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IPCA 3ª edição da pós-graduação

Desafios da contabilidade
Sónia Mendes
Foto e foto

O Auditório António
Martins da Escola Supe-
rior de Gestão, Campus
do IPCA em Barcelos, foi
o local escolhido para a
realização do seminário
“Novos desafios da con-
tabilidade pública: a im-
plementação da reforma
na Península Ibérica”, in-
tegrado na abertura da
3.ª edição da pós-gradu-
ação SNC-AP.
A temática principal do
seminário passou, princi-
palmente, pela imple-
mentação da reforma da
contabilidade pública,
numa altura em que a
maioria das entidades da
administração pública
portuguesa preparam a
transição do sistema con-
tabilístico para o novo
SNC-AP.
A plateia assistiu à aber-
tura da 3.ª edição da
pós-graduação SNC-AP,
tendo contado com as
intervenções de Maria
José Fernandes, presiden-
te do IPCA, Verónica Ri-

beiro e também da coor-
denadora da pós-gradu-
ação – Patrícia Gomes,
tendo esta explicado a
duração do curso: 140
horas, bem como a for-
ma de funcionamento do
mesmo.
O professor João Carva-
lho, moderador do deba-
te, falou da necessidade
de formação, porque
existem alterações signi-
ficativas relativamente ao
plano anterior de conta-
bilidade pública, tendo
feito uma breve resenha
histórica da evolução da
contabilidade em Portu-
gal. Explicou ainda o

novo sistema de norma-
lização contabilística e o
tempo que demorou a
implementar o SNC-AP. A
oradora Isabel Brusca
teve a função de explicar
o sistema de reforma em
Espanha e a forma como,
mais tarde, se repercutiu
em Portugal. O seminá-
rio contou ainda com a
intervenção de André
Marçalo, Director da Uni-
dade de Implementação
da Lei de Enquadramen-
to Orçamental, bem
como de Maria Luz que
teve a função de apre-
sentar a perspectiva do
Tribunal de Contas.


