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BARCELOS
| Marta Amaral Caldeira | 

“A Contabilidade é muito mais
do que o cumprimento das obri-
gações fiscais”, alertou, ontem,
João Rodrigues, revisor oficial
de contas, especialista em Ges-
tão, durante o lançamento da 2.ª
edição da Pós-Graduação em
‘Contabilidade Financeira Em-
presarial’ do Instituto Politécni-
co do Cávado e do Ave (IPCA),
desafiando os contabilistas a as-
sumir “tarefas de valor acrescen-
tado” na área da gestão. 

Com os olhos postos no pre-
sente e futuro da Contabilidade,
o especialista João Rodrigues,
deixou várias mensagens aos es-
tudantes e profissionais da área
da Contabilidade, no sentido de
não se resignarem, apenas, “ao
cumprimento das obrigações fis-
cais” das empresas, mas irem
mais longe, mudando de funções
deslocando-se para a área da
Gestão “para assumir tarefas de
valor acrescentado”. “Estes pro-
fissionais podem e devem traba-
lhar a informação (análise de da-
dos, monitorização, reporting,
etc.) para ajudar os gestores das
empresas à tomada de decisão”,
frisou o responsável. 

“A fiscalidade não conduz a
contabilidade. É precisamente
ao contrário”, assinalou João
Rodrigues, criticando o facto de,
em Portugal, ainda não ter mu-

dado esta cultura. “Temos que
acabar com isso. A Contabilida-
de tem que ser um instrumento
de gestão, pois só aí é que ela
tem valor”. 

No seminário online que o IP-
CA promoveu, ontem, para
acompanhar o lançamento da
Pós-Graduação em Contabilida-
de Financeira Empresarial, João
Rodrigues, que é também espe-
ciaista em Normas Internacio-
nais de Contabilidade, advertiu
que a profissão de contabilista,
tal como muitas outras profis-
sões, é uma das que está “em ris-
co” nesta era de tecnologia
avançada em que hoje se vive -
uma situação que, aliás, conside-
ra que a pandemia de Covid-19
veio até acelerar a nível mundial
em várias áreas. 

O especialista diz que é preciso
uma “mudança de paradigma”
ao nível da Cultura da Contabili-
dade e, por isso, é cada vez mais
importante a “formação ao lon-
go da vida” - uma formação que,
na área contabilística, neste mo-
mento, tem que ser feita a vários
níveis, com a aquisição de mais
competências tecnológicas tam-

bém, no sentido de automatiza-
rem muitas das tarefas fiscais a
que se dedicam com o suporte
de softwares para fazer lança-
mentos e escrituração, enquanto
ele, profissional de Contabilida-
de, assume novas tarefas ao ní-
vel do auxílio que pode dar aos
gestores das empresas, no apoio
às estratégias a seguir e à toma-
da de decisões que garantam a
sustentabilidade da empresa. 

João Rodrigues, que também é
docente no Ensino Superior, dei-
xou, ainda, o repto para que o
sistema formativo superior se
modernize e adquira uma ver-

tente mais prática e menos teóri-
ca, com cursos que respondam
de facto às necessidades do mer-
cado empresarial. 

A presidente do IPCA, Maria
José Fernandes, corroborou as
palavras de João Rodrigues e
disse que, hoje, “não podemos
dissociar as tecnologias da Con-
tabilidade” e que “estas ferra-
mentas devem ser colocadas ao
serviço dos contabilistas”. 

A responsável disse que o IP-
CA está envolvido no projecto
de “flexibilização curricular”,
considerando que deve existir
uma “abertura de currículos” aos
alunos, os quais devem fazer as
suas escolhas. Apontou ainda
para as “responsabilidades” que
cabem à Ordem dos Contabilis-
tas quanto à preparação para os
desafios actuais. 

O IPCA é uma das instituições
de Ensino Superior que tem
apostado na inovação da sua
oferta formativa e ainda este ano
lectivo lançou nesta área a pós-
graduação em ‘Fintech’ - para
desenvolver competências rele-
vantes a quem trabalha nas áreas
de gestão, finanças, contabilida-
de, recursos humanos, seguros,
banca, solicitadoria, etc.

Contabilistas devem assumir 
mais tarefas na área da gestão
NO ARRANQUE da 2.ª edição da pós-graduação em ‘Contabilidade Financeira Empresarial’ no IPCA
defendeu-se que os contabilistas devem assumir novas funções ao nível do apoio à gestão empresarial.
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Maria José Fernandes, presidente do IPCA, e João Rodrigues, especialista em Gestão, apontam novos caminhos para os contabilistas

+competências
João Rodrigues,
especialista em Gestão,
destaca as novas
competências que os
contabilistas de hoje
devem ter, remetendo as
suas tarefas básicas para
as tecnologias digitais, e
passando a assumir
tarefas de apoio à gestão
como:
- validação das
transacções 
- análise de informação
financeira (e não de
introdução de informação)
- acrescentar valor à
organização (conhecer os
negócios, incentivos
financeiros, benefícios
fiscais, fontes de
financiamento, gerir risco)
- apoiar o gestor, controlo
de gestão e análise
financeira

lll
“A fiscalidade não conduz 
a contabilidade. 
É precisamente ao contrário
(...). A Contabilidade tem
que ser um instrumento 
de gestão, pois só aí é que
ela tem valor”.

João Rodrigues,
Revisor oficial de contas, docente e

especialista em Gestão e em Normas
Internacionais de ontabilidade

lll
“Não podemos 
dissociar as tecnologias 
da Contabilidade 
e estas ferramentas 
devem ser colocadas ao
serviço dos contabilistas”.

Maria José Fernandes,
Presidente 

do Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave
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CADA VEZ MAIS PERTO DE SI!
Aceda à nossa loja online e descubra 
vários produtos com promoções 
exclusivas.

www.casapeixoto.pt
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JOÃO MANUEL ESTEVES PRESIDENTE DA CÂMARA DE ARCOS DE VALDEVEZ

“Pedidos de apoio aumentaram,
mas não dispararam”

Factura do combate à pandemia
já ultrapassa um milhão de euros

“Desta pandemia vai sair 
uma comunidade mais forte”

I LIGA SC BRAGA  - TONDELA 18 HORAS 

Colocar as fichas na luta 
pelo segundo lugar   
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A edição de hoje do 'CM'
inclui um suplemento

informativo do 
Centro de Inovação

Social de Braga.
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PAPÁ E MAMÃ
PRECISO DE AJUDA!
RELATOS DE EXIGÊNCIAS E ADAPTAÇÕES NA GESTÃO DIÁRIA
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