo valor de aquisição, deduzido das amortizações 

acumuladas. As amortizações dos meios imobilizados foram calculadas segundo o método das quotas 

constantes, por aplicação das taxas definidas pela portaria no 671/2000 de forma a reintegrar o valor dos 

bens dentro do período de vida económica útil esperada. 

 

 

CCuussttoo//AAqquuiissiiççããoo  NNoottaass  

    

22001122  

  

    

22001122  

  SSaallddoo  

iinniicciiaall  
  AAddiiççõõeess  AAbbaatteess  TTrraannssff//  

RReegguull..  
SSaallddoo  ffiinnaall  

 
Terrenos e recursos naturais 

   
917.554 

  
- 

 
- 

 
- 

 
917.554 

Edifícios e outras construções   7.705.568  66.932 - - 7.772.500 
Equipamento e material básico   1.443.829  9.774 - - 1.453.603 
Equipamento de transporte   59.905  19.139 - - 79.044 
Ferramentas e utensílios   68.512  727 - - 69.239 
Equipamento administrativo   1.431.414  21.848 - - 1.453.262 
Outras imobilizações corpóreas   284.995  76.782 - - 361.777 
Imobilizações em curso   237.439  222.490 - (195.004) 264.925 

 
Ilíquido 

  
12.149.216 

  
417.692 

 
- 

 
(195.004) 

 
12.371.904 

 

AAmmoorrttiizzaaççõõeess  aaccuummuullaaddaass  NNoottaass  

    

22001122  

  

    

22001122  

  SSaallddoo  

iinniicciiaall  
  AAddiiççõõeess  AAbbaatteess  TTrraannssff//  

RReegguull  
SSaallddoo  ffiinnaall  

 
Terrenos e recursos naturais 

   
- 

     

Edifícios e outras construções   1.505.265  160.645 - - 1.665.910 
Equipamento e material básico   1071.941  77.559 - - 1149.500 
Equipamento de transporte   54.417  3.129 - - 57.546 
Ferramentas e utensílios   56.131  3.867 - - 59.998 
Equipamento administrativo   1.219.467  100.236 - - 1.319.703 
Outras imobilizações corpóreas   131.669  28.837 - - 160.506 
Imobilizações em curso   -   - - - 

 
Amortizações 

  
4.038.890 

  
374.273 

 
- 

 
- 

 
4.413.163 
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O exercício 2012, apenas a obra associada à melhoria da circulação de ar e acessos para o pavilhão 

gimnodesportivo aconteceu, encontrando-se em fase de finalização. Para além de algumas melhorias nos 

pavimentos e estacionamentos circundantes à escola e que ainda carecem de novas intervenções, já que o 

Concelho Municipal de Maputo não se disponibiliza a efetuar as obras e as queixas da comunidade 

educativa são constantes e crescentes neste aspeto. Existiu renovação de licenciamento e aquisição de 

equipamentos informáticos necessários, face à inadequação de alguns existentes em termos de 

performance. Término da obra associada ao circuito de controlo de acessos e CCTV. Aquisição de veículo 

automóvel, justificado pelos custos de manutenção elevados dos veículos existentes, com mais de 10 anos 

de utilização constante, circulando em pisos muito degradados. Substituição de ares condicionados, um 

dos gastos mais acentuados, não só em termos de equipamentos como em termos de energia consumida, 

estando já em curso um plano de manutenção preventiva que prolongue a vida dos mesmos e rentabilize 

de forma eficaz a sua utilização. Decorre negociação com fornecedores para obter os preços mais 

competitivos do mercado, face à necessidade de substituição. Estes equipamentos são essenciais face à 

forma como o edifício foi construído, pouco adaptado ao continente Africano, claramente adaptado ao 

continente Europeu, exigindo ventilações artificiais forçadas. 

 
 
2. Existências 

 
 

NNoottaass 
    

22001122  
 

   

22001111  

      
Armazém   150.397  80.248 
Economato   122.305  103.727 

 
 

   
272.702 

  
183.975 

 
  

Um aumento de 48% nas existências pode fazer sentido em termos do economato, face ao aumento do nº 

de alunos, no entanto está a ser revisto o plano de controlo de stock. Em termos de armazém, onde 

estamos a considerar o fardamento e publicações, estamos a definir formas que permitam diminuir este 

saldo acumulado. Em termos do fardamento, passará por vender o stock e atribuir esta atividade a 

terceiros, dado que a relação custo benefício, pode não justificar. Em termos de publicações, termos de ser 

mais efetivos na divulgação e venda, dado que é uma fator contribui para a divulgação da língua e cultura e 

dignifica a imagem desta instituição, pelo que os ganhos intangíveis são de considerar. No entanto, temos 

de ser criteriosos e manter um orçamento apertado, face aos custos que esta atividade transporta.
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3. Dívidas de terceiros 
 

   

NNoottaass 
    

22001122  
 

   

22001111  

Alunos conta corrente      
Dívidas de clientes, alunos e utentes a)  172.048  69.904 

Adiantamentos e cauções a fornecedores b)  87  87 

 
 

   
172.135 

  
69.991 

 

a) O valor de € 172.048 será reconhecido como proveito somente no momento do seu recebimento, daí 

que o mesmo valor está igualmente registado como proveito diferido na rubrica de acréscimos e 

diferimentos. A dívida de clientes e utentes em relação ao ano anterior aumentou em 146,0%, ou seja 

variou positivamente em cerca de € 102.231. O que significa que temos de mudar as regras de 

recebimento e para próximo ano, novas regras vão entrar em vigor, para diminuir este valor percentual, 

pois diferir valores desta dimensão ao longo de 3 meses, como acontecia, acarreta perdas financeiras e 

logísticas para a instituição. 

 

b) Saldo proveniente do ano de 2009, referente a cauções a fornecedores, relacionado a serviços a serem 

prestados, nomeadamente Correios de Moçambique e Inter-Rent. 
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4. Disponibilidades 

 
   

NNoottaass 
    

22001122  
 

   

22001111  

      
Caixa   366  761 

   366  761 

Depósitos à ordem      

Em euros - €   31.696  69.517 

Em dólares norte americanos – US$   93.377  22.801 
Em meticais – MZN   234.177  619.929 

   359.250  712.247 

Depósitos a prazo      
Em dólares norte americanos – US$   --  -- 
Em meticais – MZN   1.206.653  870.530 

   1.206.653  870.530 

Contas no Tesouro      

IGCP - €   94.888  83.066 

   94.888  83.066 

      
 
 

   
1661.157 

  
1666.604 

 
Da rubrica Disponibilidades fazem parte as rubricas de caixa (Caixa balcão, fundo de maneio e fundos de 

trocos em Euros, Meticais, Rands e Dólares Norte Americanos), com a função de facilitar o manuseamento 

das pequenas transações e despesas da escola de pequena dimensão e progressivamente com carater de 

urgência. 

A rubrica de bancos (possui dez contas bancárias distribuídas pelo BCI – Fomento, Millennium Bim e IGCP, 

das quais, apenas duas (2) são a prazo e as restantes à ordem), a mesma está constituída em US$, €, 

MZN, sendo que a conta IGCP é utilizada para receção das transferências do Orçamento do Estado 

Português.  

Em relação às disponibilidades, embora exista muita diversidade de moeda, a maior fatia encontra-se em 

divisa local (87% em MZN) que tem variações cambiais acentuadas, sendo que a moeda de referência para 

apresentação de contas é o euro. Nos últimos anos, o governo Moçambicano exigiu que as relações 

comerciais fossem em moeda local. Para esta instituição significou que a maioria serviços que prestamos 

fossem remunerados na moeda local, no entanto, os funcionários eram remunerados em €. Pelo que, a 

tendência foi o crescimento continuo em moeda local. Recentemente foram introduzidas mediadas que 

levaram a alterações nas remunerações e prestações de serviços, procurando ao máximo, retificar a 

carteira de divisas disponíveis, diminuindo o risco de perdas cambiais. 
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Neste momento, a situação está a ser revertida, mas não evitou perdas acentuadas pela variação cambial 

depressiva da moeda local no ano em análise. Em termos de disponibilidades, a variação é muito pequeno 

e em sentido negativo, mas as dívidas de clientes superam claramente a diferença. 

 
5. Capitais próprios 

 
   

NNoottaass 
    

22001122  
 

   

22001111  

      
Património a)  6.309.544  6.309.544 
Reservas de reavaliação b)  1.604.789  1.604.789 
Reservas - Doações c)  87.866  87.866 
Resultados transitados            1.788.065  1.175.595 
Resultado líquido do exercício   (31.971)  612.470 
      

 
 

   
9.758.293 

  
9.790.264 

 
 
a) Valor correspondente ao investimento total inicial do projeto EPM-CELP; 
 
b) Saldo referente a correções efetuadas a bens imobilizados; 

 
c) Doações efetuadas em anos anteriores. 
 
 

6. Dívidas a terceiros 
 

   

NNoottaass 
    

22001122  
 

   

22001111  

      
Alunos c/c a)  73.015  88.238 
Estado e outros entes públicos b)  13.426  9.959 
Outros devedores e credores c)  7.791  32.411 
Fornecedores de Imobilizado   -  - 
Acréscimos e diferimentos d)  171.888  65.744 
Provisão para riscos e encargos e)  40.232  40.232 
Outros   -  88 

 
 

   
306.352 

  
236.672 

 
a. O valor total de propinas recebidas em 2012, no que respeita ao segundo semestre do ano letivo 

de 2012/2013. Os valores são transferidos para a demonstração de resultados como proveitos no 

mês a que dizem respeito. O valor referente a valores de propinas que foram depositados por 

terceiros nas contas bancárias da instituição mas cuja cópia do comprovativo de transferência não 

foi apresentado, serão somente assumidos os proveitos após a identificação dos depositantes; 
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b. Valores referentes às contribuições a serem entregues à Caixa Geral de Aposentações, ADSE e 

INSS. Este saldo incluiu um valor pago em excesso à Caixa Geral de Aposentações, cujo 

processo de reembolso está em curso; 

 
c. O saldo referente a valores recebidos de diversas entidades privadas e pessoas em nome 

individual, diz respeito a diversos projetos escolares iniciados em 2005 a 2012 e que será 

transferido para a demonstração de resultados como proveitos e custos em valores iguais às 

amortizações dos bens e serviços que foram objeto destes projetos; 

 
d. Valor correspondente a acréscimo de custos associados a provisões de consumos de seguros, 

água, luz e telefone de Dezembro do corrente ano e proveitos diferidos associados a valores das 

propinas devidas pelos alunos, que são contabilizados como proveitos em 2013 e que dizem 

respeito a diferenças nos registos contabilísticos e os mapas de gestão de propinas; 

 

e. Referente a provisão criada pela instituição em 2007, relativa a dois processos laborais que 

correm os seus trâmites no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Embora haja sentença, a 

instituição recorreu da mesma e a para o efeito emitiu duas garantias bancárias que perfazem o 

valor acima, a favor do mencionado órgão judicial. Segundo noticias, no final do ano de 2012, a 

instituição ganhou a causa e espera comunicação judicial para levantar a provisão. 

 
 

7. Vendas e prestações de serviços 
 

   

NNoottaass 
    

22001122  
 

   

22001111  

      
Vendas de fardamentos e artigos pessoais   67.483  61.305 
Vendas de fotocópias, impressos e publicações   4.056  915 
Certidões e declarações   5.679  5.478 
Cartões de estudante   1.136  807 
Outras vendas e prestações de serviços   27.412  13.332 
      

 
 

   
105.766 

  
81.837 

 
Nesta rubrica é fundamental continuar a apostar nas prestações de serviços, que neste ano civil sofreu um 

incremento de 100%. O fardamento, embora em valor absoluto represente um valor considerável, tem que 

de ser considerados os custos associados a esta atividade. 
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8. Impostos e taxas 

 
   

NNoottaass 
    

22001122  
 

   

22001111  

      
Propinas de formação inicial   1.775.931  1.646.960 
Taxas de matrícula e outras   194.027  165.941 
Propinas de extras curriculares   30.860  28.633 

 
 

   
2.000.818 

  
1.841.534 

 
 

Esta rubrica é constituída pelas receitas principais da instituição, que correspondem a 43% do saldo total 

de proveitos e ganhos. Verificamos que neste exercício esta rubrica apresentou uma variação positiva de 

8,6% em relação ao exercício 2011. Deveu-se ao aumento das propinas e ao aumento do número de 

alunos. 

 
 

9. Proveitos suplementares 
 

   

NNoottaass 
    

22001122  
 

   

22001111  

      
Aluguer de instalações e equipamentos   46.476  27.686 
Outros proveitos   9.406  2.192 
      

 
 

   
55.882 

  
29.878 

 
 

O saldo desta rubrica é composto pelas receitas obtidas a partir das cobranças de alugueres da cantina, 

salas para formação, espaços desportivos e outros para reuniões ou convívios organizados por empresas 

privadas ou particulares. Esta é uma rubrica em que continuaremos a apostar dada a qualidade das 

instalações existentes, sendo esta verba fundamental para a sua manutenção. Registou-se um de 

crescimento de 87%. 
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10. Transferências e outros subsídios obtidos 

 
   

NNoottaass 
    

22001122  
 

   

22001111  

      
Outros proveitos   2.203.657  2.379.275 
      

 
 

   
2.203.657 

  
2.379.275 

 
 

O saldo desta rubrica é constituído unicamente pelo valor transferido pelo Estado Português, o qual sofreu 

um decréscimo de 7,4%. Este valor é relevante para as receitas da instituição, pois representa 48% do total 

dos proveitos. 

 
 

11. Resultados financeiros 
 

   

NNoottaass 
    

22001122  
 

   

22001111  

      
Proveitos      

Juros obtidos   222.874  140.531 
Diferenças de câmbio favoráveis   2  284.287 
Outros proveitos   -  - 

   222.876  424.818 

Custos      
Diferenças de câmbio desfavoráveis   132.132  301 
Serviços bancários e outros   23.869  17.563 

   155.901  17.864 

Resultados      
Juros   222.874  140.531 
Diferenças de câmbio   (132.130)  283.986 
Serviços bancários   (23.869)  (17.563) 

 
 

   
66.875 

  
406.954 

 
 

Os resultados revelam uma quebra de 84% nos resultados obtidos com as operações financeiras e em que 

as diferenças cambiais desfavoráveis foram muito elevadas. Para evitar esta situação, está a ser executado 

um plano de reforço das divisas com menores variações anuais e de referencia para a execução do 

orçamento, que no caso desta instituição é o €. Neste momento (Março de 2013), já apresentamos um 

saldo em € de 300 mil, 3 vezes superior ao valor apresentado no final do exercício. Outra das situações a 
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resolver é a dos custos associados aos serviços bancários, que continua a aumentar. A solução em estudo 

é a de existir um cartão pré-pago associado a cada aluno, baseado numa conta virtual, que só funciona no 

interior da instituição e que o encarregado de educação ou o educando utiliza para liquidar qualquer 

despesa, incluindo as propinas. O encarregado de educação apenas tem de transferir para a conta virtual 

os valores necessários. Esta solução vai evitar a circulação de dinheiro na instituição, limitar 

consideravelmente a utilização dos terminais móveis de pagamento, permitir reconhecimento de 

pagamentos e reconciliações bancárias de forma mais eficiente e garantir maior controlo e análise dos 

serviços prestados, seu retorno e estratificar resultados de forma a direcionar a oferta e especializá-la, 

garantindo a satisfação da comunidade educativa.  

 

 
12. Resultados extraordinários 

 
   

NNoottaass 
    

22001122  
 

   

22001111  

      
Proveitos      

Ganhos na alienação de meios imobilizados   -  643 
Outros proveitos e ganhos extraordinários   15.332  1.577 
Correções relativas a anos anteriores   3.386  2.034 

   18.718  4.254 

Custos      
Provisão para riscos e encargos   -  - 
Multas   56  - 
Incobráveis   -  - 
Correções relativas a anos anteriores   682  463 
Outros custos   0  18.569 

   738  19.032 

      
 

Resultados 
   

17.980 
  

(14.778) 

 
Embora os proveitos e ganhos extraordinários possam ter subido, pela sua natureza, é algo muito variável, 

logo um valor pontual. Mas será fundamental evitar o crescimento dos custos extraordinários.  
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13. Custos materiais consumidos 
 

   

NNoottaass 
    

22001122  
 

   

22001111  

      
Mercadorias   36.843  35.932 
Consumo economato - Direção   4.200  4.500 
Consumo economato – Projetos   5.400  7.000 
Consumo economato – Centro de recursos   48.700  48.000 
Consumo economato – Centro de formação   4.500  5.800 
Consumo economato – Centro de ciclos   30.200  26.250 
Outros consumos   52.498  49.928 
      

 
 

   
182.341 

  
177.410 

 
Outros consumos 

 
   

NNoottaass 
    

22001122  
 

 

     
Administrativos   5.600  
Área financeira   1.200  
Higiene e limpeza   15.500  
Manutenção   16.500  
Secretariado de exames   3.800  
Comemorações   3.900  
Desporto escolar   1.800  
Gabinete de Psicologia 
Outros 

  2.398 
1.800 

 

 
 

   
52.498 

 

 
Nesta rubrica, à que controlar e reduzir custos, apostando na comunicação recorrendo as tecnologias de 

informação. Tendo em conta o controlo, foram definidos para 2013, orçamentos setoriais, caminhando-se 

para a noção de centro de custos. O aumento de 2,8% é aceitável, face ao aumento do número de alunos, 

o valor da inflação e a desvalorização do metical, dado que a maior dos produtos são importados, no 

entanto, um controlo em termos de gastos está a ser executado. 
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14. Fornecimentos e serviços externos 

 
   

NNoottaass 
    

22001122  
 

   

22001111  

      
Ação de formação   33.138  40.325 
Conservação e reparação   56.109  47.774 
Trabalhos especializados   46.658  26.725 
Comunicação   42.702  52.104 
Seguros   33.707  59.998 
Vigilância e segurança   45.165  29.406 
Ação social   51.207  42.872 
Eletricidade e água   38.280  27.689 
Limpeza, higiene e conforto   25.670  14.732 
Festas e comemorações   17.986  23.323 
Deslocações e estadias   31.187  23.836 
Serviços à comunidade   -  4.001 
Outros fornecimentos e serviços    227.031  141.735 
      

 
 

   
648.840 

  
534.520 

 
 

Nesta rubrica, existe a necessidade de analisar contratos, verificar a qualidade da prestação de serviço 

face aos valores exigidos. Negociar com as empresas, reduções ou não alteração de preços. A 

racionalização e diminuição do consumo de determinados serviços, é obrigatório face ao aumento de 

21,4%. 

 
15. Custos com o pessoal 

 
   

NNoottaass 
    

22001122  
 

   

22001111  

      
Remunerações dos órgãos diretivos   281.052  286.050 
Remuneração base – pessoal   2.200.700  2.054.525 
Suplementos de remuneração   242.524  195.173 
Subsídios de férias e de natal   374.628  365.216 
Encargos sobre remunerações   132.510  89.890 
      

 
 

   
3.231.414 

  
2.990.854 

 
 

Aumento dos custos com pessoal em 22%, resultado da remodelação do estatuto remuneratório do pessoal 

docente e não docente muitíssimo exigida face ao aumento do custo de vida. Do aumento do número de 

alunos em 7,4%, o que obrigou à contratação de mais funcionários. À necessidade de reforçar os apoios 
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educativos em determinados anos e turmas, de forma a garantir um bom aproveitamento e evitar a 

propagação pelos anos seguintes de dificuldades na aprendizagem e insucesso. Maior número de 

atividades extracurriculares e ocupação de espaços fora dos tempos regulares de aulas. Substituição de 

docentes pelas mais diversas causas, mas que obriga a um esforço adicional por parte da instituição, já 

que os organismos sociais em Moçambique não têm as mesmas respostas para os substituídos em termos 

de comparticipações. Apoios para renovar anualmente o título de residência.  
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VVII..  CCOOMMEENNTTÁÁRRIIOOSS  SSOOBBRREE  OO  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  EE  RREESSPPEECCTTIIVVAA  

EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  

  

  

RREECCEEIITTAASS  
OOrrççaammeennttoo  22001122      

IInniicciiaall  AAlltteerraaççõõeess  CCoorrrriiggiiddoo  EExxeeccuuttaaddoo  %%EExxeecc..  DDeessvviioo  

              

TTrraannssffeerrêênncciiaass  ddoo  OOEE  ((MMEECC))  22..228800..330099,,0000  00  22..228800..330099,,0000  22..220033..665577,,0000  9966,,6644  7766..665522,,0000  

PPrrooppiinnaass  11..779900..000000,,0000  3355..000000,,0000  11..882255..000000,,0000  11..880066..779922,,1122  9999,,0000  1188..220077,,8888  

TTaaxxaass  ddiivveerrssaass  112255..000000,,0000  4455..000000,,0000  117700..000000,,0000  115566..556699,,6677  9922,,1100  1133..443300,,3333  

MMuullttaa  ee  ppeennaalliiddaaddeess  ddiivveerrssaass  4455..000000..0000  00  4455..000000,,0000  3377..445555,,5577  8833,,2233  77..554444,,4433  

PPuubblliiccaaççõõeess  ee  iimmpprreessssooss  1166..000000,,0000  1177..550000,,0000  3333..550000,,0000  3322..660033,,6600  9977,,3322  889966,,4400  

FFaarrddaammeennttooss  ee  aarrttiiggooss  ppeessssooaaiiss  7700..000000,,0000  00  7700..000000,,0000  6677..448833,,3333  9966,,4400  22..551166,,6677  

AAlluugguueerr  ddee  eessppaaççooss  ee  eeqquuiippaammeennttooss  2222..000000,,0000  1155..007700,,0000  3377..007700,,0000  3377..006699,,8866  110000,,0000  00,,1144  

SSeerrvviiççooss  ssoocciiaaiiss,,  rreeccrreeaattiivvooss,,  ccuullttuurraaiiss,,  ee  ddeessppoorrttiivvooss  1122..000000,,0000  ((22..337700,,0000))  99..663300,,0000  99..440066,,0044  9977,,6677  222233,,9966  

OOuuttrrooss  112200..000000,,0000  113355..330000,,0000  225555..330000,,0000  225555..116644,,3355  9999,,9955  113355,,6655  

SSaallddoo  ddee  ggeerrêênncciiaa  aanntteerriioorr  ––  NNaa  ppoossssee  ddoo  sseerrvviiççoo  11..551122..778822,,7766  00  11..551122..778822,,7766  00  00,,00  11..551122..778822,,7766  

TTOOTTAALL  sseemm  ssaallddoo  ddee  ggeerrêênncciiaa  aanntteerriioorr  44..448800..330099,,0000  224455..550000,,0000  44..772255..880099,,0000  44..660066..220011,,5544  9977,,4477  111199..660077,,4466  

TOTAL  55..999933..009911,,7766  224455..550000,,0000  66..223388..559911,,7766  44..660066..220011,,5544  7744,,0000  11..663322..339900,,2222  

  

  

  

  

DDEESSPPEESSAASS  
OOrrççaammeennttoo  22001122      

IInniicciiaall  AAlltteerraaççõõeess  CCoorrrriiggiiddoo  EExxeeccuuttaaddoo  %%EExxeecc..  DDeessvviioo  

              

ÓÓrrggããooss  ssoocciiaaiiss  9900..000000,,0000  1100..008800,,0000  110000..008800,,0000  110000..008800,,0000  110000,,0000  00,,00  

PPeessssooaall  eemm  qquuaallqquueerr  oouuttrraa  ssiittuuaaççããoo  ––  ddoocceennttee  11..334466..558855,,0000  4455..770000,,0000  11..339922..228855,,0000  11..339922..228822,,6688  110000,,0000  22,,3322  

PPeessssooaall  eemm  qquuaallqquueerr  oouuttrraa  ssiittuuaaççããoo  ––  nnããoo  ddoocceennttee  335500..000000,,0000  ((5577..991166,,0000))  229922..008844,,0000  227799..888877,,5522  9955,,8822  1122..119966,,4488  

RReepprreesseennttaaççããoo  2200..000000,,0000  11..997766,,0000  2211..997766,,0000  2211..997755,,6600  110000,,0000  00,,4400  

SSuubbssííddiioo  ddee  rreeffeeiiççããoo  44..000000,,0000  00  44..000000,,0000  22..888822,,6655  7722,,0066  11..111177,,7755  

SSuubbssííddiioo  ddee  fféérriiaass  ee  ddee  nnaattaall  --  ddoocceennttee  4411..447733,,0000  00  4411..447733,,0000  4411..447733,,0000  110000,,0000  00,,00  

SSuubbssííddiioo  ddee  fféérriiaass  ee  ddee  nnaattaall  ––  nnããoo  ddoocceennttee  99..221166,,0000  00  99..221166,,0000  99..221166,,0000  110000,,0000  00,,00  

OOuuttrrooss  aabboonnooss  eemm  nnuummeerráárriioo  oouu  eessppéécciiee  ––  PP..QQ..  331100..000000,,0000  ((3311..223366,,0000))  227788..776644,,0000  227777..991122,,1155  9999,,6699  885511,,8855  

CCoonnttrriibbuuiiççããoo  ppaarraa  aa  AADDSSEE  22..558855,,0000  00  22..558855,,0000  22..444466,,3399  9944,,6644  113388,,6611  

CCoonnttrriibbuuiiççããoo  ppaarraa  aa  SSeegguurraannççaa  SSoocciiaall  --  CCGGAA  1155..667788,,0000  00  1155..667788,,0000  1144..667777,,5522  9933,,6622  11..000000,,4488  

CCoonnttrriibbuuiiççããoo  ppaarraa  aa  SSeegguurraannççaa  SSoocciiaall  --  ddoocceennttee  4477..000000,,0000  116600,,0000  4477..116600,,0000  4477..115500,,7711  9999,,9988  99,,2299  

CCoonnttrriibbuuiiççããoo  ppaarraa  aa  SSeegguurraannççaa  SSoocciiaall  ––  nnããoo  ddoocceennttee  1188..000000,,0000  00  1188..000000,,0000  1133..667733,,1188  7755,,9966  44..332266,,8822  

OOuuttrraass  00  00  00  00,,00  110000,,0000  00,,00  

OOuuttrraass  --  RReesseerrvvaa  6633..441155,,0000  ((6633..441155,,0000))  00  00,,00  110000,,0000  00,,00  

TOTAL – Financiamento OE  22..331177..995522,,0000  ((9944..665511,,0000))  22..222233..330011,,0000  22..220033..665577,,0000  9999,,1122  1199..664444..0000  
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DDEESSPPEESSAASS  
OOrrççaammeennttoo  22001122      

IInniicciiaall  AAlltteerraaççõõeess  CCoorrrriiggiiddoo  EExxeeccuuttaaddoo  %%EExxeecc..  DDeessvviioo  

              

ÓÓrrggããooss  ssoocciiaaiiss  3300..998844,,0000  ((99..775500,,0000))  2211..223344,,0000  2211..222200,,9922  9999,,9944  1133,,0088  

PPeessssooaall  eemm  qquuaallqquueerr  oouuttrraa  ssiittuuaaççããoo  ––  ddoocceennttee  227766..773399,,0000  112211..770000,,0000  339988..443399,,0000  339988..440066,,4400  9999,,9999  3322,,6600  

PPeessssooaall  eemm  qquuaallqquueerr  oouuttrraa  ssiittuuaaççããoo  ––  nnããoo  ddoocceennttee  113300..112288,,0000  00,,00  113300..112288,,0000  113300..112233,,4411  110000,,0000  44,,5599  

RReepprreesseennttaaççããoo  33..770077,,0000  ((11990000,,0000))  11..880077,,0000  11..779900,,8877  9999,,1111  1166,,1133  

SSuupplleemmeennttooss  ee  pprréémmiiooss  --  ddoocceennttee  00,,00  00,,00  00,,00  00,,00  110000,,0000  00,,00  

SSuubbssííddiioo  ddee  rreeffeeiiççããoo  113333,,0000  00,,00  113333,,0000  5555,,5511  4411,,7744  7777,,4499  

SSuubbssííddiioo  ddee  fféérriiaass  ee  ddee  nnaattaall  --  ddoocceennttee  11..666666,,0000  227755..000000,,0000  227766..666666,,0000  227755..555566,,9911  9999,,6600  11..110099,,0099  

SSuubbssííddiioo  ddee  fféérriiaass  ee  ddee  nnaattaall  ––  nnããoo  ddoocceennttee  11..661100,,0000  5566..990000,,0000  5588..551100,,0000  5588..446633,,8877  9999,,6622  4466,,1133  

HHoorraass  eexxttrraaoorrddiinnáárriiaass  --  ddoocceennttee  1199..662222,,0000  ((1144..445500,,0000))  55..117722,,0000  44..550022,,8855  8877,,0066  666699,,1155  

HHoorraass  eexxttrraaoorrddiinnáárriiaass  ––  nnããoo  ddoocceennttee  552244,,0000  00,,00  552244,,0000  00,,00  00,,0000  552244,,0000  

AAbboonnoo  ppaarraa  ffaallhhaass  11..556600,,0000  00,,00  11..556600,,0000  11..556600,,0000  110000,,0000  00,,00  

OOuuttrrooss  aabboonnooss  eemm  nnuummeerráárriioo  oouu  eessppéécciiee  ––  PP..QQ..  2200..558888,,0000  6633..663366,,0000  8844..222244,,0000  8833..224422,,1155  9988,,8833  998811,,8855  

CCoonnttrriibbuuiiççããoo  ppaarraa  aa  AADDSSEE  115577,,0000  330000,,0000  445577,,0000  221100,,3300  4466,,0011  224466,,7700  

CCoonnttrriibbuuiiççããoo  ppaarraa  aa  SSeegguurraannççaa  SSoocciiaall  --  CCGGAA  994455,,0000  550000,,0000  11444455,,0000  11..226611,,7733  8877,,3322  118833,,2277  

CCoonnttrriibbuuiiççããoo  ppaarraa  aa  SSeegguurraannççaa  SSoocciiaall  --  ddoocceennttee  22..220011,,0000  55..550000,,0000  77..770011,,0000  77..666699,,3355  9999,,5599  3311,,6655  

CCoonnttrriibbuuiiççããoo  ppaarraa  aa  SSeegguurraannççaa  SSoocciiaall  ––  nnããoo  ddoocceennttee  11..228888,,0000  775500,,0000  22..003388,,0000  22..003344,,3333  9999,,8822  33,,6677  

SSeegguurrooss  ((SSaaúúddee,,  AAcciiddeenntteess  ddee  ttrraabbaallhhoo))  00,,00  5511..440000,,0000  5511..440000,,0000  4411..665588,,3388  8811,,0055  99..774411,,6622  

OOuuttrraass  880077..226688,,0000  331177..000000,,0000  11..112244..226688,,0000  11..112211..221144,,1166  9999,,7733  33..005533,,8844  

OOuuttrraass  --  RReesseerrvvaa  1133..223377,,0000  ((1133..223377,,0000))  00,,00  00,,00  110000,,0000  00,,00  

DDiivveerrssaass  ––  DDeessppeessaass  ddee  CCaappiittaall  885500..000000,,0000  ((662255..220066,,0000))  222244..779944,,0000  222222..559955,,9900  9999,,0022  22..119988,,1100  

TOTAL – Financiamento R. Próprias  22..116622..335577,,0000  222288..114433,,0000  22..339900..550000,,0000  22..337711..556677,,0044  9999,,2211  1188..993322,,9966  

  
        

 
Na elaboração do orçamento de 2012, foram considerados como referência, os valores do exercício de 

2011.No âmbito das receitas previstas verificámos um aumento de 2,8% relativamente às previsões iniciais.  

Já no que concerne às despesas, salientamos que a totalidade das transferências recebidas do Orçamento 

do Estado durante o exercício em análise, foram aplicadas em despesas com o pessoal. Os custos com o 

pessoal correspondem a 71% da despesa total, sendo que o Estado Português contribui no global com 

48%. As receitas próprias têm crescido gradualmente ao longo dos anos, procurando assim acompanhar as 

necessidades em termos de despesas com pessoal, despesas correntes e investimento. 
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VVIIII..  RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  
 
 
Síntese e indicadores 
 
 

 22001122  22001111  VVaarriiaaççããoo  

((%%))  

 
Ativo imobilizado 

 
7.958.740 

 
8.110.326 

 
(2%) 

Ativo circulante 2.105.907 1.916.482 9,9% 
Passivo circulante 306.352 236.542 30% 
Capital próprio 9.758.295 9.790.265 (0,3%) 
Ativo total 
Passivo Total 

10.064.647 
306.352 

10.026.807 
236.542 

(0,4%) 
71% 

Disponibilidades 1.661.157 1.666.604 (0,32%) 
Proveitos operacionais 4.364.608 4.302.076        1,45% 
Custos operacionais 4.481.434 4.111.661 9% 
Resultados Operacionais (116.826) 190.416 (161%) 
Resultados financeiros 
Resultados Correntes 

66.875 
(49951) 

406.954 
597.370 

(83%) 
(108%) 

Resultados extraordinários 
Resultados antes Impostos 

17.980 
(31.971) 

(14.778) 
612.462 

221% 
     (105%) 

Resultados líquidos (31.971) 612.462 (105%) 
Fluxo de caixa 342.302 1.005.962 (66%) 
 
Indicadores  

   

Ativo circulante/ Ativo total 0,21   
Dívidas de terceiros/ Ativo circulante 0,082   
Existências/ Ativo circulante 0,13   
Ativo circulante/ Passivo circulante (Liquidez geral) 6,87   
Passivo total/ ativo total 0,03   
Produtividade dos ativos (Proveitos / Ativos) 
Liquidez reduzida (Ativo circulante - Existências) / Passivo Circulante 
Liquidez Imediata (Disponibilidades/Passivo circulante) 
Rotação dívidas a receber (Reditos Prop. + P. Serviços) / Dividas clientes 
Estrutura de Capitais (Passivo / Capital Próprio) 
Solvabilidade (Capital Próprio / Passivo) 
Autonomia Financeira (Capital Próprio / Ativo) 
Cobertura custos financeiros (Resultados Operacionais / Custos financ.) 
Grau económico de alavanca (Resultado Bruto / Resultado Operacional) 
Grau financeiro de Alavanca (R. Operacional / R. Liquido) 
Margem de segurança (1 – (Custos Finan. / R. Bruto)) 
Efeito dos gastos fixos (R. Operacional / R. Bruto) 
Rendabilidade bruta das vendas (R. Bruto / Vendas) 
Efeito dos resultados extraordinários (R. antes Impostos / R. Corrente) 
Efeito das regras fiscais (R. Liquido / R. antes de impostos) 
Rotação de caixa (Vendas / Disponibilidades) 
Rendabilidade bruta de vendas (R. bruto / Vendas) 
Rendabilidade operacional de vendas (R. Operacional / Vendas) 
Rendabilidade líquida de vendas (R. liquido / Vendas) 
ROE  

0,46 
5,98 
5,42 

12,28 
0,031 
31,85 

0,97 
(0,75) 

(37,36) 
3,65 
96% 
(3%) 
2,02 
0,64 

1 
1,3 

2,01 
(0,054) 
(0,015) 

0,008 
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Comentário sobre os indicadores:  
 

Os indicadores relevantes reportados ano civil de 2012, evidenciam um conjunto de tendências que 

enumeramos:  

 

O Ativo Imobilizado diminui ligeiramente face ao período homólogo, tendo em conta que não existem 

investimentos avultados nesta área e retirando as amortizações, o imobilizado líquido sofre um decréscimo 

de 2%.  

O ativo circulante subiu 9,9%, tendo contribuído principalmente as dividas a terceiros associadas a 

cobrança de propinas e ao crescimento das existências (armazém e economato). O passivo circulante (que 

neste caso é igual ao passivo total) subiu 30% devido principalmente a diferimentos associados a despesas 

correntes fixas, não pagas no mês de dezembro. O capital próprio decresceu ligeiramente devido ao 

resultado do exercício. O ativo total subiu ligeiramente devido ao aumento das existências e dividas a 

terceiros. 

As disponibilidades diminuíram ligeiramente (0,32%), em resultado do aumento das dívidas de clientes e 

existências. Os proveitos operacionais subiram 1,45%, resultado do aumento das propinas (vendas) e 

prestação de serviços, compensando parte do mau desempenho dos resultados financeiros. Os custos 

operacionais associados à atividade principal cresceram 9%, tendo como causa, a subida dos encargos 

com pessoal, custos e perdas financeiras e custos com fornecimentos e serviços externos. Os resultados 

operacionais negativos resultam de um aumento de custos operacionais superior aos proveitos gerados. 

Os resultados financeiros foram positivos, mas tiveram uma queda de 83%, sendo em valor absoluto, 340 

mil euros. Poderia ter equilibrado o resultado final, mas trata-se de um resultado colateral, que pode ajudar, 

mas não se deve ter em conta para a atividade principal. Face aos resultados obtido, terá de existir uma 

maior controlo sobre os custos correntes, existências e fornecimentos e serviços externos. O resultado 

operacional é atenuado pelo pelos resultados financeiros e extraordinários, pelo que, o resultado liquido do 

exercício, apresenta-se com um valor 70% superior ao resultado operacional. 

A diminuição do cash-flow em 66% tem como causas: 

 

 Aumento das existências, por acumulação de stocks; 

 Dividas de terceiros que aumentaram; 

 Investimento na obra do Gimnodesportivo, pois foi financiada com disponibilidades internas, não 

recorrendo a empréstimos bancários; 

 Diminuição dos resultados financeiros; 

 Diminuição das transferências do OGE. 
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Em termos da rendabilidade liquida das vendas, instituição demonstra pouca capacidade para atingir os 

lucros, caso não controle os custos fixos ou aumente a receita. O rácio de rendabilidade operacional 

reforça a ideia anterior. Custos com pessoal, fornecimento e serviços externos, para além da acumulação 

de existências, ultrapassam o esforço de subida das vendas (cobrança de propinas), existindo uma 

rendabilidade muito baixa. Esta está muito dependente da cobrança de receita associada às propinas. Será 

fundamental crescer em termos de prestação de serviços, ao nível das atividades extracurriculares, aluguer 

de espaços e atividades associadas ao centro de formação. 

Concluindo, a margem associada à cobrança de propinas, com os custos atuais, não existe. Controlar 

custos e eliminar atividades pouco rentáveis, são soluções a considerar e investir em atividades de baixa 

aplicação de capital, baixo custo e retorno futuro. 

Analisando a eficiência com que a instituição gere os seus ativos e avalia os recursos disponíveis. O rácio 

de produtividade dos ativos pode indicar que existe um potencial de vendas que não está a ser 

maximizado, face aos ativos existentes. Em termos de rotação de caixa, as vendas são superiores aos 

ativos em caixa, não existindo necessidade de recorrer a empréstimos. A liquidez geral é muito superior à 

unidade, o que significa que o ativo circulante é muito elevado. Não existem dívidas, nem necessidades de 

financiamento com capitais alheios. Existe enorme capacidade de investimento com capitais próprios. Em 

termos de liquidez reduzida, são retirados os inventários que não representam liquidez imediata, mas o 

cenário anterior mantém-se. Enorme capacidade de liquidez a curto prazo. Se os rácios anteriores nos 

dizem que os passivos estão cobertos pelos ativos. A liquidez imediata mantém-se ao mesmo nível, com 

um enorme capacidade de responder às necessidades financeiras líquidas.  

O rácio de rotação das dívidas é muito elevado, o que significa, que face aos réditos das vendas, as dividas 

a receber são muito pequenas, mas devem sempre ser controladas. Em termos de rotação dos inventários, 

estes estão muito a baixo. No entanto, os custos de logística podem ser um risco e igualmente causar 

custos fixos mais elevados. Termos de controlar os níveis de inventário, mas sua rotação intensa é 

rejeitado, pelos custos de logística, associados à atividade comercial neste país. 

Em termos de estrutura de capitais, o valor indica qua instituição tem enorme capacidade para fazer face 

aos seus compromissos, recorrendo apenas a capitais próprios. Apresenta enorme solvabilidade, isto é, 

capacidade para resolver os seus compromissos a curto, médio e longo prazo e demonstra solidez ao nível 

do património. 

Os ativos são quase totalmente financiados pelo capital próprio, como demonstra o rácio da autonomia 

financeira. Os resultados operacionais não cobrem os custos financeiros associados à atividade principal. 

O valor do grau económico de alavanca é muito elevado, significando um risco económico muito elevado. 

Isto é, o valor cobrado das propinas tem um efeito enorme no resultado bruto e este, face ao resultado 

operacional, não cobre os custos operacionais. Demonstra nível elevado de custos fixos e custos variáveis 
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absorvidos. Uma quebra de receita nas propinas tem um efeito direto nos resultados finais. As margens 

existentes são muito baixas, face aos custos e a fonte das receitas está focada apenas numa vertente. É 

fundamental que se criem fontes de receitas alternativas ao OGE e propinas, de forma a minimizar os 

riscos de um mau ano nestas vertentes.  

Em termos de margem de segurança, tem um ponto critico muito elevado, face aos custos fixos. O que 

significa, a obrigação de existir eficácia e eficiência na cobrança de propinas, para atingir a margem que 

permita um resultado operacional positivo, que cubra os custos financeiros da atividade. 

É um erro contar com os resultados financeiros, extraordinários ou saldos transitados. A eficiência é 

importante em todos estes resultados parciais, mas o resultado operacional tem ser controlado, como se 

não existe mais nada para garantir o equilíbrio entre custo e receita. 

Em termos da eficácia de remuneração de capitais, investidos (ROE), esta é muitíssimo baixa. Demonstra 

necessidade de começar a crescer e assim reforçar o futuro da instituição. É necessário investir, com 

retorno, reforçando assim os capitais existentes. 

O efeito das regras fiscais é nulo, dado que a atividade ao nível da Educação está isenta de cobrança de 

impostos, sendo que seria aplicado o imposto, após a aplicação dos resultados extraordinários e 

financeiros. O efeito dos resultados extraordinários, em termos de crescimento, as em termos absolutos, 

representa um valor muito diminuto face proveitos ou custos operacionais. A rendibilidade bruta das vendas 

(propinas, serviços, aluguer de instalações) é elevada face ao resultado bruto, sendo que os custos fixos 

esmagam completamente estes indicadores. O volume de existências já atinge 13% do ativo circulante, 

pelo que, uma boa gestão de stocks e compras é fundamental. 

 

VVIIIIII..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
 

A Escola Portuguesa de Moçambique tem um plano de atividades muito acima na média. Sem dúvida, 

pensa no aluno, em contrapartida, os custos também são superiores. Aposta na formação dos seus 

técnicos, indo ao encontro do seu projeto educativo, na perspetiva de formação e da investigação, o que 

leva a um esforço financeiro adicional, com a vinda de formadores de Portugal. No âmbito da cooperação 

com as instituições Moçambicanas e com o próprio Ministério da Educação de Moçambique são 

promovidas, durante o ano, diversas ações de formação dirigidas aos professores e técnicos 

moçambicanos, cujos custos com formadores e de funcionamento são totalmente suportados pelo 

orçamento desta instituição. Todos os custos associados às Bibliotecas escolares, programa de apoio às 

escolas Moçambicanas, é completamente financiado por esta instituição. Projetos e programas, livros que 

envolvam o estado Moçambicano são completamente assumidos pela instituição. Instituições, Associações 

Moçambicanas nas diversas áreas utilizam a custos baixos as instalações da EPM-CELP, para eventos de 
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relevo ou pedem emprestado equipamento sem qualquer contrapartida. A edição de livros na EPMCELP 

transporta custos operacionais elevados e criação de Stock. 

Poderão existir alguns desperdícios ao nível do economato, mas com a regra imposta de negociar, 10% 

abaixo do preço histórico, controlo do stock mínimo e definição de encomenda económica que consiga 

responder ao período em causa, já implica um enorme esforço de adequação. A relação do economato 

com o cliente EPMCELP, também foi regulada, para evitar as compras de última hora, com custos 

adicionais desnecessários. 

Em termos da manutenção do edificado, bens móveis e equipamentos, progressivamente estão a impor-se 

regras de manutenção preventiva, embora o edificado comece a necessitar de maior atenção 

progressivamente. Em termos de consumíveis, existem mecanismos de controlo interno. Poderá existir 

melhoria em termos deste tipo de gastos, mas não fugirá muito dos 5%. 

Os custos com a atividade principal centram-se principalmente no pessoal e serviços externos. Em termos 

dos serviços externos, não prevejo alterações em terreno positivo, apenas a parte de manutenção do 

jardim poderá ser alargada, mas mantendo os custos. Em termos da equipa de segurança, os custos estão 

abaixo da média face ao mercado, mas o serviço prestado não é bom, pelo que será uma área em que os 

custos vão subir. Custos com pessoal representam 70% dos custos operacionais e não incluem custos com 

pessoal associados a prestações de serviços avulsas em horas normais, incluídas nos custos correntes. 

Mesmo que exista uma melhoria de efetividade nos outros 30%, e apontando para um valor de 5%, isso 

significaria no global, uma diminuição 1,5% nos custos operacionais. Seria uma conquista face a 

complexidade instalada. 

O problema são os custos com pessoal. As escalas remuneratórias são progressivas, significa que de 3 em 

3 anos, os funcionários progridem automaticamente. Por outro lado, caso o desempenho seja excelente, 

podem igualmente progredir. Perante esta situação, o aumento dos custos com pessoal esperado este ano, 

incluindo as situações de substituição por doença ou gravidez (as mais comuns), deve atingir os 7% (Neste 

momento está em 5,6%). Alterar as regras das escalas para não se tornarem automaticamente 

progressivas, será o caminho. Mas o problema são os valores dos salários. O salário mínimo de um não 

docente, praticado na instituição é 99 euros, com uma ajuda de custos de 1 euro, para o almoço (dá penas 

para uma peça de fruta, sopa e 2 pães com manteiga de qualidade razoável). No caso do docente, não tem 

direito a ajudas de custo para o almoço, tem ajudas de custo parciais para o DIR e seguro de saúde. 

Embora existam professores que não tenham seguro de saúde, por incapacidade para o pagar. O salário 

inicial para um profissionalizado é 1215 euros e para um não profissionalizado é 1100 euros. Como 

atualmente as rendas de casa subiram 200% e incluí o custo de reparação da mesma, a situação social é 

complicada. No extremo da cidade, um aluguer custa 800 a 1000 euros mensal e tem de fazer um 

investimento inicial de 3 rendas. O mais grave é que os contratos de arrendamento não têm qualquer valor 
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jurídico e após bem feitorias no imóvel, os donos sobem as rendas a seu belo prazer, levando os inquilinos 

professores a viver sempre é completo sobressalto. Perante este cenário precário, falar em redução de 

custo com o pessoal, não é um exercício fácil. Em termos do pessoal não docente, poderá existir 

racionalização, não admitindo mais funcionários e redefinindo tarefas que permitam aumentar o seu 

rendimento global e ao mesmo tempo, garantir uma maior eficiência e qualidade no serviço prestado. O 

absentismo será um dos riscos à concretização dessa medida, quando os funcionários estão bem 

redistribuídos e aproveitados nas suas valências e mancha horária laboral. Uma forma de evitar é atribuir 

prémios de desempenho. O salário base, terá de sofrer um incremento em ambas as categorias, dada a 

condição social existente. Mas sempre limitado e indexado ao valor das propinas. Essa será a grande 

medida a propor em termos de escala remuneratório. Não existência de escalas progressivas associadas 

ao tempo de serviço, mas progressão pelo mérito, com acordo e justificação clara. E negociação coletiva 

de percentagem global ou setorial, sabendo que um aumento de custos significará sempre aumento de 

receitas (alteração de propinas, dado que não existe para além do OGE, outra fonte que seja capaz de criar 

a liquidez necessária). A atribuição de subsídio de almoço para todos, será outra medida que dignificará a 

instituição. 

Do lado da despesa, o controlo de custos operacionais é a medida mais eficaz para esta instituição, onde a 

implementação de medidas de reaproveitamento e contenção de gastos vai ser eficaz mas com alcance 

limitado. 

Do lado da receita, teremos de atuar de forma a capacitar a instituição de margens e formas diversificadas 

de receita que limitem o risco de falhas pontuais, com impacto direto no resultado liquido. Mas para isso, à 

que clarificar a ideia de instituição empresa ou instituição escola. Na verdade, a educação é um bem que 

segundo a Constituição Portuguesa, é para todos e sem custos. Seguindo esta regra da constituição, a 

escola é um local onde se educa e se transmite saber, sem qualquer intenção ou vertente economicista. 

Mas não é o que estamos a praticar. Cada vez mais, devido aos custos envolvidos, vamos subir cada vez 

mais as propinas e sem retorno. O problema está no pensamento. A EPM tem de ter 2 vertentes, a 

educacional, com propinas, mas que deveriam ser mais estáveis, mas existir uma área mais empresarial 

onde a geração de receitas, permitisse não só alimentar a componente escola, mas igualmente desse 

sustentabilidade e investimento continuo. Dando um exemplo do clube de futebol com toda a sua atividade 

eclética e modalidades amadoras e depois uma área empresarial, que gera receita e suporta todo um 

conjunto. Só assim, podemos cumprir a constituição e não aumentar progressivamente o custo da 

educação para a comunidade. Para isso, teremos de atuar em várias vertentes: 

 

 No centro de formação, sem perder a sua ideia de cooperação (aliás, cooperação será muito mais 

intensificada se a atividade for muito maior), tem de criar cursos profissionais adequados ao 
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mercado e ser um ex-líbris na formação de professores, na área pedagógica e científica. As 

universidades particulares espalhadas pelo país necessitam de um centro como este, que 

capacite os seus quadros. O centro de formação tem de ser o principal vetor de receitas da 

instituição; 

 

  A extensão da escola em termos geográficos é fundamental, conseguindo aumentar a sua 

captação, mas fundamentalmente transportando consigo as vertentes que melhor podem 

alavancar a instituição. Inicialmente, as extensões devem ser um fator de investimento, com a 

preocupação de não gerarem prejuízo. A área do pré-escolar e 1º ciclo, serão prioritárias, mas a 

existência de vertentes do secundário ligadas a acordos de cooperação com universidades, 

privadas com sustentabilidade, poderá ser uma vertente que igualmente pode ser explorada; 

 

 As atividades extracurriculares e atividades de prestação de serviços de qualidade, são outras 

áreas com grande potencial, dado que o espaço existe e tem de ser rentabilizado. O aluguer de 

espaço, é uma aposta, desde que a vertentes de serviços não seja colocada em causa, pela 

rentabilidade que transporta, face ao aluguer; 

 

 As publicações têm de ser tacadas numa vertente mais comercial, procurando rentabilizar os 

investimentos. Os custos vão ser sempre superiores aos proveitos, mas se outras vertentes da 

instituição crescerem, esta atividade pode beneficiar, sendo envolvida de forma indireta e dessa 

forma conseguir aumentar a receita. Um controlo de custos nesta área é fundamental, mas o 

Good Will que esta atividade transporta para a instituição tem de ser considerado na relação 

proveitos e custos; 

 

 A construção de um condomínio para os funcionários é fundamental, não só em termos sociais, 

mas igualmente terá um retorno para a instituição muitíssimo valioso. Estimando custos em 

rendas anuais de 1 milhão de euros e se metade desse valor for paga para o condomínio pelos 

funcionários, o retorno do investimento e a capacidade de garantir sustentabilidade e liquidez é 

enorme. Considerando que o condomínio a edificar, teria uma área inicial de serviços 

(Restaurante, Snack-bar, lavandaria, farmácia, posto médico, jardim infantil e pré-escolar, 

supermercado, hotel), disponível para a comunidade que o rodeia, durante um determinado 

período do dia, então, mais rentável seria. Socialmente, devido aos custos das habitações, é 

urgente, mas para a instituição, igualmente, se quer manter os seus quadros, conter os seus 

custos com pessoal e criar uma nova fonte de receita; 
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 Independentemente de tudo o que se possa ter dito até agora, as propinas da EPM são as mais 

competitivas do mercado. O valor cobrado por mês é um terço da concorrência, falando apenas de 

instituições Moçambicanas. Pelo que, a sua margem de progressão é muito elevada. Pelo que, o 

sucesso de qualquer extensão está garantido, não só pelos custos, como pela competência 

pedagógica e cientifica do currículo português. Esta é uma área onde a atualização é necessária, 

no imediato, para criar as margens necessárias, mas se as outras vertentes tiverem o sucesso 

que se pretende, será de manter uma atualização, mas em equilíbrio, o que significa, um aumento 

menos acentuado; 

 

 O projeto “Refeitório”, como espaço multiusos, representa para a comunidade educativa, uma 

necessidade, mas pode ser mais um fator de receita, for gerido de forma a criar serviços colaterais 

de rentabilização do mesmo, quer na área educativa, quer na área empresarial, quer na área 

lúdica. 

 
Até ao momento falamos de receitas e despesas associadas à atividade principal e que constitui o 

resultado operacional. Mas em termos resultados financeiros, também estão a ser aplicadas alterações. A 

valorização do Euro face ao Metical, no ano de 2012, veio colocar em cima da mesa a necessidade de 

diversificar as divisas das disponibilidades existentes. Cerca de 90% das disponibilidades estão em 

meticais, o que causa certos embaraços, para quem tem de apresentar contas em euros. Pode apresentar 

grandes ganhos ou perdas muito acentuadas, prejudicando globalmente o desempenho. Neste momento, a 

diversificação está a acontecer, tendo já triplicado as divisas em euros, progressivamente os dólares, com 

diminuição contínua das divisas em meticais. Esta situação não era um problema há 2 anos, dado que as 

propinas também eram pagas em euros. Atualmente, como as novas regras em termos de relações 

comerciais, onde a moeda metical é a divisa a utilizar nas transações, o fenómeno foi marcante, originando 

custos de 132 mil euros. 

Em conclusão, podemos afirmar que a EPMCELP tem de ter uma cultura de investimento e rentabilização 

dos capitais próprios, criando novas fontes de receitas diversificadas e com igual peso para o resultado 

operacional, tornando mais sustentável a instituição e assim garantir todo plano de atividades. O controlo 

dos custos operacionais e financeiros é fundamental, baseado na racionalidade sem perder a qualidade do 

ensino. Definir e apostar fortemente nas atividades principais e desinvestir ou mesmo entregar a parceiros, 

atividades colaterais cuja relação custo benefício não trás valor acrescentado para a instituição.  

 

A Direção, 


