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Contém caso prático.

Esta obra veio focar a atenção das 
organizações numa medição de 
desempenho que utiliza, em conjunto, 
indicadores financeiros e indicadores 
não financeiros, permitindo, dessa forma, 
analisar, de uma forma mais abrangente, 
os fatores envolventes que, perante o 
fenómeno da globalização económica 
e concorrencial, proporcionem uma 
adaptação à mudança e potenciem o 
sucesso futuro.

BALANCED SCORECARD
TEORIA E PRÁTICA

Torna-se, assim, particularmente 
importante, a comunicação da estratégia 
a toda a empresa, bem como da relação 
desta com os fatores críticos de sucesso, 
visto condicionarem o desempenho da 
organização no médio e longo prazo. 
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O ensino e a formação indispensáveis

Jamais como agora a formação em Contabilidade assumiu tanta relevância. A profissão de conta-

bilista sofreu profundas alterações nos últimos anos, com os profissionais e recém-licenciados a terem 

de se adaptar à nova realidade, cada vez mais exigente e sempre numa perspetiva de reconhecimento 

público. A criação da Ordem teve um enorme impacto na profissão, incluindo ao nível do ensino e 

da formação.

Há que distinguir claramente as vertentes do ensino e da formação, embora ambas sejam comple-

mentares. Quanto ao ensino, não restam dúvidas de que foram dados passos importantes no sentido 

de uma adequação dos currículos ao mercado em constante mudança. De uma maneira geral, tem 

havido a preocupação de ministrar um ensino mais abrangente, que não se limite à aprendizagem de 

conceitos e de pura contabilidade. A profissão é hoje muito mais abrangente, não se podendo esquecer 

áreas como a fiscalidade, a gestão ou até o direito. Por outro lado, a academia está cada vez mais conscien-

te da necessidade de uma colaboração mais estreita com as empresas, bem como com entidades públicas. 

A realidade é que o contabilista certificado tem subido na “hierarquia social”, isto é, há um reco-

nhecimento crescente por parte do público, em especial por parte dos empresários. E em boa medida, 

tal deve-se ao papel da academia, que tem impulsionado esse reconhecimento por via curricular e de 

crescentes exigências. Hoje, o contabilista é também gestor e, não raras vezes, o pilar central da boa 

governação de uma qualquer entidade. Com o SNC-AP tende-se para o “pleno”, sendo esse um passo 

que ainda está por concretizar, mas que se revela essencial para a boa governação pública.

A formação é a outra vertente que está sempre presente ao longo da vida profissional de um con-

tabilista certificado. Esta formação é disponibilizada por várias entidades, inclusivamente pela própria 

Ordem, associações ou empresas. Certo é que a formação não é dispensável, tratando-se de uma 

profissão em que a legislação é diária, a par de questões cada vez mais técnicas e complexas. Mais do 

que noutras profissões, o contabilista tem de estar informado sobre toda a nova legislação, a que se 

juntam os conhecimentos aprofundados em informática. Mas esta formação também tem de incidir 

cada vez mais sobre as responsabilidades éticas e deontológicas dos profissionais. Gradualmente, a 

contabilidade vai ganhando o espaço que lhe cabe por direito próprio. O ensino e a formação são 

essenciais nesse trajeto. 

Editorial

GUILHERME OSSWALD
guilhermeosswald@vidaeconomica.pt
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ENTREVISTA

A formação em Contabilidade 
tem dado passos importantes, 
no sentido de dar resposta 
ao ambiente competitivo, de 
crescente complexidade e de 
mudanças rápidas a que se 
assiste. Mas há vários desafios 
que se colocam nesta área. A 
formação em Contabilidade 
tem de ser vista numa 
perspetiva mais abrangente, 
têm de ser encontradas 
estratégias para motivar os 
estudantes, há que responder 
à digitalização e envolver 
as empresas/instituições 
no ensino, através do 
desenvolvimento de parcerias, 
referiu Maria José Fernandes, 
presidente do IPCA, em 
entrevista à “Contabilidade & 
Empresas”. 

Contabilidade & Empresas - 
Qual a atual situação, em termos 
gerais, do ensino da Contabilidade?

Maria José Fernandes - O mer-
cado obriga as empresas a inovar e 
tem de ser o ensino a formar os pro-
fissionais que possam levar a cabo essa 
missão nas empresas. No caso parti-
cular do ensino em Contabilidade, 
e em especial no ensino politécnico, 
trabalhamos para formar profissionais 
capazes de fazer frente ao ambiente 
competitivo, de crescente comple-
xidade e de mudanças rápidas a que 
assistimos. Assim, para além da com-

ponente teórica, estimulamos a parti-
cipação dos estudantes em atividades 
práticas em contexto empresarial, real 
ou simulado, ao longo da aprendiza-
gem, estabelecendo uma forte ligação 
à comunidade empresarial e às or-
ganizações de profissionais do setor. 
Temos feito um trabalho de adequa-
ção dos planos curriculares e das me-
todologias de ensino às exigências da 
realidade económica. Julgo que tem 
havido uma evolução importante na 
oferta formativa na área da Contabi-

lidade e áreas complementares, como 
a Fiscalidade, a Auditoria, Finanças… 
E a preocupação em oferecer cursos 
em vários regimes (presencial, diurno 
e pós-laboral, mas também formação 
em regime à distância), de forma a 
permitir chegar mesmo àqueles que, 
devido às suas exigências profissio-
nais, não têm possibilidade de fre-
quentar as aulas presenciais. 

No caso do IPCA, temos tido 
também uma participação bastante 
ativa no domínio da Contabilidade 

De acordo com Maria José Fernandes, presidente do IPCA

Ensino da Contabilidade 
tem-se adequado às novas exigências 
do mercado

Maria José Fernandes defende que a contabilidade pública é uma ferramenta fundamental para a 
boa administração pública no desempenho das suas funções.
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Pública. Esta área da Contabilidade, 
apesar de ter menos divulgação e exis-
tirem menos profissionais especializa-
dos na área, tem vindo a ganhar, nos 
últimos anos, uma relevância cada vez 
maior, fruto da aprovação do Sistema 
de Normalização Contabilístico para 
as Administrações Públicas. Estas en-
tidades reconhecem hoje a Contabi-
lidade Pública como uma ferramenta 
fundamental para a boa Administra-
ção Pública no desempenho das suas 
funções, para sustentar as decisões 
que têm que ser tomadas, para asse-
gurar a transparência e a segurança da 
informação apresentada. Adicional-
mente, tem havido uma adequação 
da oferta alargada de formação avan-
çada, quer ao nível de pós-gradua-
ções, quer de mestrados, naqueles do-
mínios científicos, quer no domínio 
da contabilidade empresarial, quer no 
da contabilidade pública, permitindo 
uma aprendizagem mais especializada 
e aprofundada.

É importante salientar também 
a importância da ligação das insti-
tuições e dos cursos à investigação, 
através de Centros de Investigação, 
como forma de se fomentar a pesqui-
sa e a investigação como instrumen-
tos essenciais no desenvolvimento da 
consciência crítica, da capacidade de 
questionar e de uma aprendizagem 
construída com base sólida. A rea-
lização de congressos e conferências 
na área da Contabilidade e áreas afins 
tem vindo a crescer, fomentando uma 
dinâmica importante entre as institui-
ções de ensino e as empresas/institui-
ções, contribuindo para a motivação 
profissional e para a participação em 
discussões e debates, tão importantes 
para conhecermos as adversidades, os 
desafios e as oportunidades que dia a 
dia vão surgindo.

C&E - Quais os principais pro-
blemas que se colocam?

MJF - No ensino, como em ou-
tros domínios, na área da Contabi-
lidade e outras, há sempre algo que 
pode ser melhorado, fruto dos desa-
fios que nos vão sendo colocados.

A pandemia que ainda vivemos, 
por exemplo, trouxe problemas para 
todas as áreas, nomeadamente no 
ensino, e colocaram-nos perante de-
safios que tivemos que conseguir ul-
trapassar. Esses problemas têm que 
ser vistos como oportunidades de 
reflexão e melhoria. A formação na 
área da Contabilidade tem que ser 
vista numa perspetiva mais abrangen-
te, dos cursos de Contabilidade, mas 
também de Fiscalidade. E são áreas 
que estão em constante mudança, o 
que coloca os professores e estudantes 
perante constantes desafios, tal como 
acontece nas organizações diaria-
mente. No ensino em geral, temos o 
problema de conseguirmos encontrar 
as estratégias pedagógicas necessárias 
para sermos capazes de motivar os es-
tudantes. As incertezas quanto ao fu-
turo profissional, a pressão que é co-
locada no cumprimento de objetivos, 
as dificuldades nas relações sociais, 
tudo isto faz com que os jovens hoje 
em dia vivam muitas inseguranças e 
incertezas e isso reflete-se na forma 
como estudam. As instituições de 
ensino superior, os professores têm 
de ser capazes de identificar esses pro-
blemas e encontrar as estratégias mais 
adequadas para desenvolver um ensi-
no motivador através de um processo 
dinâmico e atual.

A digitalização e a própria gamifi-
cação do ensino constituem desafios 
importantes a que temos que saber 
responder. É importante também 
saber responder à necessidade de en-
volver cada vez mais as empresas/ins-
tituições no ensino, através da criação 
de parcerias entre as Instituições de 
Ensino Superior e o mercado, numa 
relação ativa entre aquelas e a socie-

dade em que se inserem. Outra reali-
dade que temos que enfrentar e saber 
responder é a da internacionalização. 
As redes de parcerias com Instituições 
de Ensino noutros países, a ligação 
dos Centros de Investigação a parcei-
ros internacionais são fatores diferen-
ciadores do ensino que é praticado e 
da investigação realizada. Há deter-
minadas áreas do ensino, e na Conta-
bilidade isso ainda acontece, em que 
há uma maior dificuldade de atrair os 
estudantes para as experiências de in-
ternacionalização, por considerarem 
serem áreas do saber muito fechadas 
no contexto nacional. Considero, no 
entanto, que vêm sendo dados passos 
importantes para se enfrentarem estes 
problemas.

Melhoria contínua dos percursos 
formativos

C&E - Os currículos são ade-
quados às novas exigências?

MJF - Julgo que em geral as Ins-
tituições de Ensino Superior têm a 
preocupação de acompanhar a evolu-
ção global, nomeadamente na área da 
Contabilidade, fazendo-a refletir nos 
percursos formativos que oferecem. 
Quando falamos do ensino na área da 
Contabilidade, na minha perspetiva, 
não podemos pensar apenas nos cur-
sos de Contabilidade propriamente 
dita, mas sim numa visão mais alar-
gada daqueles cursos cujo currículo 
prepara os diplomados para exercer 
uma atividade na área da Contabili-
dade (incluímos, assim, a formação 
em Fiscalidade, Auditoria). Os cur-
sos no ensino superior (licenciaturas 
e mestrados) são objeto de avaliação 
por parte da Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior. Essa 
avaliação pressupõe que todas as par-
tes envolvidas no processo de ensino-
-aprendizagem (instituição, estudan-
tes, professores, parceiros externos, 

ENTREVISTA
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empresas) sejam ouvidos e começa 
com um processo de auto-avaliação 
em que as instituições fazem uma re-
flexão aprofundada sobre os cursos. 
Todo esse processo traduz-se numa 
melhoria contínua dos percursos for-
mativos que são desenhados, de for-
ma a torná-los adequados à realidade 
do mercado de trabalho.

Para além disso, na área específica 
da Contabilidade, o acesso à profis-
são depende de um exame de acesso à 
Ordem dos Contabilistas Certificados 
(OCC). Para aceder ao exame, os di-
plomados têm de ter frequentado um 
curso que corresponda às exigências 
da profissão, demonstrando ter adqui-
rido as competências necessárias para 
se tornarem Contabilistas Certifica-
dos. Este reconhecimento que a OCC 
realiza junto das instituições de ensino 
superior acaba por ser uma validação 
externa de que os percursos formativos 
cumprem as exigências necessárias ao 
exercício da profissão. É importante 
salientar que a adequação dos currícu-
los não passa apenas pela componente 
mais técnica. É importante perceber a 
importância que hoje reveste a forma-
ção sócio-cultural, humana, ética dos 
estudantes, em qualquer área cientí-
fica. Por isso, os currículos devem ter 
essa abertura para que se formem téc-
nicos competentes, capazes, mas dota-
dos também de competências sociais, 
humanas, éticas.

C&E - Que alterações deveriam 
ser feitas para tornar o ensino da 
Contabilidade mais atrativo e mais 
adequado à realidade prática?

MJF - O ensino em geral, e o en-
sino superior em particular, enfrenta 
importantes desafios. A formação 
superior deve fornecer aos futuros 
profissionais as competências teórico-
-práticas adequadas às exigências do 
mercado, quer as atuais, quer as que 
se preveem no curto prazo. Estas com-

petências devem passar não só pelos 
procedimentos e práticas profissionais 
e técnicos específicos de contabilida-
de, mas também por competências 
transversais em termos de relações 
humanas, trabalho em equipa, éti-
ca, pensamento crítico, resolução de 
problemas inesperados, trabalho sob 
pressão. Para além disso, é importante 
não esquecer as competências digitais 
e as novas metodologias de apren-
dizagem e de trabalho. Para além 
da preocupação de cumprir metas e 
cumprir programas, é importante não 
estar desfasado da realidade, pelo que 
deve existir um envolvimento ativo e 
dinâmico dos estudantes na aprendi-
zagem, metodologias que privilegiem 
a resolução de casos, a reflexão crítica, 
o saber-fazer, saber-pensar. É impor-
tante também pensar no ensino numa 
perspetiva de multi e interdisciplina-
ridade, evitando que os conteúdos de 
uma unidade curricular ao longo do 
percurso formativo sejam lecionados 
de uma forma fechada e isolada dos 
restantes conteúdos.

Finalmente, e muito importante, 
é a abordagem alicerçada em novas es-
tratégias direcionadas para as compe-
tências digitais. Existem novas meto-
dologias com recurso às tecnologias, 
aos jogos digitais, às plataformas e 
dispositivos tecnológicos que têm que 
constituir investimentos necessários 
das Instituições de Ensino Superior 
para que o dia a dia das salas de au-
las se torne atrativo e motivador para 
os estudantes, para os professores e o 
mais aproximado possível do contex-
to real que os diplomados encontrarão 
no mercado. Durante muitos anos os 
jogos eram considerados a antítese da 
aprendizagem. No entanto, os jogos e 
o impacto que têm na educação tem 
hoje particular relevância, nomeada-
mente junto das crianças e dos jovens, 
já que as tecnologias têm vindo a ser 
consideradas as ferramentas de ensino 

mais poderosas ao alcance dos profes-
sores. A “gamificação”, ou a utilização 
dos chamados “serious games”, tem 
na educação, nos dias de hoje, um 
papel importante, constituindo-se 
como poderosas ferramentas de ensi-
no ao alcance dos professores.

C&E - Concorda com o proces-
so atual de entrada dos candidatos 
no mercado de trabalho?

MJF - No que diz respeito ao 
acesso à profissão de Contabilista 
Certificado, como é sabido, o mesmo 
passa em primeiro lugar pela inscrição 
na respetiva Ordem profissional (a 
OCC). Este acesso passa em primeiro 
lugar pela necessidade de o estudante 
ter frequentado um curso de licen-
ciatura e/ou mestrado que garanta o 
cumprimento, ao nível do número de 
ECTS e ao nível dos conteúdos es-
tudados, dos requisitos exigidos pela 
Ordem. Estes requisitos visam asse-
gurar que quem quer ser Contabilista 
Certificado teve acesso a uma forma-
ção adequada às exigências diárias da 
profissão. Sabemos que a formação 
não termina na licenciatura, isso 
acontece em todas as áreas, mas é im-
portante assegurar que o profissional 
que chega ao mercado de trabalho se 
preparou devidamente para as exigên-
cias da profissão que escolheu.

Para além disso, para se tornar 
Contabilista Certificado, é necessá-
rio ainda fazer o exame de acesso à 
Ordem e frequentar um estágio de 
acordo com os requisitos que a Or-
dem exige. Quanto ao exame, acaba 
por ser uma espécie de filtro, mais 
uma vez, para assegurar a devida pre-
paração na entrada no mercado de 
trabalho. Trata-se de um parâmetro 
de exigência. E devemos aspirar a 
isso: preparar os nossos estudantes e 
diplomados para a exigência do mer-
cado de trabalho. Quanto ao estágio, 
há muitos cursos de ensino superior 

ENTREVISTA
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que já integram estágio ou projeto em 
simulação empresarial (como é o caso 
dos cursos de licenciatura do IPCA 
na área da Contabilidade/Fiscalidade) 
que cumprem as exigências da OCC 
e, como tal, dispensam os estudantes, 
no acesso à Ordem, de frequentarem 
novamente estágio.

Estes critérios de acesso devem ser 
vistos como positivos, na medida em 
que traduzem critérios de exigência, 
de preparação adequada. Trata-se de 
uma segurança para os próprios di-
plomados num momento importan-
te de acesso à profissão, tornando-os 
mais confiantes quando iniciam o 
exercício da Contabilidade numa or-
ganização ou por conta própria.

Licenciatura é ponto de partida

C&E - Existe uma formação 
adequada depois da entrada no 
mercado de trabalho?

MJF - Qualquer profissional, no-
meadamente os da área da Contabili-
dade, tem de estar consciente de que 
a sua formação não termina numa 
licenciatura ou num mestrado. Pensar 
dessa forma é parar no tempo e isso 
significa estar descontextualizado da 
realidade. A conclusão de uma licen-
ciatura é apenas o ponto de partida 
para uma formação contínua ao lon-
go da vida ativa. Na área da Contabi-
lidade, pela constante evolução legis-
lativa e também digital que se verifica, 
os profissionais têm que encontrar 
forma de se manterem atualizados e 
fazerem uma formação de reciclagem 
e aperfeiçoamento ao longo da vida. 
Muita desta formação é feita em con-
texto de trabalho, em autoformação, 
tendo as publicações científicas e pro-
fissionais um papel importante nesta 
área. Para além disso, os cursos de 
pós-graduação, os cursos breves são 
opções muito interessantes e impor-
tantes para concretizar o objetivo de 

proporcionar educação e formação 
numa perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida, sem estarem associados 
à obtenção de um grau académico.

Uma vez que se trata de formação 
para quem está no mercado de traba-
lho, para possibilitar a conciliação do 
trabalho com a formação, as opções 
de formação a distância/online têm 
constituído uma boa resposta para 
esta necessidade de formação contí-
nua especializada.

C&E - Os docentes estão adap-
tados à nova realidade da Contabi-
lidade?

MJF - O papel da Contabilidade 
nas organizações tem vindo a mudar 
ao longo dos anos. Como tal, as Ins-
tituições de Ensino Superior têm que 
adequar a formação à realidade em-
presarial de forma que os diplomados 
encontrem lugar no mercado de tra-
balho e sejam um verdadeiro contri-
buto para a realidade das exigências 
das instituições. Cabe aos professores 
fazer a ligação entre aquilo que o mer-
cado exige e a preparação de que estão 
dotados os diplomados que saem para 
o mercado de trabalho. Como tal, a 
evolução do papel da contabilidade 
nas organizações e os novos desafios 
que se colocam exigem que os profes-
sores também acompanhem essa evo-
lução e se preparem para responder 
aos novos desafios. 

Para além disso, a realidade do 
ensino, nomeadamente do ensino su-
perior, também tem sofrido evoluções 
constantes e particularmente nos últi-
mos tempos, o que obriga os professo-
res a terem que se adequar constante e 
continuamente aos novos desafios do 
ensino, em todas as áreas, incluindo a 
da Contabilidade. No IPCA, conjuga-
mos um corpo docente de doutorados 
e investigadores com especialistas do 
mercado de trabalho. Assim, conse-
guimos assegurar com a investigação 

na área da Contabilidade e com a evo-
lução da realidade profissional que os 
nossos estudantes têm acesso a uma 
formação adequada aos desafios que se 
colocam atualmente nesta área.

Para tal, é importante o investi-
mento que fazemos na investigação 
aplicada e contínua a que se dedicam 
os nossos docentes e também na for-
mação pedagógica no que respeita ao 
desenvolvimento de novas metodo-
logias de ensino. Para além do domí-
nio dos conhecimentos e técnicas de 
trabalho, é importante que os profes-
sores mantenham uma preocupação 
constante com o desenvolvimento a 
nível profissional e científico. Hoje, 
é importante ainda que o ensino se 
apoie nas vantagens das tecnologias 
digitais e na inovação das metodolo-
gias e estratégias de ensino-aprendi-
zagem associadas, pelo que se torna 
imprescindível o reforço das compe-
tências digitais dos docentes, permi-
tindo-lhes a utilização de metodolo-
gias e estratégias ativas de ensino em 
sinergia com as tecnologias digitais.

Finalmente, é importante que os 
docentes tenham uma visão de com-
plementaridade e interdisciplinarida-
de, trabalho em conjunto os docentes 
de várias áreas ao longo do percurso 
formativo, para que os estudantes ao 
longo do curso tenham uma visão 
global das matérias e da forma como 
esta se relaciona entre si, em termos 
teóricos e práticos, pois só assim che-
garão devidamente preparados ao 
mercado de trabalho. Em geral, pen-
so que as Instituições de Ensino Supe-
rior têm criado condições para que o 
seu corpo docente possa acompanhar 
os desafios do ensino, nomeadamente 
na Contabilidade. No IPCA, temos 
feito os investimentos necessários 
para que tal aconteça e contamos, por 
isso, com um corpo docente muito 
bem preparado para o ensino da Con-
tabilidade e áreas afins.
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A Contabilidade Empresarial
uma ferramenta indispensável 
no apoio à Gestão
AGOSTINHO COSTA

«A contabilidade não pode impedir a administração 
de fazer coisas erradas. Mas pode informar, logo que 
possível, para que o mundo possa ver os resultados.»

Walter Schuetze

O papel da contabilidade na empresa é um fator 
crítico de sucesso. 

A Contabilidade, como sistema de informação 
que é, identifica os factos relacionados com a ativi-
dade empresarial, processa-os contabilisticamente, de 
acordo com o seu Plano de Contas e, sintetiza-os em 
Demonstrações Financeiras, tais como;

• Balanço 
• Demonstração de Resultados
• Demonstração dos Fluxos de Caixa 
• MOAF – Mapa de Origens e Aplicações de 

Fundos
• Demonstração das Alterações dos Capitais 

Próprios,
proporcionando, dessa forma, informações rele-
vantes para a tomada de decisões. 

Por exemplo:
Estas Demonstrações Financeiras facultam infor-

mação de apoio à gestão acerca:
• Da posição financeira da organização 1 Ba-

lanço
• Do desempenho 1 Demonstração de Resul-

tados
• Das alterações na posição financeira 1 Com-

paração de Balanços e Mapas de Fluxos Finan-
ceiros

• Da geração dos meios financeiros e da sua uti-
lização  1 Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Através da informação das demonstrações financei-
ras, poder-se-ão construir ferramentas de acompanha-
mento da saúde do negócio. 

Dessa forma, a gestão poderá
• Tomar consciência da real Situação Económica 

e Financeira da empresa.
• Estar atenta aos sinais de alerta de eventuais 

problemas, pela constatação da degradação de 
alguns indicadores chave. 

• Realizar projeções, para diferentes cenários.
• …
Estes aspetos auxiliam a tomada de decisões e têm, 

portanto, repercussões a longo prazo. 
Para a tomada de decisões que possam manter a 

saúde do negócio, é necessário que a gestão se apoie 
em dados contabilísticos, credíveis e atualizados. Toda 
a organização deve ter Demonstrações Financeiras 
consistentes nos critérios utilizados e elaboradas com 
periodicidade, por forma a permitirem a sua compara-
ção entre períodos, assim como a análise da evolução 
dos valores em causa.

Numa empresa, o trabalho de gestão é um proces-
so que envolve planeamento, organização, direção e 
controlo, cuja finalidade é a obtenção de Resultados. 
Portanto, as informações são necessárias, tanto para o 
planeamento como para o controlo, assim como para 
a tomada de decisões correntes de gestão. A utilização 
da informação contabilística é pois fundamental no 
planeamento e no controlo financeiro, possibilitando 
otimizar o uso dos recursos. 

Uma contabilidade atualizada, rigorosa e que, 
como boa fonte de informação, proporcione aos ór-
gãos de gestão dados com periodicidade mensal, úteis 
para a gestão pode contribuir para uma adequada apli-
cação dos recursos financeiros da empresa, para a ela-
boração de diagnósticos mensais da saúde do negócio, 
para um acompanhamento da execução orçamental da 
organização.

OPINIÃO

Toda a organização deve ter 
Demonstrações Financeiras, 
consistentes nos critérios utilizados 
e elaboradas com periodicidade
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Permite ainda uma análise comparativa com a con-
corrência do mercado, o que é importante para com-
preender quais os seus pontos fortes, quais os seus pon-
tos fracos, o que tem que melhorar, quais as tendências 
do negócio e como ele pode ser projetado, entre outros 
aspetos. Consequentemente, a empresa pode tornar-se 
mais competitiva, pois projeta suas ações no futuro, 
realizando as mudanças necessárias.

Como ferramenta de apoio à tomada de decisões, a 
contabilidade pode contribuir para melhorar o desem-
penho da sua empresa. O apoio da informação con-
tabilística, rigorosa e atualizada, fornecida em tempo 
oportuno e com periodicidade mensal, exerce um pa-
pel essencial na redução dos riscos do negócio. 

A necessidade crescente de informações, úteis à 
gestão, fez com que a contabilidade seja uma impor-
tante fonte de apoio que possibilita transformar nú-
meros em relatórios de apoio à gestão. Pode fornecer 
informação para o desenvolvimento de instrumentos 
de apoio às decisões, contribuindodessa forma, para 
melhorar a gestão do negócio. Pode, portanto, auxiliar 
a melhorar o processo de decisão, gerando com isso 
uma vantagem competitiva para as empresas. 

A contabilidade pode ser uma fonte de informações 
credíveis e objetivas, que proporciona um melhor co-
nhecimento sobre a própria empresa, o seu negócio e 
o seu mercado, minimizando os riscos do processo de 
tomada de decisões.

A contabilidade, rigorosa e oportuna, em termos 
de fornecimento atempado de dados, adequados às 
necessidades dos gestores, pode ser considerada um 
sistema de informação indispensável a uma boa ges-
tão. A informação proporcionada pela contabilidade é 
imprescindível para o processo de tomada de decisões, 
visto que…:

• Possibilita a elaboração de planos de ação, em 
conformidade com a sua real situação econó-
mica e financeira. 

• Possibilita uma otimização da gestão, fazendo 
com que a empresa apresente um melhor de-
sempenho, fruto de melhores decisões, apoia-
das numa informação contabilística de quali-
dade e fornecida em tempo oportuno.

Sintetizando alguns aspetos positivos da importân-
cia da contabilidade no apoio à gestão, poderíamos 
citar:

• Melhor uso dos recursos
• Maior vantagem competitiva
• Maior eficiência na gestão

• Maior acerto na análise da rentabilidade dos 
produtos ou serviços

• …
Uma contabilidade eficaz é essencial para o bom 

funcionamento de qualquer organização. 
A informação contabilística é importante para dife-

rentes destinatários, através das demonstrações finan-
ceiras que proporciona. 

Como exemplo de diferentes destinatários da in-
formação, podemos enumerar:

• Sócios
• Gestores 
• Estado 
• Credores 
• Concorrentes 
• Etc. …
As informações contabilísticas deverão proporcio-

nar ao utilizador uma melhor compreensão dos factos 
ocorridos na empresa em determinado momento.

Mesmo assim, muitos proprietários de pequenas e 
médias empresas, no seu processo de gestão, acabam 
por negligenciar esta fonte de informação, não retiran-
do dela todo o apoio que ela é capaz de proporcionar.

Porquê?

Por mais que a contabilidade seja essencial, muitas 
pessoas ainda não sabem qual a sua real função na or-
ganização. 

Nem sempre a contabilidade é vista como uma fer-
ramenta de apoio à gestão, mas sim como uma obriga-
toriedade exigida por lei. 

Em inúmeras situações, a informação da contabili-
dade tem como principal objetivo atender às exigên-
cias dos prazos da legislação fiscal em vigor, sendo pre-
parada para responder a tais exigências informativas.
Está intimamente ligada às rotinas exigidas pela Le-
gislação e muitas vezes não está preparada para forne-
cer com normalidade, de forma periódica e em tempo 
oportuno, informação de apoio à gestão, como, por 
exemplo, em termos de relatórios de gestão ou outro 
tipo de informação.

A contabilidade não pode apenas atender às ne-
cessidades legais em vigor, pois dessa forma a sua 
utilidade para a gestão desaparece. Devido a essa par-
ticularidade, os gestores, principalmente das PME e 
das microempresas, acabam por não ter a informação 
contabilística adequada, em tempo útil, para apoio às 
decisões duma boa gestão. Acabam por se habituar a 
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uma gestão empírica, apoiada pontualmente por algu-
ma informação contabilística. Mas não há o uso regu-
lar dessa informação, nem no planeamento, nem no 
acompanhamento da situação económica e financeira 
mensal. Criam-se hábitos de uma gestão empírica, sem 
o apoio da informação contabilística. Isso não deve, 
nem pode acontecer.

Por exemplo: 

Quantas vezes um simples Balancete é fornecido 
com vários meses de atraso. Talvez eu esteja a ser oti-
mista. Há casos em que os Balancetes são emitidos 
com tanto atraso, que a utilidade para apoio à gestão 
é nula. 

Bom, mas esses, são certamente os maus exemplos 
e, como tal, não devem ser seguidos.

Esta situação contribui para que muitos empresá-
rios de PME, e de microempresas não deem a devida 
atenção a todo o potencial da informação contabi-
lística. Habituaram-se a viver sem essa informação e 
esse facto contribuiu para que acreditem que a gestão 
operacional, ou seja, o dia a dia que envolve o tra-
balho, é suficiente para o sucesso da empresa. Mas, 
normalmente, as coisas não são tão simples. Vender 
muito não significa ter lucro. E ter lucro não signi-
fica ter dinheiro disponível. O ciclo operacional e o 
ciclo financeiro duma organização, não coincidem 
necessariamente. Como tal, existem necessidades de 
financiamento que podem ter que ser colmatadas. O 
setor contabilístico deve garantir não apenas o cum-
primento de obrigações legais, mas também dinamizar 
a gestão financeira de um negócio.  A Contabilidade 
deve funcionar como um instrumento interno de in-
formação, para apoio à gestão. 

A partir da análise e tratamento da informação con-
tabilística é possível preparar instrumentos de apoio às 
decisões de gestão.

Assim, a informação contabilística deve, entre ou-
tras características, ser:

• Confiável (informação com rigor, credível)
• Oportuna (fornecida atempadamente)
• Útil (que vá de encontro às necessidades infor-

mativas, na tomada de decisões de gestão) 
• …
A muita ou pouca importância que a Contabili-

dade tem como ferramenta de apoio à gestão, em al-
gumas empresas, pode ser constatada pelos seguintes 
aspetos:

• O grau de utilização das informações contabi-
lísticas pelos empresários. Quanto maior esta 
utilização, maior é a valorização. 

• A utilidade da informação para as decisões de 
gestão. As informações devem ser úteis para 
quem toma a decisão. De nada adianta para a 
gestão ter uma informação contabilística se a 
sua utilidade é nula.

• A fiabilidade da informação. O ideal é que as 
informações contabilísticas sejam obtidas, ana-
lisadas e, no caso de diagnosticados erros, estes 
sejam reparados. 

Se a contabilidade for uma fonte de informação de-
ficiente, não terá qualquer utilidade como ferramenta 
de apoio à gestão. 

Sem uma contabilidade que dê informação para os 
gestores tomarem as melhores decisões, a otimização 
dos Resultados duma organização estará longe de ser 
alcançada.

A contabilidade na sua empresa poderá ter um pa-
pel importante. Poderá ajudar na tomada de decisões 
e na preservação da saúde financeira do seu negócio. 

Como funciona a contabilidade na sua empresa?

Uma contabilidade eficaz tem a possibilidade de 
fornecer informação que possibilita análises das quais 
se possam retirar conclusões de alguns indicadores de 
alarme sobre potenciais situações que indiciem pro-
blemas, a curto ou a médio prazo. Como tal, a leitura 
atempada de tais sinais de alerta possibilita a tomada 
de decisões que possam evitar situações graves para a 
organização.

Quando não é dada a devida atenção à contabi-
lidade da organização, o potencial informativo deste 
sistema é desperdiçado. 

• Como está a ser utilizada a contabilidade na 
sua empresa?

• Funciona como um sistema de informação 
de apoio à gestão, ou funciona apenas para 
cumprir as obrigações fiscais?

Toda a organização deve ter 
Demonstrações Financeiras 
consistentes nos critérios utilizados 
e elaboradas com periodicidade



12 CONTABILIDADE & Empresas  |  JULHO/AGOSTO 2021  |  nº 70 - 2ª sérieCONTABILIDADE & Empresas  |  JULHO/AGOSTO 2021  |  nº 70 - 2ª série

A 
formação profissional 
deve fazer parte da cultu-
ra dos profissionais e das 
organizações, como um 
fator de crescimento, de 

competitividade e capacidade de afir-
mação no mercado. Ainda assim, caso 
essas práticas não sejam demonstradas, 
também o Código do Trabalho prevê 
a formação contínua como um direito 
dos trabalhadores.

A norma internacional de ensino e 
formação n.º 7, aplicável a profissionais 
da contabilidade (IES 7), apresenta 
metodologias, abordagens e requisi-
tos de obrigatória implementação por 
organizações profissionais membros 
da IFAC no que a formação contínua 
respeita.  

Em Portugal, aos contabilistas 
certificados é aplicável o RFPC – Re-
gulamento da Formação Profissional 
Contínua (publicado em “Diário da 
República” a 09/01/2020 como Regu-
lamento n.º 17/2020), o qual prevê o 
cumprimento de 30 créditos anuais, ob-
tidos nomeadamente através de forma-
ção profissional ministrada pela Ordem 
dos Contabilistas Certificados (OCC), 
por entidades formadoras certificadas, 
via formação homologada pela OCC 
a pedido de entidades não certificadas, 
também através de cursos de grau aca-
démico e pós-graduações de áreas da 
contabilidade, fiscalidade, gestão, eco-
nomia e ciências empresariais ou pela 
publicação de livros e artigos de âmbito 
técnico/profissional ou científico.

A formação profissional contínua 
dos contabilistas certificados pretende 
manter e desenvolver as competências 
técnicas e capacidades profissionais va-
lidadas aquando da qualificação inicial 
em contabilidade, por forma a garantir 
que os CC exercem a profissão pautados 
pelos mais elevados padrões de excelên-
cia técnica, rigor, competência e confor-
me os preceitos éticos e deontológicos 
da profissão de contabilista certificado.

Competência é um dos princí-
pios deontológicos dos contabilistas 
certificados, devendo estes, para tal, 
desenvolver e incrementar os seus co-
nhecimentos e qualificações técnicas 
de modo continuado e atualizado. A 
formação profissional contínua pro-
move não só a excelência e capacitação 
profissional dos contabilistas certifica-
dos, por forma a prestarem os melhores 
serviços aos seus clientes, mas funda-
mentalmente para contribuírem para o 
reforço do interesse público, reputação 
e dignificação da profissão como um 
todo, bem como do seu valor junto da 
economia e da sociedade.

A OCC tem o dever de promover 
e contribuir para o aperfeiçoamento e 
formação profissional dos seus mem-
bros. No cumprimento desse desígnio, 
prepara e ministra cursos de formação 
profissional de contabilidade e fiscali-
dade (como áreas técnicas fundamen-
tais), mas também de gestão, consulto-
ria, economia, informática e software 
de produtividade profissional, línguas, 
recursos humanos e matérias de direito. 
Pelas suas responsabilidades e abran-
gência territorial, descentraliza os cur-
sos, oferece diversas modalidades peda-
gógicas, disponibiliza formação paga e 
também gratuita, presencial ou através 
de ferramentas e plataformas digitais. 

Formação profissional contínua

O ano 2020, pelas restrições sociais 
e profissionais que todos enfrentámos, 
poderia ter abalado todo o modelo de 
formação da Ordem. Foi, sem margem 
de dúvida, o maior teste à capacidade 
formativa da Ordem e dos contabilistas 
certificados, pois, num ano de tremen-
das alterações legislativas e obstáculos 
à realização de formação nos modelos 
tradicionais, a Ordem e os seus mem-
bros tiveram de se reinventar e desen-
volver novos modelos formativos sobre 
as mais recentes mudanças legislativas.

De forma eficiente, com a agilidade 
e flexibilidade que tão bem caracteri-
zam a Ordem e os seus membros, num 
ano em que era especialmente impor-
tante disponibilizar formação profissio-
nal contínua – atendendo às centenas 
de novos diplomas legais que entraram 
em vigor no nosso ordenamento ju-
rídico para fazer face à pandemia –, a 
resposta da OCC, e, consequentemen-
te, dos contabilistas certificados, não 
poderia ter sido melhor.

Logo no começo da pandemia, 
suspenderam-se todas as formações 
presenciais e reforçou-se o modelo de 
formação à distância, quer através do 
reforço da plataforma formativa, quer 
através do reforço e readaptação do pla-
no formativo. Paralelamente, a Ordem 
apresentou um pacote de medidas de 
apoio profissional e social aos membros 
que incluía, entre outras vantajosas 
medidas: - Formação gratuita para os 
membros; - Devolução das quantias 
pagas aos formandos inscritos em cur-
sos a decorrer ou a realizar; - Entrega 
de manuais em formato papel sem 
custos; - Disponibilização gratuita dos 
manuais de formação; - Derrogação do 

CONTABILIDADE

A formação profissional em tempos 
de pandemia

PAULA FRANCO
Bastonária da Ordem dos Con-
tabilistas Certificados
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dever de cumprimento de realização de 
30 créditos de formação profissional 
contínua durante 2020; e - Reforço da 
plataforma de formação à distância e 
rede de internet da Ordem. Este paco-
te, no tocante à formação profissional 
contínua, permitiu aos membros, num 
ano especialmente difícil, formarem-se 
e reforçarem o valor acrescentado aos 
seus clientes, minimizando o transtor-
no na sua saúde e bem-estar e custos 
com a formação.

Simultaneamente, em resposta à 
pandemia, foram criados modelos for-
mativos como a formação plug-in e a 
formação em ambiente de trabalho em 
formato digital. Estes novos modelos, 
com uma vertente moderna, interativa 
e adaptada aos constrangimentos pro-
vocados pelo contexto pandémico em 
que vivemos, permitiram aos contabi-
listas certificados encontrar novas res-
postas às suas necessidades formativas. 
As plataformas digitais saltaram para a 
linha da frente do acesso à manutenção 
e desenvolvimento das competências 
profissionais dos contabilistas de todo 
o mundo. “Zoom”, “Teams” e “live 
streams” passaram a fazer parte do lé-
xico dos profissionais e até do cidadão 
em comum.  

Este conjunto coordenado de res-
postas, um plano formativo altamente 
personalizado e as mais variadas e di-
versas ofertas formativas, possibilitou 
que em 2020, num ano que poderia 
ter sido extremamente nefasto para a 
realização de formação, se alcançassem 
os melhores resultados na história da 
Instituição e os contabilistas certifica-
dos participassem, numa adesão sem 
paralelo, nas sessões de formação pro-
fissional contínua da OCC e se capa-
citassem transversal, pessoal e profissio-
nalmente.

A OCC mais que triplicou o nú-
mero de formações à distância realiza-
das (274 em 2020, quando em anos 
anteriores o número aproximava-se de 
80, contudo sem o atingir). Em 2021, 

só no primeiro semestre, o número 
de formações à distância realizadas, já 
ultrapassa as 200, aproximando-se as-
sim, em seis meses, do número total 
de formações desta natureza registadas 
no ano anterior. Também as chamadas 
reuniões livres (sessões de informação 
e esclarecimento de questões diver-
sas), que em 2018 e 2019 já haviam 
tido transmissão digital em direto 
(live stream), com visualizações na or-
dem das dezenas de milhar, em 2020 
as reuniões livres registaram mais de 1 
milhão e 200 mil visualizações, sendo 
que os dados já obtidos, referentes aos 
primeiros seis meses de 2021, indicam, 
por agora, mais de 870 mil visualiza-
ções.

O plano de formação da OCC, 
atualizado em permanência no site ofi-
cial da instituição, está orientado para 
o sucesso, para o enriquecimento pes-
soal, para a qualificação e para a criação 
e desenvolvimento das competências 
técnicas e pessoais que permitam aos 
contabilistas certificados reforçar o seu 
valor e o interesse público da profissão. 
Este plano vai ao encontro das novas 
necessidades dos membros, focando-
-se num perfil inovador, que abrange 
as mais variadas áreas do saber, po-
tencializando assim a especialização e 
o conhecimento multidisciplinar dos 
contabilistas certificados e o aumento 
da preponderância da profissão. É um 
programa flexível, ágil, que permite 
a integração de novas matérias, assim 
que novas alterações legislativas se apre-
sentem no panorama profissional dos 
contabilistas certificados.

No entanto, existem obstáculos, 
nomeadamente em termos de cons-
ciencialização e falta de tempo, para 
que mais membros possam participar 
em mais sessões de formação profissio-
nal contínua. Existem também dificul-
dades no que toca aos conhecimentos 
técnicos dos empresários, cuja tecnici-
dade se prende apenas com o seu negó-
cio prático e não com matérias de ges-

tão, contabilidade ou finanças, essenciais 
para o desenvolvimento e crescimento 
de qualquer empresa. E, em simultâ-
neo, subsistem carências formativas nos 
funcionários públicos com quem os 
contabilistas certificados interagem no 
seu exercício diário da profissão. É ne-
cessário que todos estes diferentes agen-
tes económicos, se dotem, permanente-
mente, de mais competências técnicas, 
pois só assim conseguiremos aumentar 
os níveis de produtividade, eficiência, 
inovação e desempenho profissional, 
potencializando o tão necessário cres-
cimento económico e social do nosso 
país.

Às escolas – não só às universidades 
e politécnicos, mas também às secun-
dárias e básicas, pois o ensino de áreas 
como as finanças, economia, contabili-
dade e gestão deve iniciar-se em tenra 
idade – compete estarem atualizadas, 
adaptarem-se às novas realidades e exi-
gências. As escolas não se podem pren-
der aos seus modelos formativos, têm 
de inovar, olhar em frente e continuar 
o caminho de preparação dos futuros 
agentes económicos.

É assim necessário um trabalho 
conjunto de vários stakeholders, pú-
blicos e privados, para que se promova 
o desenvolvimento contínuo das com-
petências profissionais e pessoais dos 
contabilistas certificados, empresários, 
funcionários públicos e alunos, por 
forma a reforçar-se o valor acrescenta-
do por todos junto da nossa economia 
e sociedade civil. Por parte da OCC e 
dos seus membros, continuaremos a 
ser um padrão de qualidade, conhe-
cimento técnico e rigor inigualáveis, 
contribuindo para o interesse público 
da profissão e reforçando o nosso pa-
pel como agentes ativos num ambiente 
económico que se quer a crescer e em 
franco desenvolvimento.

Uma profissão que descure as preo-
cupações qualitativas no âmbito da sua 
formação não terá, decididamente, um 
futuro risonho.
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– O que mudou em 12 anos 
de vigência
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2 - Principais medidas do Código de Trabalho e a sua concretização
Um regime que se complementa com outros diplomas - Articulação com Código dos Regimes 
Contributivos da SS, com a Portaria n.º 55/2010, de 21 de janeiro e com a Portaria 879-
A/2010, de 29 de Novembro

3 - A importância da contratação coletiva no Direito do Trabalho e a aplicação 
destas normas

4 - Direitos e deveres das partes e consequências da sua violação
O exercício do poder disciplinar por parte da entidade patronal - Tramitação do processo 
disciplinar e sanções

5 - As modalidades de contratos e os seus regimes no Código de Trabalho
Contrato de trabalho por tempo indeterminado - Contrato a termo resolutivo certo e incerto: 
pressupostos, fundamentos e seu regime - Contrato de muito curta duração - Teletrabalho - 
Comissão de serviço - Contrato de trabalho intermitente - Contrato de trabalho temporário

6 - Modalidades de horário e a flexibilidade de horário
Horário rígido - Horário flexível - Isenção de horário de trabalho: suas modalidades e regimes - 
Trabalho noturno - Outras modalidades de horários previstas em IRCT

7 - O regime das faltas
Faltas justificadas e injustificadas - Faltas remuneradas e não remuneradas - Procedimento de 
justificação das faltas

8 - O regime das ferias
Da aquisição do direito a ferias: regime regra e casos excecionais - Da consolidação do direito 
a ferias - Do gozo do direito a ferias - Marcação das ferias e seu gozo: direitos e deveres do 
trabalhador

9 - O regime das licenças, em especial o Estatuto da Parentalidade
Deveres do trabalhador - Direito a faltas, licenças e dispensas e suas consequências

10 - Modalidades de cessação do contrato de trabalho e seus regimes
A caducidade do contrato - Regime da Revogação por Mutuo consentimento - O 
despedimento por extinção do posto de trabalho - O despedimento coletivo - O despedimento 
por inadaptação - O despedimento por justa causa - A denuncia - Calculo das indemnizações 
compensações e direitos adquiridos

11 - O regime da formação profissional e o Estatuto do Trabalhador Estudante
Numero de horas de formação anual - Elaboração do plano de formação - Os 
direitos do trabalhador estudante e a sua relação com a formação profissional
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de Ciências Sociais, Políticas e 
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políticas pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, na qual se 
encontra presentemente a frequentar o 
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Paralelamente à docência, exerce 
advocacia na área do Direito do Trabalho 
e Direito Administrativo, áreas em que 
é formadora, tendo, neste domínio, 
colaborado com várias entidades, 
públicas e privadas, nomeadamente 
com a Ordem dos Técnicos Oficiais de 
Contas, para a qual elaborou os Manuais 
de Direito do Trabalho, com o Centro de 
Estudos e Formação Autárquica (CEFA), 
com a Unave (Unidade de Formação 
da Universidade de Aveiro) e com a 
Associação Nacional das Freguesias 
(ANAFRE) para a qual elaborou o 
manual de gestão de recursos humanos.
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S
eja em outsourcing 
ou em regime inter-
no, a contabilidade é 
obrigatória em todas 
as empresas, indepen-

dentemente da sua dimensão ou 
setor de atividade. É através desta 
área de gestão financeira que é per-
mitido aos gestores terem informa-
ção atempada para uma melhor to-
mada de decisão. Se, há uns anos, 
os contabilistas eram vistos como 
os guarda-livros, e a contabilidade 
como algo que era obrigatório nas 
empresas, hoje são bem mais que 
isso, pois ocupam cada vez mais o 
papel de consultores. 

A automatização dos processos 
rotineiros veio trazer mais tempo 
para a análise detalhada das contas 
dos clientes, como tal isso obriga-
-nos à adaptação da formação des-
tes profissionais. 

Para iniciar uma carreira em 
contabilidade é requerida uma 
crescente capacitação de todos os 
profissionais. Se as licenciaturas 
até agora estavam bastante focadas 
em unidades curriculares técnicas 
e especializadas de contabilidade, 
urge a adaptação à nova realida-
de desta profissão. Já não basta 
os contabilistas serem técnicos de 
contabilidade, é necessário terem 
bases sólidas de gestão, fiscalidade 
e análise, sobretudo na avaliação 
do plano curricular, acrescentando 
cadeiras mais focadas na área de 
consultoria financeira e impostos.

Atualmente, a capacidade de 

aprendizagem e atualização são 
essenciais para nos mantermos 
preparados para o mundo do tra-
balho. Se esta nova realidade, que 
vivemos desde março de 2020, nos 
trouxe mais alguma aprendiza-
gem foi a de que o mundo como 
o conhecemos pode mudar de um 
momento para o outro. Por isso, a 
habilidade mais procurada do mo-
mento – capacidade de aprendiza-
gem constante – tornou-se fulcral. 
Se para os contabilistas já era obri-
gatória a atualização ao minuto de 
todas as alterações fiscais, com a 
pandemia essa atualização e apren-
dizagem chegaram a ser diárias, 
com as medidas que eram lançadas 
regularmente pelo Governo. 

Neste último ano e meio, foi 
de notar a busca por formação e 
aprendizagem, por parte de con-
tabilistas certificados, não só nas 
suas áreas “core” de especialização 
como em áreas complementares — 
também possibilitadas e impulsio-
nadas pela formação online. 

Este novo caminho e as novas 
tendências pretendem tornar os 
cursos mais práticos, nomeada-
mente através de estágios obriga-
tórios em empresas de contabili-
dade para o exercício da profissão, 
tal como acontece com os futuros 
profissionais em Revisão Oficial 
de Contas (ROC). Desta forma, 
dotamos a profissão de uma massa 
mais crítica, de uma maior qua-
lidade, robustez e de valor acres-
centado, tornando-se muito mais 
atrativa para a nova geração.

Atualmente, fazer um estágio 
que ofereça valências na profis-
são e um exame à Ordem, que é 
bastante rigoroso, deve compro-
var que se cumprem todos os re-

quisitos para um profissional ser 
contabilista certificado, porém é 
expectável que, com esta capaci-
tação académica, os profissionais 
sejam capazes de compreender os 
princípios da contabilidade geral 
e o duplo papel da contabilidade.

Ao olhar para o plano curricular 
de alguns cursos superiores, depara-
mo-nos, por vezes, com disciplinas 
que poderiam dar lugar a aprendiza-
gens mais relacionadas com a gestão, 
mas que, no entanto, continuam a 
seguir uma via ainda antiquada. 

Muitas vezes, ouço dizer que 
para ser contabilista é necessário 
ter paixão — penso que deveria ser 
assim em todas as profissões —, 
mas de facto, desde as exigências 
académicas que temos de atraves-
sar, passando pelas tarefas diárias, 
ou ainda pelos desafios constantes, 
é de facto necessário gostar do que 
fazemos para o fazer com alegria e 
motivação diária. 

Outra questão com que estes 
profissionais se deparam, quando 
atingem o nível de conhecimento su-
ficiente para colocar “mãos à obra”, 
é a falta de reconhecimento que 
têm perante a sociedade, mas estão 
conscientes de que desempenham 
um papel realmente importante nas 
empresas. 

Estes novos profissionais estão 
conscientes de que dão informa-
ção sobre a sustentabilidade do 
negócio e se envolvem naquilo 
que a empresa pode fazer a nível 
futuro. É esse “poder” que deverá 
estender-se para além da área fi-
nanceira, imiscuindo-se na área de 
consultoria e gestão de clientes.

A profissão de contabilista, como 
profissão regulamentada, é recen-
te, pois cada vez são exigidas novas 

Formação em Contabilidade

 FILIPA XAVIER DE BASTO
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16 CONTABILIDADE & Empresas  |  JULHO/AGOSTO 2021  |  nº 70 - 2ª sérieCONTABILIDADE & Empresas  |  JULHO/AGOSTO 2021  |  nº 70 - 2ª série

CONTABILIDADE

competências. No passado, os con-
tabilistas, para poderem exercer e 
assinar declarações fiscais, apenas 
tinham de se inscrever nas Finanças 
e realizar exames. Atualmente existe, 
uma Ordem e, com ela, uma maior 
capacitação e ajuda de todos os pro-
fissionais, naquilo que são as exigên-
cias necessárias, como em qualquer 
outra área de atuação direta no mer-
cado por via de estágios, sejam estes 
curriculares ou profissionais.

Enquanto estagiário, o aluno 
vai viver situações que nem sempre 
estão descritas nos livros, como tal 
terá que desenvolver o seu raciocí-
nio e contar com a ajuda de pro-

fessores e colegas da área para en-
contrar soluções para os problemas 
enfrentados. Como consequência, 
aumenta a sua capacidade de ação 
e o seu conhecimento, o que será 
muito útil quando partir para a 
procura ativa de emprego na área. 
Desta forma, quem consegue de-
monstrar teoria e prática na rotina 
da profissão tende a ser um profis-
sional cujo perfil tem mais oportu-
nidades de crescer na carreira.

É urgente mudar o conceito tal 
como o conhecemos. Criar uma 
nova geração que queira ser mais 
que um contabilista, que lhe inte-
resse ser consultor. Esta nova diás-

pora terá de envidar esforços por 
novos caminhos, mais próximos 
da área da gestão, uma vez que a 
profissão de contabilista como a 
conhecemos irá acabar.

O futuro pede uma nova ge-
ração de contabilistas, até mesmo 
pela falta de mão de obra qualifica-
da que existe e que queira abraçar 
a profissão.Isso só pode acontecer 
quando se encontrarem formas de 
fomentar a paixão pelo ofício, pois, 
apesar de ser clara a nobreza da 
profissão, devido às suas altas qua-
lificações e dificuldades, a socieda-
de ainda não valoriza o contabilista 
como deveria. 

A Reestruturação Financeira 
de uma Empresa 
– Os aspetos essenciais, para uma 
reestruturação bem-sucedida
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• A Reestruturação e o Financiamento
• De que forma uma empresa saudável se torna insustentável?
• Como se recupera a sustentabilidade financeira
• Apresentar proposta realista de viabilização financeira à banca
• Como se determina a solidez de uma reestruturação financeira na 

perspetiva dos financiadores?
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Resumo
Esta contribuição visa auxiliar os 

futuros candidatos a Contabilistas 
Certificados na sua preparação para o 
exame de acesso à Ordem dos Con-
tabilistas Certificados, procurando 
salientar, assim, a importância da for-
mação (neste caso, por via do estudo 
regular de literatura) para a aquisição 
de competências e para a construção 
de um percurso profissional bem-
-sucedido e qualificado no âmbito da 
atividade contabilística. 

1. Introdução 

Nas palavras de Rogério Fernan-
des Ferreira, “sem ética não se terá uma 
contabilidade autêntica, pois assim 
desrespeitam-se sãos princípios. Não 
se terá contabilidade e apenas arreme-
dos, falsidades” (Ferreira, 2006, p.3). 
O objeto da ética centra-se nos com-
portamentos humanos, isto é, consiste 
em saber se são bons ou não (Ferreira, 
2006). No que concerne à deonto-
logia, esta não é mais do que a ética 
aplicada ao exercício de uma profissão 
(Gonçalves e Carreira, 2012).

Para um profissional ser reconhe-
cido como Contabilista Certificado 
(CC), é necessário, de entre outros 
aspetos, que realize com sucesso um 
exame de acesso à profissão, o qual 
é composto por questões de índole 
estatutária e deontológica, a par de 
perguntas acerca de Contabilidade 
Financeira, Contabilidade Analítica e 
Fiscalidade. 

Isto dito, o artigo tem como ob-
jetivo dar a conhecer as questões mais 
frequentes sobre matérias estatutárias 
e deontológicas presentes nos exames 
de avaliação profissional para o in-
gresso na Ordem dos Contabilistas 
Certificados (OCC), no período de 
2017 a 2019. No triénio em análise 
foram realizadas, no decurso das nove 
provas ocorridas nesse arco temporal, 
81 questões sobre matérias estatutá-
rias e deontológicas, tendo a presente 
pesquisa procedido à seleção das 10 
perguntas mais frequentes desse rol 
de 81 interpelações.

O método seguido para a recolha 
de dados concretizou-se na análise de 
conteúdo dos exames supramencio-
nados, em particular no que se refere 
às questões sobre matérias estatutá-
rias e deontológicas neles inseridas. 
O estudo fornece a solução para as 
10 questões apresentadas, de acordo 
com as respostas oficiais da OCC e 
em linha com a legislação em vigor 
à data, designadamente, o Estatuto 

da Ordem dos Contabilistas Certifi-
cados (EOCC) e o Código Deonto-
lógico dos Contabilistas Certificados 
(CDCC). Como ponto prévio im-
porta clarificar que a OCC apenas 
disponibiliza ao público em geral as 
opções de resposta corretas (A ou B 
ou C ou D), ou seja, por outras pa-
lavras, não fornece as justificações 
pormenorizadas que fundamentam e 
sustentam as escolhas certas de cada 
candidato a CC. 

Este artigo faz referência, tam-
bém, a título de enquadramento his-
tórico, aos principais aspetos que con-
tribuíram para a regulamentação da 
profissão de contabilista em Portugal.

Com este quadro geral, a pesquisa 
intenta auxiliar os futuros candidatos 
a CC na sua preparação para o exame 
de acesso à OCC, salientando, assim, 
a importância da formação (neste 
caso, por via do estudo regular de 
literatura) para a aquisição de com-
petências e para a construção de um 
percurso profissional bem-sucedido e 
qualificado. 

O “paper” encontra-se estrutu-
rado em seis secções, incluindo esta 
introdução. A segunda secção iden-
tifica os aspetos mais relevantes da 
regulamentação profissional dos con-
tabilistas em Portugal no período de 
1963 a 2019. A secção seguinte in-
troduz informações relevantes acerca 
dos exames de acesso à profissão (no 

A importância da formação 
em Contabilidade: guia de estudo 
para as matérias estatutárias e deontológicas 
do exame de admissão à profissão de 
Contabilista Certificado (2017-2019)
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período de 2017 a 2019), das condi-
ções de inscrição na OCC e do está-
gio profissional. A quarta secção, a 
secção principal deste escrito, expõe, 
sob a forma de tabela, as 10 questões 
mais frequentes dos exames de avalia-
ção realizados no recorte temporal em 
apreço, fornecendo, também, as so-
luções completas dessas mesmas per-
guntas. De seguida, a quinta secção 
apresenta o número de candidaturas 
aos exames e o número de aprovações 
nesses mesmos exames, tudo tendo 
como referência o triénio 2017-2019. 
A finalizar, a conclusão. 

2. Os aspetos mais relevantes 
da regulamentação profissional 
dos contabilistas em Portugal, 
1963-2019

Foi percorrido um longo cami-
nho, por vezes conturbado, que cul-
minou com a criação, em 1995, de 
uma entidade reguladora da profissão 
de contabilista em Portugal (Rodri-
gues, 2016). As dificuldades surgiram 
tanto de condicionalismos políticos 
como também dos diferentes níveis 
de escolaridade dos profissionais de 
contabilidade, que resultaram em 
conflitos de interesses (Rodrigues e 
Gomes, 2002).

O primeiro grande marco do ca-
minho da regulamentação profissio-
nal surge em meados do século XX. 
Com efeito, no ano de 1963, nasce 
o sonho da regulamentação profis-
sional, com a publicação do Código 
da Contribuição Industrial (CCI) 
(Portugal, 2011, 2013), diploma 
legal que pela primeira vez reconhe-
ceu em Portugal a figura jurídica do 
Técnico de Contas. O artigo 52.º do 
CCI previa que, até que se procedesse 
à regulamentação legal da profissão 
de técnico de contas – o que se veio 
a concretizar apenas 32 anos depois, 
em 1995 –, apenas pudessem ser con-

siderados técnicos de contas os pro-
fissionais que, mediante condições a 
definir, formalizassem a sua inscrição 
na Direção-Geral das Contribuições 
e Impostos (DGCI) e nela fossem 
aceites (Carqueja, 2001; Guimarães, 
2009; Portugal, 2011; Miranda, Al-
meida e Gonçalves, 2017). 

Com a Revolução de 25 de Abril 
de 1974, viveu-se em Portugal uma 
época de espírito associativo e foi nes-
se sentido que, a 3 de março de 1975, 
se constituiu a Associação Portugue-
sa de Contabilistas (APC) (Costa, 
2016); dois anos mais tarde, a 8 de 
março de 1977, foi constituída a Câ-
mara dos Técnicos de Contas (CTC), 
entidade de caráter não oficial que vi-
sava representar os interesses dos Téc-
nicos de Contas, e, em 16 de março 
desse ano, foi fundada a Associação 
Portuguesa de Técnicos de Contas 
(APOTEC) (Benavente-Rodrigues, 
2007). 

Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 
47/77, de 7 de fevereiro, aprovou o 
primeiro Plano Oficial de Contabili-
dade para as empresas, comummente 
designado por POC/77, e institucio-
nalizou a Comissão de Normalização 
Contabilística, ligada ao Ministé-
rio das Finanças (Ferreira e Regojo, 
1996). O POC/77 esteve em vigor 
durante 13 anos (de 1977 a 1989), ao 
longo dos quais sofreu diversas altera-
ções. Não obstante, com a adesão de 
Portugal à Comunidade Económica 
Europeia (CEE), em 1986, Portugal 
teve de adaptar o normativo contabi-
lístico nacional a uma diretiva comu-
nitária contabilística, o que originou a 
revogação do POC/77 e a aprovação 
do POC/89, por intermédio da pu-
blicação do Decreto-Lei n.º 410/89, 
de 21 de novembro.

A 30 de novembro de 1988, foi 
aprovado o Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Coletivas 
(CIRC) (com entrada em vigor em 1 

de janeiro de 1989) e, consequente-
mente, foi revogado o CCI, de 1963. 
Com o CIRC, registou-se um retro-
cesso no caminho da regulamentação 
profissional dos contabilistas, uma 
vez que deixa de existir a obrigatorie-
dade de assinatura dos profissionais 
da contabilidade nas declarações fis-
cais. Desapareceu, desta forma, no 
plano institucional, a figura do técni-
co de contas. Tal como refere Portugal 
(2011, p. 24), “no novo CIRC nem 
uma só palavra em relação aos Técni-
cos de Contas existia”. Esta reforma 
de 1989 não previu a existência legal 
dos técnicos de contas, o que lançou 
sobre os profissionais um vazio de cre-
dibilidade. 

Em 1995, o sonho torna-se rea-
lidade e “finalmente, foi aprovado 
o Estatuto dos Técnicos Oficiais de 
Contas e criada a pessoa coletiva pú-
blica Associação dos Técnicos Ofi-
ciais de Contas (ATOC)” (Portugal, 
2011, p. 42). Através da regulamen-
tação proporcionada pelo Decreto-
-Lei n.º 265/95, de 17 de outubro, 
de um modo geral, todas as entidades 
sujeitas a imposto sobre o rendimento 
das pessoas coletivas eram obrigadas 
a ter um Técnico Oficial de Contas 
(TOC) e a adotar o regime de con-
tabilidade organizada (Gonçalves, 
Gonçalves e Sequeira, 2014). Em 
1995, a profissão institucionalizou-se, 
assim, com o nome de TOC, estando 
os TOC, a partir daí, subordinados ao 
poder de regulação da ATOC. 

Mais tarde, o Decreto-Lei n.º 
452/99, de 5 de novembro, muda 
a denominação ATOC para Câma-
ra dos Técnicos Oficiais de Contas 
(CTOC). Segundo esta legislação, a 
inscrição como membro efetivo passa 
a depender não só de grau académico 
adequado como de estágio profissio-
nal e exame de aptidão para os não 
dispensados (Rodrigues e Gomes, 
2002).
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No ano 2009, a CTOC passa a 
designar-se por Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas (OTOC), atra-
vés da aprovação do Decreto-Lei n.º 
310/2009, de 26 de outubro, o qual 
aprovou o estatuto da OTOC e alar-
gou o conjunto de funções do TOC 
(Miranda et al., 2017).

Em 1 de janeiro de 2010, o 
POC/89 é substituído pelo Siste-
ma de Normalização Contabilística 
(SNC), o qual se encontra em vigor 
nos dias de hoje, ainda que tenha sido 
alvo de um upgrade em 2015. 

Mais recentemente, a Lei n.º 
139/2015, de 7 de setembro, trans-
formou a OTOC em OCC e redeno-
minou a profissão de TOC para CC, 
com o intuito de adaptar o nome 
da profissão ao léxico internacional 
(Dinis, Farinha, Alves e Gonçalves, 
2017). Esta mudança terminológica 
talvez se tenha ficado a dever ao facto 
de a palavra contabilista se identificar 
mais com a palavra contabilidade do 
que a palavra contas, considerada de-
masiado redutora” (Guimarães, 2010, 
p.772). 

Seria injusto escrever sobre a regu-
lamentação da profissão de contabilis-
ta sem fazer referência a António Do-
mingues de Azevedo (1950–2016), 
um dos construtores da profissão de 
contabilista em Portugal (Rodrigues, 
2016; Dinis et al., 2017). 

Domingues de Azevedo dedicou 
grande parte do seu tempo de vida à 
valorização da profissão de contabilis-
ta, tendo sido coautor, em 1994, na 
qualidade de deputado da Assembleia 
da República pelo Partido Socialista, 
do Projeto de Lei n.º 448/VI, o qual, 
depois de pontualmente alterado, 
veio a contribuir para a regulamenta-
ção da profissão de Técnico Oficial de 
Contas, em 1995 (cf. Decreto-Lei n.º 
265/95, de 17 de outubro). Liderou, 
também, durante mais de 20 anos 
(1995–2016), os destinos da entidade 

que regula a profissão de contabilista, 
atualmente denominada CC, primei-
ro como presidente e, depois, como 
bastonário.

A regulamentação da profissão, 
como visto, passou por várias ten-
tativas até ser aprovado o atual esta-
tuto, o EOCC. A regulamentação 
trouxe consigo a necessidade de criar 
um documento instituidor de regras 
deontológicas a serem seguidas pelos 
profissionais no decurso da sua ativi-
dade profissional. Nesse sentido, em 
1999 surgiu o Código Deontológico, 
cuja entrada em vigor se deu em 1 de 
janeiro de 2000.

3. Exames de avaliação 
profissional, 2017-2019

Esta secção alude aos principais 
aspetos gerais relacionados com os 
exames, assim como às condições es-
senciais de inscrição.

3.1 Composição temática, 
duração e outros aspetos gerais

De acordo com a Lei n.º 
139/2015, de 7 de setembro, a OCC 
tem como primordial missão regular 
e disciplinar o exercício da profissão 
de contabilista, para além de desen-
volver todas as ações conducentes a 
uma maior credibilização e dignifica-
ção da profissão. 

Para pertencer à maior instituição 
profissional de inscrição obrigató-
ria existente em Portugal, a OCC, é 
necessária a realização do exame de 
avaliação profissional; por este moti-
vo, é possível afirmar que a realização 
do exame profissional constitui uma 
etapa imprescindível para aqueles que 
ambicionam adquirir o estatuto de 
CC. O exame destina-se a avaliar a 
capacidade profissional do candidato, 
tendo em vista garantir padrões de 
desempenho compatíveis com o nível 

de exigência que se requer destes pro-
fissionais. 

Os exames de acesso à profissão 
de CC são compostos por matérias 
estatutárias e deontológicas, além de 
integrarem conteúdos sobre Conta-
bilidade Financeira, Contabilidade 
Analítica e Fiscalidade. O júri dos 
mesmos é nomeado pelo conselho di-
retivo e é sempre composto por cinco 
membros, no mínimo. 

No período de 2017 a 2019 fo-
ram realizados três exames em cada 
ano, sendo que em 2017 as provas es-
critas ocorreram em fevereiro, junho e 
outubro e, em 2018 e 2019, tomaram 
lugar em março, junho e outubro.

Os candidatos aos nove exames 
supramencionados usufruíram de 
quatro horas para completar o exame, 
devendo aqui salientar-se a circuns-
tância de o exame ser constituído por 
50 questões de escolha múltipla, cada 
uma com quatro opções de resposta. 
Cada questão foi valorizada com 0,40 
valores e por cada resposta errada 
foi descontado 0,10 valores. Não foi 
penalizada a ausência de resposta do 
candidato.

Os elementos de consulta per-
mitidos ao longo da prova foram o 
EOCC, o CDCC, o regulamento de 
controlo de qualidade, o regulamento 
de inscrição de sociedades profissio-
nais e nomeação pelas sociedades de 
contabilidade do responsável técnico, 
os códigos fiscais, o sistema de nor-
malização contabilística e as normas 
internacionais de contabilidade pu-
blicadas em regulamento comuni-
tário. Não foi permitida a utilização 
destes elementos nas suas versões ano-
tadas ou comentadas.

O candidato é aprovado no caso 
de obter uma nota mínima de 10 va-
lores, numa escala de 0 a 20 valores. 
Os conteúdos dos exames de avalia-
ção profissional de acesso à OCC, 
bem como as grelhas de correção com 
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as soluções de resposta às questões 
formuladas, estão disponibilizados no 
sítio eletrónico da OCC.

3.2 Principais condições de 
inscrição 

A inscrição dos candidatos a CC 
depende de três condições cumulati-
vas: possuir habilitação académica (li-
cenciatura ou outra de grau superior) 
reconhecida pela OCC como ade-
quada para o exercício da profissão, 
ter efetuado estágio profissional ou 
estágio curricular e ter sido aprovado 
no exame de avaliação profissional da 
OCC. Não pode inscrever-se o candi-
dato que tenha sido condenado pela 
prática de crime doloso, isto é, crime 
de natureza fiscal, económica ou fi-
nanceira, conforme o EOCC.

No entendimento de Ferreira 
(2017), o estágio profissional faz a 
articulação entre o sistema educativo 
e o mundo do trabalho profissional; 
corresponde à aplicação de conhe-
cimentos adquiridos, sob a tutela de 
um patrono. Os candidatos a CC 
podem ser dispensados da realização 
do estágio profissional nos casos em 
que tenham concluído um curso de 
licenciatura reconhecido pela OCC e 
obtido aprovação à unidade curricu-

lar de Simulação Empresarial ou rea-
lizado com sucesso o estágio curricu-
lar (Ferreira, 2017). Segundo Sousa, 
Sá, Silva, Barros e Arantes (2018, p. 
48), “a grande vantagem da unidade 
curricular Simulação Empresarial re-
side no facto de colmatar uma lacu-
na no ensino, dado que permite aos 
alunos aplicar todo um conjunto de 
conceitos e conhecimentos adquiri-
dos ao longo do curso numa perspe-
tiva essencialmente prática”. Também 
podem ter dispensa do estágio os 
candidatos que possuam três anos de 
experiência profissional em contabili-
dade numa entidade reconhecida pela 
OCC e obrigada a ter contabilista 
certificado (Ferreira, 2017).

4. Matérias dos exames de acesso 
à profissão, 2017-2019: estatutos 
e código deontológico

Esta secção identifica as 10 ques-
tões mais frequentes de matérias es-
tatutárias e deontológicas presentes 
nos exames de avaliação profissional 
realizados entre 2017 e 2019. Nos 
nove exames realizados neste período 
foram feitas 81 questões sobre este 
tema. Regra geral, o peso das questões 
sobre matérias estatutárias e deonto-
lógicas de cada prova situa-se no in-

tervalo 15% a 20% do total da cota-
ção do exame (20 valores). 

As 10 questões mais frequentes 
constam da Tabela 1, sendo que são 
acompanhadas pela respetiva solução 
com base na legislação em vigor.

O candidato a CC não deve guiar-
-se somente por esta seleção, devendo, 
antes, aprofundar o seu estudo com a 
análise de um número mais vasto de 
questões. Ao fazer isto, facilmente de-
tetará a repetição de várias questões 
ao longo do período analisado, inclu-
sive em exames consecutivos.

5. Exames da Ordem dos 
Contabilistas Certificados, 2017-
2019: número de candidaturas e 
número de aprovações

Como se escreveu, ao longo de 
cada ano foram realizados três exames 
de avaliação profissional. A Tabela 2 
apresenta o número de candidatos a 
essas nove provas e o número de apro-
vados nesses nove exames. 

Os dados apresentados permitem 
concluir que a taxa de aprovação se si-
tua no intervalo [11%-57%], a saber, 
(i) 11% no exame de 30 de março de 
2019 e (ii) 57% no exame de 3 de 
março de 2018. 

Tabela 1: As 10 questões mais frequentes sobre matérias estatutárias e deontológicas (2017 a 2019).

# DATA DO 
EXAME

N.º DA 
QUESTÃO ENUNCIADO DA QUESTÃO

RESPOSTA CERTA (FUNDAMENTAÇÃO À LUZ 
DA LEI N.º 139/2015, DE 7 DE SETEMBRO - 

LEGISLAÇÃO PROMULGADORA DO EOCC E 
DO CDCC)

1 18 fev. 2017 47

Quando o contabilista certificado tem conhecimento, no 
exercício da sua atividade, da prática pelo seu cliente de 
factos que constituam crimes públicos, o que deve fazer?
a)  Denunciar a situação à Autoridade Tributária e Aduaneira 
(AT).
b)  Participar os factos ao Ministério Público, através da 
Ordem. 
c) Não fazer nada já que, como contabilista certificado, 
apenas lhe compete organizar a contabilidade.
d) Participar ao Ministério Público e à Ordem.

Alínea d).
Segundo o artigo 76.º do EOCC, “os contabilistas 
certificados devem participar ao Ministério Público 
e à Ordem os factos de que tomem conhecimento 
no exercício da sua atividade que constituam crimes 
públicos”.

2 3 jun. 2017 47

A violação do dever de segredo profissional é punida com 
a pena de:
a)  Advertência.
b)  Multa.
c)  Suspensão.
d)  Expulsão.

Alínea c).
Segundo o artigo 89.º, n.º 4, alínea b), do EOCC, 
“a sanção de suspensão é aplicada aos contabilistas 
certificados que, em casos de negligência ou desinteresse 
dos seus deveres profissionais […] quebrem o segredo 
profissional, fora dos casos admitidos pela alínea c) do 
n.º1 do artigo 72.º”.
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3 3 mar. 2018 21

No cumprimento das suas funções de contabilista certificada, 
Manuela goza de atendimento preferencial:
a)  Nas estações de correio postal e perante solicitadores.
b)  Nos serviços de registo e notariado.
c)  Nos serviços da autoridade tributária e aduaneira.
d)  Nas agências bancárias onde os clientes tenham conta 
aberta.

Alínea c). 
Segundo o artigo 69.º, n.º 4, da Lei n.º 139/2015, de 
7 de setembro, “no cumprimento das suas funções, 
os contabilistas certificados gozam de atendimento 
preferencial em todos os serviços da AT e da segurança 
social, mediante exibição da respetiva cédula 
profissional”.

4 3 mar. 2018 48

O dever de lealdade entre contabilistas certificados é 
aplicável:
a)  Sempre que existam honorários em dívida.
b)  Quando o contrato de prestação de serviços é denunciado 
antes do respetivo prazo de duração, de forma a garantir o 
pagamento dos honorários em dívida.
c)  Quando o contabilista certificado substitui outro 
contabilista certificado no exercício das suas funções ou lhe 
seja solicitado que se pronuncie sobre o trabalho do colega.
d)  Sempre que existem salários em atraso.

Alínea c).
Segundo o artigo 16.º, n.º 2, do CDCC, “sempre que 
um contabilista certificado seja solicitado a substituir 
outro contabilista certificado deve, previamente à 
aceitação do serviço, solicitar-lhe esclarecimentos sobre 
a existência de quantias em dívida, não devendo aceitar 
as funções enquanto não estiverem pagos os créditos a 
que aquele tenha direito, desde que líquidos e exigíveis”.

5 3 mar. 2018 22

Um membro cuja inscrição se mantenha suspensa: 
a)  Continua a pagar as quotas, embora reduzidas a metade 
do valor.
b)  Deve renovar o pedido de suspensão de dois em dois 
anos, até requerer a reinscrição.
c)  Terá de submeter-se a exame, sempre que a suspensão se 
prolongue por mais de três anos.
d) Mantém todos os direitos.

Alínea a). 
Segundo o artigo 22.º, n.º 3, do EOCC, “durante o 
período da suspensão, o valor da quota é reduzido a 
metade.”

6 30 jun. 2018 45

Terminado o processo de candidatura a membros da Ordem, 
os contabilistas certificados António e João pretendem 
constituir uma sociedade de contabilidade. O que devem 
fazer?
a) Constituir uma sociedade comercial e solicitar o registo 
do respetivo diretor técnico.
b)  Apresentar ao conselho diretivo da Ordem uma proposta 
de pacto social da sociedade para aprovação.
c)  Devem constituir uma sociedade civil ou comercial e, 
no prazo de 30 dias, proceder à inscrição na Ordem como 
sociedade de profissionais. 
d)  Nenhuma das anteriores.

Alínea a).
Segundo o artigo 20.º, n.º 1, do  Regulamento das 
Sociedades Profissionais de Contabilistas Certificados e 
Sociedades de Contabilidade, “o registo das sociedades 
de contabilidade e a nomeação do diretor técnico é 
feito pelo sócio gerente ou administrador e pelo diretor 
técnico, no prazo máximo de 15 dias, a contar da data 
da sua constituição.”

7 30 mar. 2019 48

António e Maria, após a inscrição na ordem, decidiram 
constituir uma sociedade de contabilidade. Para tal, 
conseguiram o apoio de uma entidade financeira que irá 
financiar a instalação e desenvolvimento da atividade, 
mas, em contrapartida, exige controlar 51% do capital da 
sociedade e nomear a maioria dos gerentes da sociedade. 
Esta hipótese:
a) É possível, porque não há qualquer limitação estatutária 
quanto à detenção do capital social e constituição dos órgãos 
sociais.
b)  Viola o estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados.
c) É admissível, desde que a maioria dos gerentes de 
contabilidade seja composta exclusivamente por contabilistas 
certificados.
d) É admissível, desde que o gerente nomeado Diretor 
Técnico tenha direito de veto.

Alínea b).
Segundo o artigo 116.º, n.º 2, do EOCC, “o capital 
social e respetivos direitos de voto das sociedades 
profissionais de contabilistas certificados são detidos 
em, pelo menos, 51%, por contabilistas certificados, 
devendo os órgãos de gestão ou de administração das 
referidas sociedades ser integrado em, pelo menos, 51% 
de contabilistas certificados”.

8 30 mar. 2019 46

O exercício, em simultâneo, das funções de contabilista e 
inspetor tributário é:
a) Compatível desde que as entidades inspecionadas não 
sejam seus clientes.
b) Possível porque o Estatuto apenas considera incompatível 
o exercício das funções de fiscalização de contas, peritagem 
ou auditoria às contas e o exercício, em simultâneo, da 
atividade de contabilista certificado da mesma entidade.
c) Incompatível porque o seu dever de isenção, rigor e 
sigilo profissional nas duas funções geraria um conflito de 
interesses.
d) Possível, mediante autorização expressa pelo conselho 
diretivo da Ordem.

Alínea c).
Segundo o artigo 77.º, n.º 3, do EOCC, “é incompatível 
o exercício de qualquer função de fiscalização de contas, 
peritagem ou auditoria às contas, qualquer que seja a 
natureza da entidade fiscalizada, com o exercício, em 
simultâneo, da atividade de contabilista certificado na 
mesma entidade”.

9 22 jun. 2019 45

O registo do diretor técnico de uma sociedade de 
contabilidade depende:
a) Da prévia aprovação do pacto social da sociedade de 
contabilidade.
b) Da verificação da idoneidade do gerente da sociedade.
c) Da comunicação à Ordem e do pagamento da taxa de 
registo.
d) Todas as anteriores.

Alínea c).
Segundo o artigo 20.º, n.º 2, do EOCC, “o diretor 
técnico a que se refere o número anterior comunica à 
Ordem, no prazo máximo de 15 dias a contar da data da 
sua designação, a identificação completa da sociedade, 
bem como do estabelecimento onde exerce tais funções 
e a data do início do exercício das mesmas” e o artigo 
12.º. n.º 3.1, do Regulamento de Taxas e Emolumentos 
da OCC, “pelos atos abaixo indicados, são devidas as 
seguintes taxas: 3.1 – registo do diretor técnico: 100,00  
euros”.
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6. Conclusão

Essencialmente, este estudo pro-
curou sensibilizar os atuais aspirantes 
a CC para a importância das matérias 
estatutárias e deontológicas na sua 
futura vida profissional. O artigo fez 
referências, também, aos principais 
aspetos que contribuíram para a regu-
lamentação da profissão de contabilis-
ta em Portugal. 

A pesquisa selecionou as 10 ques-
tões mais frequentes, de um total de 
81, dos nove exames de avaliação 
profissional realizados entre 2017 e 
2019. Depois da escolha, as 10 ques-
tões foram aqui respondidas e funda-
mentadas, tendo por base, regra geral, 
o EOCC e o CDCC. 

Para o exercício da profissão de 
CC é fundamental levar em linha 
de conta as normas éticas e agir em 
conformidade com o código deon-
tológico, daí poder dizer-se que estes 
dois documentos assumem um papel 
fundamental na atividade profissional 
do CC. 

Para que hoje a profissão seja re-
conhecida foi necessário percorrer um 

árduo percurso, mas que, de facto, va-
leu a pena, tendo em conta o prestígio 
que atualmente a profissão de conta-
bilista ostenta. 

Como sugestão de trabalho futu-
ro, seria interessante replicar o mé-
todo utilizado por este estudo para a 
escolha de matérias contabilísticas e 
fiscais do exame de avaliação profis-
sional, de forma a que um candidato 
a CC pudesse obter um guia global 
auxiliador do seu estudo para o exame 
de acesso à OCC.

Notas

1 - Trata-se de um número aproximado, de acordo com 
Magalhães e Silva (2018b, p. 14).
2 - Trata-se de um número aproximado, em linha com Ma-
galhães e Silva (2019, p. 35).
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O contabilista certificado pode ser responsabilizado pelas 
dívidas fiscais dos seus clientes quando:
a) O cliente não pague os seus impostos e não tenha 
património que permita a satisfação daquela dívida.
b) Comprovadamente o contabilista certificado tiver violado 
os deveres de regularidade técnica a que está obrigado. 
c) Ambas as respostas anteriores.
d) Quando os gerentes não disponham de património 
suficiente para o pagamento das dívidas.

Alínea c).
Segundo o artigo 24.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária, 
“a responsabilidade prevista neste artigo aplica-se aos 
técnicos oficiais de contas desde que se demonstre a 
violação dos deveres de assunção de responsabilidade 
pela regularização técnica nas áreas contabilística e fiscal 
ou de assinatura de declarações fiscais, demonstrações 
financeiras e seus anexos”.

Tabela 2: Exame de avaliação profissional da OCC – número de candidatos e número de aprovações (2017-2019). 

ANOS DATAS N.º DE CANDIDATOS N.º DE APROVAÇÕES FONTES

2017

18 fev. Não disponível 299 Magalhães e Silva (2017, p. 14).

3 jun. Não disponível 137 Vídeos da OCC (disponíveis no seu sítio 
eletrónico – www.occ.pt).

14 out. 685 371 Magalhães (2017, p. 13).

2018

3 mar. 525 301 Magalhães e Silva (2018a, p. 23).

30 jun. 400 (1) Não disponível Magalhães e Silva (2018b, p. 14).

27 out. 828 236 Magalhães e Silva (2018c, p. 40); 
Magalhães (2019, p. 34).

2019

30 mar. 750 (2) 82 Magalhães e Silva (2019, p. 35); Silva 
(2019a, p. 25).

22 jun. Não disponível 134 Silva (2019b, p. 18).

26 out. 877 190 Vídeos da OCC (disponíveis no seu sítio 
eletrónico – www.occ.pt).
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O 
Contabilista, no exer-
cício das suas funções, 
depara-se constante-
mente com o cum-
primento exigente de 

prazos e obrigações fiscais e com 
alterações de legislação. Além desta 
pressão constante, a contabilidade 
enfrenta agora novos desafios, fru-
to de alterações emergentes na eco-
nomia e da evolução e implementa-
ção de novas tecnologias.  

Embora não se trate propria-
mente de um fenómeno novo, 
ocorreu certamente uma maior 
intensificaçãoao longo da última 
década. Um dos maiores desafios 
atuais é a passagem para a era di-
gital, mesmo com o “empurrão” da 
pandemia atual. 

A profissão tem vindo a progre-
dir, porque cada vez mais os serviços 

de contabilidade são mais amplos e 
variados, tendo assim o contabilista 
um papel fulcral dentro das empre-
sas, ao permitir dar segurança na 
qualidade da informação e no trata-
mento de matérias fiscais. 

Perante esta realidade é neces-
sário que os contabilistas estejam 
dotados de várias competências, 
não apenas técnicas, mas também 
capacidades de comunicação, inte-
lectuais e interpessoais, para acom-
panhar este processo evolutivo e dar 
uma resposta mais interdisciplinar.  

Tendo isto em consideração, é 
fundamental alinhar a formação 
dos contabilistas com as permanen-
tes alterações nas necessidades do 
mercado de trabalho.  

O ensino superior em conta-
bilidade assume um papel crucial 
não só na preparação de estudan-
tes de contabilidade para exerce-
rem a profissão, mas também na 
oferta de formação contínua aos 
contabilistas já inseridos no mer-
cado de trabalho. 

Algumas das instituições de 
ensino superior estão associadas 
à entidade reguladora – Ordem 

dos Contabilidade Certificados 
(OCC), nos estágios curriculares e 
na preparação ao acesso profissio-
nal. 

Talvez seja necessário haver 
uma maior articulação entre o en-
sino superior e o meio empresarial, 
dando acesso aos estudantes a um 
complemento formativo “on job” 
no seio de organizações competen-
tes para tal, visando o aprimora-
mento e consolidação de conheci-
mentos. Isto trará certamente valor 
acrescentado na formação ao incre-
mentar novas competências, numa 
cultura empresarial. 

Muitas vezes,  os recém-licen-
ciados em contabilidade têm os 
conhecimentos teóricos, mas apre-
sentam alguma dificuldade em es-
tabelecer a ponte entre o ambiente 
académico e o ambiente de mer-
cado de trabalho na sua vertente 
mais prática, o que lhes prejudica 
o acesso imediato ao mercado de 
trabalho.  

Um Estágio Profissionalizante 
proporciona uma primeira expe-
riência profissional e uma maior 
facilidade no ingresso no mercado 

A formação em Contabilidade

TIAGO DIAS
outsourcing Partnera
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de trabalho, pois os conhecimentos 
teóricos sem a prática são incom-
pletos. O estágio profissionalizante 
poderá superar esse problema e até 
reduzir os níveis de ansiedade de 
recém-licenciados.

Associado à realização do estágio 
profissionalizante, será importante 
os recém-licenciados, qualificarem-se 
como membros da Ordem dos Con-
tabilistas Certificados, e para tal será 
necessário cumprir com os requisitos 
em vigor, nomeadamente e obter a 
aprovação no exame profissional. Só 
assim é possível exercer a profissão na 
sua plenitude. Conforme artigo 10º 
do Código do Estatutos dos Conta-
bilistas Certificados, a inscrição na 
Ordem permite o exercício, em ex-
clusivo, das seguintes atividades:

a) Planificar, organizar e coor-
denar a execução da contabili-
dade das entidades, públicas ou 
privadas, que possuam ou que 
devam possuir contabilidade or-
ganizada segundo os planos de 
contas oficialmente aplicáveis 
ou o sistema de normalização 
contabilística, conforme o caso, 
respeitando as normas legais, 
os princípios contabilísticos vi-
gentes e as orientações das en-
tidades com competências em 
matéria de normalização conta-
bilística; 
b) Assumir a responsabilidade 
pela regularidade técnica, nas 
áreas contabilística e fiscal, das 
entidades referidas na alínea 
anterior; 
c) Assinar, conjuntamente com 
o representante legal das entida-
des referidas na alínea a), as res-

petivas demonstrações financei-
ras e declarações fiscais, fazendo 
prova da sua qualidade, nos ter-
mos e condições definidos pela 
Ordem, sem prejuízo da com-
petência e das responsabilidades 
cometidas pela lei comercial e 
fiscal aos respetivos órgãos.
d) Exercer funções de consulto-
ria nas áreas da contabilidade e 
da fiscalidade; 
e) Intervir, em representação 
dos sujeitos passivos por cujas 
contabilidades sejam responsá-
veis, na fase graciosa do proce-
dimento tributário e no pro-
cesso tributário, até ao limite 
a partir do qual, nos termos 
legais, é obrigatória a consti-
tuição de advogado, no âmbito 
de questões relacionadas com as 
suas competências específicas; 
f ) Desempenhar quaisquer ou-
tras funções definidas por lei, 
relacionadas com o exercício 
das respetivas funções, designa-
damente as de perito nomeado 
pelos tribunais ou por outras 
entidades públicas ou privadas.
Além da formação académica, a 

aprendizagem ao longo da vida é o 
elemento diferenciador, no sentido 
de tornar os profissionais de con-
tabilidade mais capazes e comple-
tos face às exigências do mercado e 
corresponder às expectativas da 
profissão. Só desta forma é possí-

vel ser reconhecido com um pro-
fissional de excelência e dignificar 
a profissão. Desta forma, é neces-
sário que os Contabilistas apostem 
na formação contínua de modo a 
acompanhar todas estas alterações, 
garantir a atualização dos seus co-
nhecimentos e também para ad-
quirir novas competências.

As recentes interações dos 
contabilistas na defesa dos contri-
buintes e no apoio ao Estado têm 
sido “baby steps” importantes em 
prol do reconhecimento da profis-
são.  

Com uma elevada complexi-
dade legislativa e um tecido em-
presarial fragilizado, é de facto 
uma mais-valia ter um contabilista 
dentro de uma empresa, ainda que 
nem sempre os empresários parti-
lhem da mesma visão, provocado 
pelo desconhecimento das matérias 
contabilísticas, fiscais e parafiscais. 

São vários os fatores que de-
terminam o sucesso da atividade 
da contabilidade, uma profissão 
de prestígio que deve ser levada a 
cabo com a maior dignidade e que 
se deve pautar sempre pelas normas 
legais e princípios contabilísticos 
em vigor. 

Na Baker Tilly investimos 
na formação das nossas pessoas. A 
aprendizagem ao longo da vida é 
um fator fundamental para os pro-
fissionais que já integram o mer-
cado, por forma a corresponder às 
novas necessidades da profissão. 
Temos uma equipa multidiscipli-
nar e competente, apta a dar res-
posta à situação concreta das enti-
dades a quem prestamos serviços.

Talvez seja necessário haver uma maior 
articulação entre o ensino superior e o meio 
empresarial

Além da formação académica, a aprendizagem ao 
longo da vida é o elemento diferenciador
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vice-presidente do ISCAP

N
o mundo moderno 
em que vivemos 
o desenvolvimen-
to tecnológico, as 
mudanças sociais e 

o pensamento inovador são uma 
constante. Esperam-se transfor-
mações grandes e rápidas que vão 
influenciar o nosso quotidiano e, 
sobretudo, o dia a dia dos profis-
sionais. A forma como se trabalha 
terá de acompanhar o andamento 
do tempo cada vez mais rápido e 
as competências profissionais te-
rão naturalmente que ser constan-
temente aprimoradas.

É, pois, consensual que as pro-
fissões tal como hoje as vemos 
irão mudar e a do profissional de 
contabilidade não será exceção. 
Atualmente, pode dizer-se que a 
atividade de um profissional de 
contabilidade já há muito que 
entrou num importante processo 
dinâmico de mudança e de desen-
volvimento, devido ao progresso 
nas tecnologias de informação e da 
comunicação. Por essa razão, por 
exemplo, as práticas contabilísticas 
começaram a ser feitas em ambien-
te digital.

O mundo empresarial de hoje 
está fortemente ligado aos avanços 
tecnológicos de muitas maneiras. O 
impacto da tecnologia nas diversas 
funções empresariais manifesta-se 
com a 4ª Revolução Industrial e a 
consequente digitalização e utiliza-
ção da inteligência artificial. Neste 
contexto, a profissão do contabilista 
está em profunda revolução e será 

necessariamente muito diferente da 
observada. Em particular, o progres-
so tecnológico ao nível dos sistemas 
de informação está a alterar o siste-
ma contabilístico nas empresas e, 
por consequência, o papel dos con-
tabilistas.

Como se sabe, a contabilidade 
regista transações e factos patrimo-
niais que são expressos em termos 
monetários e com base nesses re-
gistos é emitida a informação da 
situação financeira, patrimonial e 
do desempenho das atividades de-
senvolvidas pela organização. No 
passado estes registos realizavam-
-se em papel e atualmente já são 
quase totalmente digitais. Para ter 
uma ideia da trajectória observa-
da, recorde-se que, por exemplo, 
no final do ano 2000, apenas um 
quarto de toda a informação ar-
mazenada no mundo era digital 
e que, atualmente, mais de 98% 
desta informação é digital. Há di-
versos estudos a sustentar que as 
organizações armazenaram muito 
mais dados nos últimos dois anos 
do que nos 2000 anos anteriores. 

O processo de transformação 
digital que emergiu com o pro-
gresso tecnológico mostra que no 
futuro o trabalho contabilístico 
irá ser ajustado à nova realidade, 
prevendo-se, em particular, que o 
processo contabilístico e a apre-

sentação das demonstrações finan-
ceiras seja bastante afetado pelo 
processo de transformação digital.

Perante a mudança em curso, a 
necessidade de dispor de recursos 
humanos conhecedores é crucial 
para alcançar o sucesso. Assim, a 
formação em contabilidade terá 
obrigatoriamente que acompanha-
ra dinâmica de transição. As insti-
tuições de ensino superior, univer-
sidades e institutos politécnicos, 
estão já a agir estrategicamente 
de modo a oferecer aos estudantes 
em contabilidade um ambiente de 
aprendizagem adequado aos novos 
tempos.

As instituições de ensino supe-
rior que complementem a sua oferta 
formativa com inclusão do digital 
estão a dotar os estudantes de co-
nhecimentos essenciais e revelam 
uma vantagem competitiva signifi-
cativa face às restantes. No entanto, 
importa salientar que as tecnologias 
digitais devem desempenhar um pa-
pel de apoio no processo de aprendi-
zagem dos estudantes, pois o ensino 
das matérias fundamentais (Con-
tabilidade Financeira e de Gestão, 
Análise Financeira, Estatística, Ética 
e Deontologia, entre outras) deve ser 
a base estrutural para compreender 
os mecanismos e melhor interpre-
tar os resultados. Por conseguinte, 
em algumas instituições, nas licen-

A formação em contabilidade 
e a transição para o digital

As profissões tal como hoje as vemos irão mudar 
e a do profissional de contabilidade não será 
exceção
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ciaturas em Contabilidade, já são 
utilizadas ferramentas e sistemas de 
tecnologias de informação no ensino 
do processo contabilístico e na pre-
paração e análise das demonstrações 
financeiras. 

Por exemplo, no Instituto Su-
perior de Contabilidade e Admi-
nistração do Porto, na Licenciatura 
em Contabilidade e Administra-
ção, as unidades curriculares de 
Contabilidade do primeiro e se-
gundo semestre, para além das au-
las teóricas e teórico-práticas, têm 
também aulas práticas que são rea-
lizadas em ambiente empresarial 
com recurso a tecnologias apro-
priadas. Na mesma licenciatura, 
no quinto e sexto semestres, úl-
timo ano da licenciatura, existem 
mais duas unidades curriculares 
de Projeto e Simulação Empre-
sarial, onde os estudantes intera-
gem com processos da realidade 
empresarial, desenvolvendo com-
petências de aprendizagem e de 
raciocínio multidisciplinar, numa 
base digital.

No entanto, é necessário ir 
mais longe com as novas tecnolo-
gias emergentes para apoiar o de-
senvolvimento da aprendizagem 
dos estudantes de contabilidade ao 
nível da análise de dados, da segu-
rança de dados e cibersegurança, 
para estarem preparados para de-
senvolvimentos em transição para 
a digitalização. Em 2015, a PwC 
publicou um estudo onde elenca 
um conjunto de competências que 
o profissional de contabilidade 
no futuro terá de possuir, entre as 
quais destaca a capacidade do pro-
fissional para investigar e identifi-

car anomalias e fatores de risco nos 
dados, de descobrir novas fontes 
de dados e utilizar conhecimen-
tos para acrescentar novo valor ao 
negócio. O mesmo estudo sugere 
também a necessidade de utilizar 
novas técnicas e algoritmos de 
análise de dados, para isolar e pes-
quisar transações específicas que 
possam ter levado a alterações nos 
registos de dados/contabilidade.

Com base na realidade em cur-
so, há pois necessidade de se ir 
revendo e atualizando os planos 
de estudos dos cursos que for-
mam profissionais de contabilida-
de, para acompanhar o progresso 
tecnológico e assegurar uma base 
sólida na análise de dados. A este 
propósito creio ser útil referir que, 
em termos governamentais, há 
ainda muito trabalho a ser feito, 
pois é necessário realizar investi-
mentos a fim de satisfazer as ne-
cessidades do país; por exemplo, 
com investimento em formação 
para permanente atualização dos 
docentes e materiais. Com efeito, 
por exemplo, a Alemanha já tem 
um programa estatal sobre este as-
sunto que tem motivado a atuali-
zação permanente dos currículos.

Em Portugal, foi criado o Plano 
de Ação para a Transição Digital 
(PATD), considerado um motor de 

transformação do país para o digi-
tal, tendo como propósito “acelerar 
Portugal, sem deixar ninguém para 
trás, e projetar o país no mundo”. 
Para este efeito, o PATD tem como 
principais áreas de foco a capacitação 
digital das pessoas, a transformação 
digital das empresas e a digitaliza-
ção do Estado. No entanto, ao nível 
das instituições de ensino superior 
público o investimento por parte 
do ministério que o tutela ainda se 
encontra muito aquém do desejado 
e necessário. Conforme o PATD sa-
lienta, “na atual era da quarta revolu-
ção industrial, caracterizada por ex-
ponencial digitalização da sociedade 
e da economia, torna-se imperativa 
a transição de Portugal para um país 
mais digital e, consequentemente, 
mais competitivo e mais fortalecido 
a nível internacional”.

Em suma, tal como as restan-
tes profissões, a contabilidade 
tem sofrido alterações motivadas 
pelas tecnologias da informação. 
Esta tem vindo a revelar-se de-
terminante para a integração dos 
dados contabilisticos, pelo que se 
pode afirmar que a digitalização 
em curso trouxe muitas alterações 
na forma de exercer a profissão. O 
contabilista opera num ambiente 
cada vez mais competitivo, pelo 
que precisa de estar sempre atua-
lizado para cumprir as exigências 
dos seus stakeholders com ética. 
As instituições de ensino superior 
são determinantes no processo de 
atualização.

A contabilidade tem sofrido alterações motivadas 
pelas tecnologias da informação

CONTABILIDADE

É necessário ir mais longe comas novas 
tecnologias emergentes para apoiar o 
desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes 
de contabilidade
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BRUNO LAGOS

N
os primeiros dias de agos-
to, as notícias sobre eco-
nomia deram particular 
relevo aos resultados con-
tabilísticos obtidos pelas 

empresas no primeiro semestre de 2021. 
A título de exemplo, transcrevo uma des-
sas notícias:

“Chovem resultados mundo fora
Além da Moderna, Lufthansa e CTT, 

esta quinta-feira é dia de divulgação de re-
sultados de muito mais empresas. Siemens, 
Adidas, Novo Nordisk, Rolls Royce e 
Bombardier são algumas das que vão di-
vulgar as suas contas. Se se interessa por al-
gum dos setores, nós teremos a informação. 
(JORNAL EXPRESSO -05/08/2022)”

Esta notícia levou-me a colocar as 
seguintes questões: 

1. Quantos Contabilistas informa-
ram os seus clientes dos resultados 
obtidos no primeiro semestre de 
2021?
2. Quantos Contabilistas compa-
raram os resultados obtidos no pri-
meiro semestre de 2021 com os do 
primeiro semestre de 2020?
3. Quantos Contabilistas informa-
ram os seus clientes da evolução dos 
rendimentos e dos gastos obtidos no 
primeiro semestre de 2021, face ao 
primeiro semestre de 2020?
4. Quantos Contabilistas conseguem 
listar quais os seus clientes com Re-
sultados positivos em 2020?
5. Quantos Contabilistas conseguem 
listar quais os seus clientes com Capi-
tais Próprios positivos em 2020?
6. Quantos Contabilistas conseguem 
listar quais os seus clientes que cons-
tituíram imparidades em 2020?
7. Quantos Contabilistas conseguem 
listar quais os seus clientes que apre-
sentavam suprimentos superiores a J 
10.000em 31/12/ 2020?

8. Quantos Contabilistas conseguem 
listar a taxa efetiva de tributação dos 
seus clientes no período de tributa-
ção de 2020?
9. Quantos Contabilistas conseguem 
listar a rentabilidade das vendas dos 
seus clientes em 2020?
10. Quantos Contabilistas conse-
guem listar a rentabilidade, superior 
a 5%, dos Capitais Próprios dos seus 
clientes em 2020;?
11. …
Hoje em dia, com a digitalização da 

informação, deveria ser dedicado mais 
tempo à gestão e divulgação dos dados 
produzidos pela Contabilidade.

A situação da pandemia que vivemos 
veio acelerar a automação dos procedi-
mentos contabilísticos.

Esta situação deveria levar ao de-
senvolvimento das aptidões digitais dos 
profissionais da Contabilidade, de modo 
a tornarem-se gestores de informação 
/ dados sem descurar as competências 
humanas, pois será nesta simbiose que as 
empresas de Contabilidade poderão ter 
maior sucesso.

A formação dos Contabilistas em 
Ciência de Dados deveria desenvolver-
-lhes competências essenciais para res-
ponder de modo inovador às atuais exi-
gências da Sociedade de Informação, a 
fim de intervirem diretamente na atual 
Transformação Digital. 

Esta formação deve levar os profis-
sionais a conhecer todo o ciclo de dados, 
com fortes competências analíticas, do-
tados de capacidades para antecipar e res-
ponder aos desafios futuros num mundo 
em que a Inteligência Artificial e o auto-
matismo é cada vez mais uma realidade.

Dever-se-ia proporcionar formação 
em Data Mining, Machine Learning, 
isto é, na área da Inteligência Artificial, 
dotando os Contabilistas de fortes com-
petências analíticas, criativas e éticas, que 
se traduzam na capacidade de extrair, 

construir e analisar conhecimento e de o 
comunicar, de modo sustentado, para a 
tomada de decisão dos seus clientes. 

A estreita ligação dos Contabilistas 
ao mundo empresarial e a instituições 
públicas torna-os especialmente bem 
posicionados para a criação destas novas 
competências.

A formação em Ciência de Dados 
deve permitir ao Contabilista imple-
mentar e gerir processos analíticos nas 
organizações e nos sistemas de apoio à 
decisão, em particular, a todos aqueles 
que gostem de desafios interessantes.

Os Contabilistas devem responder 
à necessidade das empresas em obter 
valor acrescentado com os dados, de os 
organizar e interpretar, e os desafios daí 
decorrentes devem impulsioná-los no 
desenvolvimento da área de Ciência de 
Dados. 

Hoje em dia, todas as organizações 
geram e utilizam dados, não apenas 
como uma ferramenta de apoio à de-
cisão, mas também para desenvolver 
novos produtos e serviços. Podemos 
mesmo afirmar que, ao longo da última 
década, houve uma verdadeira explosão 
na quantidade de dados capturados. 
Mas como podemos usar e construir 
conhecimento a partir desses pedaços de 
informação?

Este será um desafio que deveremos 
procurar colmatar com programas de 
formação e requalificação a proporcionar 
aos Contabilistas.

Esta opção deverá levar à construção 
de um modelo de trabalho assente numa 
elevada capacidade de criação de valor, a 
um menor gasto.

A capacitação digital do Contabi-
lista conduzirá ao desenvolvimento de 
um trabalho mais flexível, mais diverso 
e mais orientado para a prestação de um 
serviço orientado para a gestão das em-
presas e não apenas para o cumprimento 
das obrigações legais.

Formação dos Contabilistas
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P
ara analisar esta temática é 
relevante contextualizar a 
importância da formação 
em contabilidade, obser-
var o papel da academia e 

dos órgãos profissionais para a formação 
nesta área, refletir sobre as necessidades de 
formação bem como a sua adequação ao 
mercado e os principais desafios pós Co-
vid-19 para a formação em contabilidade.

Contextualização da importância da 
formação em contabilidade.

Há 25 anos, quando iniciámos a nos-
sa profissão de contabilistas, ainda regis-
távamos os lançamentos das operações 
em livros do diário e do razão. No Plano 
Oficial de Contabilidade (POC) de 1989 
em vigor, encontrávamos as alterações 
que emanavam da União Europeia, (di-
retrizes) que eram poucas e raras e existia 
alguma estagnação a nível fiscal que per-
mitia acompanhar de uma forma sim-
ples, embora arcaica, todas as evoluções 
que acompanhavam a nossa profissão. 
Foi nesta década que Portugal entrou na 
Comunidade Económica Europeia, com 
todas as alterações políticas, económicas, 
contabilísticas e fiscais que daí advieram. 
A necessidade de formação tornou-se imi-
nente.

Na década de 90 chegaram os pri-
meiros programas de contabilidade e de 
gestão em ambiente Windows que cul-
minaram no abandono dos livros selados 
e na adaptação dos profissionais aos pri-
mórdios tecnológicos do software profis-
sional. Mais mudança, maior necessidade 
de adaptação por parte dos profissionais 
da área da contabilidade.

Acompanhando a evolução tecnoló-

gica e na sequência do fenómeno da glo-
balização a necessidade de harmonização 
internacional amplificou-se, o que acar-
retou alterações profundas nos conceitos 
e pressupostos contabilísticos. Em 2010, 
por via do Decreto-Lei nº 158 de 2009, 
foi aprovado o Sistema de Normalização 
Contabilística (SNC), que revogou o 
POC, dando lugar à maior “revolução” 
contabilística ocorrida em Portugal. Neste 
período proliferaram cursos de formação 
de SNC ministrados por instituições do 
ensino superior e outras entidades por 
todo o país e, mesmo assim, insuficientes 
para satisfazer o aumento exponencial da 
procura de formação em contabilidade.

Paralelamente às alterações profundas 
que ocorreram no sistema contabilístico 
português, outras situações sucederam de 
extrema relevância para a classe profissio-
nal. Uma das mais pertinentes foi a pas-
sagem do escudo para o euro, com a res-
petiva perda do instrumento monetário 
para a hegemonia europeia, promovendo 
uma maior utilização da política orça-
mental por parte do Estado português, 
provocando um festival de introduções 
e alterações fiscais que acarretaram uma 
enorme exigência e acompanhamento 
quase diário por parte dos profissionais de 
contabilidade.

A formação e a atualização técnica e 
fiscal tornaram-se uma constante na vida 
do Contabilista Certificado (CC).

A Formação em contabilidade em 
Portugal

Acompanhando a evolução da profis-
são, a Ordem dos Contabilistas Certifica-
dos (OCC), a Associação Portuguesa de 
Técnicos de Contabilidade (APOTEC) e 

outras entidades profissionais procuraram 
seguir as exigências dos profissionais dis-
ponibilizando informação útil e necessá-
ria à profissão e apostando no domínio da 
formação contínua e profissional ao longo 
da vida do CC, procurando dignificar e 
qualificar a profissão.

A estes órgãos compete oferecer for-
mação aos seus membros e garantir a qua-
lidade da formação oferecida no domínio 
da contabilidade e da fiscalidade.

Em Portugal, o ensino da Contabili-
dade pode aparecer logo no 3.º ciclo do 
ensino básico e no ensino secundário, na 
disciplina de Economia. Em nossa opi-
nião, para alunos que pretendam pros-
seguir estudos nesta área, tal mostra-se 
muito redutor.

 É no ensino profissional, que a for-
mação em contabilidade surge estrutura-
da como curso profissional no “Técnico 
de Contabilidade”, uma formação de 
qualificação nível IV, no Quadro Europeu 
das Qualificações. No nível V de qualifi-
cação (formação pós-secundária, mas que 
não confere grau académico), surgem os 
Cursos Técnicos Superiores Profissionais 
(CTeSP), ciclos de estudos de ensino su-
perior com 120 ECTS e com a duração 
de 2 anos letivos. Hoje em dia funcionam 
cerca de 25 CTeSP dedicados à área da 
contabilidade. Contudo, para exercer a 
profissão de Contabilista Certificado, é 
pressuroso o título de contabilista certifi-
cado, com licenciatura na área da conta-
bilidade e fiscalidade e inscrição na OCC.

No nosso país, esta área de formação 
344 - Contabilidade e Fiscalidade tem 
acreditados pela Agência de Acreditação e 
Avaliação do Ensino Superior (A3ES) 25 
cursos de licenciatura, 28 de mestrado e 
um de doutoramento.

A nossa vasta experiência quer no 
ensino quer no contacto com diversas 
entidades apontam para alguma iliteracia 
no que respeita a questões contabilísticas 

A formação em contabilidade
CATARINA KAIZELER
Docente no Instituto Superior 
de Contabilidade e Adminis-
tração de Lisboa e no Instituto 
Superior Técnico

CLARA GARISO
Docente no Instituto Superior 
de Contabilidade e Administra-
ção de Lisboa e na Universida-
de Lusófonade Humanidades e 
Tecnologias de Lisboa
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e fiscais. Os alunos chegam ao ensino su-
perior com lacunas graves nestas áreas e os 
empresários também expõem deficiências 
no que respeita ao conhecimento destes 
temas. Ora, o saber não ocupa lugar, sen-
do a contabilidade um tema de interesse 
transversal a todos, sejam entidades ou 
pessoas singulares. 

Assim, quando falamos de formação 
em contabilidade, destacamos várias abor-
dagens, passando por conceitos como 
qualificação inicial,1 qualificação contí-
nua e a qualificação intraempresa. 

Na qualificação inicial, incluem-se 
os vários cursos de licenciatura ministra-
dos em Portugal de norte a sul do País, 
com particular destaque para os Institutos 
Superiores de Contabilidade e Adminis-
tração (Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa). 
Após a conclusão do curso, mediante 
exame de acesso à OCC ou realização de 
estágio profissional, os estudantes pode-
rão obter a sua carteira profissional com 
a respetiva inscrição na Ordem. Para aces-
so à OCC deve ser cumprido um estágio 
profissional de 800 horas ou estágio curri-
cular de 15 ECTS.

A formação contínua é para todos 
os profissionais que pretendem reciclar e 
atualizar as suas competências, aprenden-
do ao longo de toda a vida. Esta é uma 
área em constante mudança, quer por 
normativos nacionais quer comunitários. 
Urge, por isso, a constante atualização. 
A própria OCC promove com a devida 
regularidade ações de formação contínua 
abordando os mais variados temas da con-
tabilidade, fiscalidade, legislação laboral, 
entre outros. Paralelamente, encontram-
-se diversas ofertas formativas nesta área.

A formação intraempresa é destinada 
a pessoas/empresas que pretendem pro-
gramas de qualificação personalizados e 
ajustados à sua realidade e necessidade. 
São solicitadas formações à medida na 
área da contabilidade para profissionais 

1 -  No que respeita à formação profissional, cursos nível IV 
e V, que se destinam a jovens que querem preparar-se para 
uma vida profissional futura e para empresas que pretendem 
receber jovens formandos, sem formação de nível superior.

de outras áreas, como advogados, solicita-
dores, engenheiros, empresários carentes 
de conhecimentos da área contabilística 
e financeira para o bom desempenho das 
suas funções. 

Não podemos deixar de referir a in-
vestigação científica efetuada em torno 
deste tema.

A International Federation of Ac-
countants (IFAC), organização mundial 
de representação dos profissionais da 
contabilidade, da qual a OCC faz par-
te, desenvolveu um conjunto de normas 
internacionais, International Education 
Standards (IES)2 de ensino e formação. 
São oito IES. As seis primeiras são inteira-
mente dedicadas à qualificação inicial e as 
outras duas à qualificação contínua.

As necessidades de formação 
para a evolução da profissão 

Atualmente, e com o desenvolvimen-
to tecnológico, algumas tarefas que anti-
gamente eram atribuídas aos profissionais 
já conseguem ser feitas por softwares de 
gestão hiperdesenvolvidos e de grande 
qualidade. A digitalização da informa-
ção é uma realidade que substitui muitas 
tarefas tradicionalmente efetuadas por 
contabilistas. Esta realidade prevê uma 
profissão em transformação que tem de 
ser acompanhada inevitavelmente por 
formação contínua ao longo da vida.

Neste cenário, o contabilista deixou 
de ser um arquivador de documentos, 
que classifica e lança operações nos “li-
vros” para passar a ser um “consultor”, 
“comunicador”, “informador” ou um “re-
latador” da informação financeira a quem 
dela necessite para a tomada de decisão.

A ele competirá o conhecimento 
profundo da informação financeira das 
empresas suas clientes, o contexto econó-
mico financeiro onde se inserem e uma 
capacidade comunicativa estruturante e 
fiel às demonstrações financeiras.

2 -  No que respeita à formação profissional, cursos nível IV 
e V, que se destinam a jovens que querem preparar-se para 
uma vida profissional futura e para empresas que pretendem 
receber jovens formandos, sem formação de nível superior.

Para que seja bem-sucedido, o Con-
tabilista terá inevitavelmente de ganhar 
competências para além das tradicionais 
técnicas contabilísticas. E o papel da for-
mação em contabilidade deverá acompa-
nhar essa tendência.

A realidade atual da necessidade de 
multidisciplinariedade e do desenvolvi-
mento de outras capacidades para além 
das diretamente relacionadas com as pro-
fissões têm levado a um enorme debate 
sobre a evolução do ensino e da formação 
e a evidencia de que o método tradicional 
poderá não ser o mais adequado.

Os responsáveis pelo planeamento 
da formação e dos planos de estudos em 
áreas financeiras deveriam estar atentos às 
necessidades do mercado e por essa razão 
seria importante escutar as necessidades 
dos empregadores. Saber, por exem-
plo, qual é o perfil do profissional que 
o mercado quer contratar, atualizar esse 
conhecimento sempre que possível, uma 
vez que o mercado está em constante mu-
dança e as tendências de recrutamento em 
firme evolução.

Para a formação em contabilidade é 
essencial refletir sobre a visão que se deseja 
ter do profissional do futuro e antecipar 
as necessidades de mercado, desenhando 
planos de estudo ou estruturas de forma-
ção em conformidade.

Com a pandemia, o on-line ganhou 
particular destaque, sendo expectável que 
a formação possa beneficiar de ferramen-
tas como o Teams, o Zoom e outros pro-
gramas capazes de promover uma maior 
interação entre todos os participantes no 
processo formativo, antecipando uma 
grande evolução na formação em conta-
bilidade nos próximos anos.

A Covid-19 veio fortificar vários aspe-
tos aqui referidos, espelhando a necessida-
de de formar o contabilista face à evolução 
tecnológica, à cada vez maior necessidade 
de informação fidedigna e tempestiva 
para a tomada da decisão, às necessidades 
de mercado, à constante evolução fiscal, e 
ao imprevisto.
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Finanças para Não 
Financeiros

PROGRAMA

• A informação de apoio à gestão
Compreender e analisar um balanço Compreender e analisar 
uma demostração de resultados Interpretar os principais 
indicadores de gestão

• A análise financeira
Compreender as causas das necessidades de financiamento 
Analisar o equilíbrio financeiro duma empresa Conhecer as 
diferentes estratégias de financiamento

• A análise económica
A análise da rentabilidade A análise das margens do negócio O 
ponto crítico da empresa (break even point)

• A análise do risco empresarial
A análise do risco operacional A análise do risco financeiro

• Os sinais de alerta, sobre a saúde económica e financeira da 
empresa

A negociação com a banca Análise e discussão de casos reais

Informações/Inscrições Ana Bessa (Dep. Formação) | Vida Económica - Editorial SA.
Rua Gonçalo Cristóvão, 14 R/C 4000-263 Porto |  223 399 427/00 | Email: anabessa@vidaeconomica.pt | www.vebs.pt

PREÇOS  
Público Geral: €120*
Assinantes: €95*
* Acresce IVA a taxa em vigor

FORMADOR

Dr. Agostinho Costa

Licenciado em Economia pela Universi-
dade do Porto, consultor de Gestão de 
várias empresas nacionais, no Continen-
te e Ilhas, membro do Corpo Docente de 
Mestrados em Finanças e colunista de 
Revistas de Contabilidade e Finanças.  
Especialista em Gestão Financeira, 
Controlo de Gestão, Gestão de Créditos 
e Cobranças, é formador nas áreas de 
Gestão Financeira, Controlo de Gestão, 
Gestão de Créditos e Cobranças, de 
quadros empresariais em instituições 
nacionais de média e grande dimensão 
e empresas angolanas e moçambicanas 
de grande dimensão. Colabora ainda em 
revistas técnicas, com artigos periódi-
cos nas áreas de Controlo de gestão, 
Finanças empresariais e Estratégia 
empresarial.

6 e 7 outubro
9h30-18h00
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A 
receita fiscal do Estado 
registou um acréscimo 
de 1,7 mil milhões 
de euros, até julho, o 
correspondente a mais 

8%, face a igual período do ano pas-
sado. O aumento ficou a dever-se ao 
IRS e ao IRC, de acordo com a Di-
reção-Geral do Orçamento (DGO). 
No acumulado, a receita fiscal fixou-
-se em cerca de 23,1 mil milhões de 
euros, nos sete primeiros meses do 
exercício em curso. 

Para o aumento registado contri-
buíram sobretudo os impostos dire-
tos em sedes de IRS e IRC. A receita 
destes dois impostos cresceu 14,8%, 
em termos homólogos, o que se tra-
duziu em mais 1227 milhões de eu-
ros. A evolução foi positiva em 819,4 
milhões de euros em sede de IRS, en-
quanto o IRC sofreu um acréscimo 
de 468 milhões de euros, adianta a 
DGO. Refere a este propósito: “No 
caso do IRC, o crescimento deverá 
ser ajustado em baixa pela evolução 
dos pagamentos por conta em Agos-
to, bem como a sua comparação 
com o período homólogo.” Quanto 
ao IRS, o aumento teve a ver com o 
bom momento que atravessa o mer-
cado de trabalho. De igual modo, 
verificou-se um volume menor no 

que toca aos reembolsos do impos-
to, comparativamente a julho do 
ano passado. Os reembolsos tiveram 
também lugar mais cedo e verificou-
-se uma antecipação da receita das 
notas de cobrança. 

Quanto ao IRC, no período em 
análise, houve uma subida de 249,6 
milhões de euros, o correspondente 
a mais 16,2%. Esta evolução ficou 
a dever-se a uma receita inferior dos 
pagamentos de autoliquidação (no 
valor de 578 milhões de euros) e a 
um acréscimo na receita do primei-
ro pagamento por conta (no valor 
de 707 milhões), explica a síntese da 
Direção-Geral do Orçamento. Re-
lativamente aos impostos indiretos, 
houve um crescimento homólogo de 
3,7%, até julho, o que refletiu um 
valor de cerca de 484,3 milhões de 
euros. Neste caso, o destaque coube 

ao IVA, com um aumento de 6,2% 
(542 milhões de euros) e ao Imposto 
do Selo, com igual subida (59 mi-
lhões de euros). Já o ISP sofreu uma 
quebra de 3,7% (menos 71 milhões 
de euros) e do Imposto sobre o Ta-
baco, com menos 7% (56,6 milhões 
de euros). 

A DGO dá ainda conta que a 
receita fiscal foi influenciada pelos 
valores diferidos por via dos planos 
prestacionais, no âmbito da neces-
sidade de fazer face ao impacto da 
pandemia. Com efeito, em julho 
passado estavam diferidos 248,2 mi-
lhões de euros, com destaque para 
os 64,3 milhões de euros em sede 
de IVA e os 180,3 milhões em sede 
de IRC. Assim, a receita foi positiva-
mente influenciada em 250 milhões, 
em resultados daqueles planos pres-
tacionais, conclui a DGO. Adianta 
ainda sobre esta matéria: “Adicional-
mente, para efeitos de comparação, 
foram expurgados à receita fiscal 
ajustada, até julho, 65,6 milhões de 
euros referentes a receita diferida do 
ano passado. Expurgados os efeitos 
extraordinários na comparação da 
receita acumulada até julho, face 
a julho de 2020, conclui-se que a 
receita líquida do subsetor Estado 
aumentou 1624,2 milhões de euros 
(+7,5%)”. 

Receita fiscal cresce 1,7 mil milhões 
de euros

PAGAMENTOS EM ATRASO COM FORTE AUMENTO

Os pagamentos em atraso das entidades públicas totalizaram cerca de 907 
milhões de euros, até julho, o que correspondeu a um aumento de mais de 425 
milhões de euros, refere a DGO. Em cadeia, o crescimento foi de 71,2 milhões 
de euros. 
Esta evolução ficou a dever-se aos hospitais EPE, com um acréscimo de 445 
milhões de euros. Em contrapartida, os pagamentos em atraso da administração 
regional sofreram um decréscimo de 26,3 milhões de euros. Em termos men-
sais, o maior aumento também se ficou a dever àquelas entidades, com mais 
67,4 milhões de euros. 

Finanças para Não 
Financeiros

PROGRAMA

• A informação de apoio à gestão
Compreender e analisar um balanço Compreender e analisar 
uma demostração de resultados Interpretar os principais 
indicadores de gestão

• A análise financeira
Compreender as causas das necessidades de financiamento 
Analisar o equilíbrio financeiro duma empresa Conhecer as 
diferentes estratégias de financiamento

• A análise económica
A análise da rentabilidade A análise das margens do negócio O 
ponto crítico da empresa (break even point)

• A análise do risco empresarial
A análise do risco operacional A análise do risco financeiro

• Os sinais de alerta, sobre a saúde económica e financeira da 
empresa

A negociação com a banca Análise e discussão de casos reais

Informações/Inscrições Ana Bessa (Dep. Formação) | Vida Económica - Editorial SA.
Rua Gonçalo Cristóvão, 14 R/C 4000-263 Porto |  223 399 427/00 | Email: anabessa@vidaeconomica.pt | www.vebs.pt

PREÇOS  
Público Geral: €120*
Assinantes: €95*
* Acresce IVA a taxa em vigor

FORMADOR

Dr. Agostinho Costa

Licenciado em Economia pela Universi-
dade do Porto, consultor de Gestão de 
várias empresas nacionais, no Continen-
te e Ilhas, membro do Corpo Docente de 
Mestrados em Finanças e colunista de 
Revistas de Contabilidade e Finanças.  
Especialista em Gestão Financeira, 
Controlo de Gestão, Gestão de Créditos 
e Cobranças, é formador nas áreas de 
Gestão Financeira, Controlo de Gestão, 
Gestão de Créditos e Cobranças, de 
quadros empresariais em instituições 
nacionais de média e grande dimensão 
e empresas angolanas e moçambicanas 
de grande dimensão. Colabora ainda em 
revistas técnicas, com artigos periódi-
cos nas áreas de Controlo de gestão, 
Finanças empresariais e Estratégia 
empresarial.

6 e 7 outubro
9h30-18h00
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FISCALIDADE

O 
ministro das Finanças, 
João Leão, deixou a 
garantia de que o Go-
verno não vai recorrer à 
ameaça da austeridade. 

Não é intenção cortar nos salários, 
nas pensões ou nos apoios sociais e 
não está previsto o aumento de im-
postos. O que se fica a dever ao fac-
to de, em 2016, se ter iniciado “um 
caminho de recuperação dos rendi-
mentos, de valorização do emprego 
e de melhoria das contas públicas”.

Ao contrário de alguns países que 
anunciaram aumentos de impostos 
para pagar a fatura da crise, João Leão 
assume que o nosso país não voltará 
à austeridade. Referiu a este propósi-
to: “Estamos comprometidos com a 
estabilidade fiscal e com a trajetória 
de recuperação dos rendimentos e 
do emprego”. Por sua vez, deixou a 
certeza de que será desenvolvida uma 
“estratégia orçamental responsável e 
equilibrada”. Neste contexto, admite 
que o próximo Orçamento do Es-
tado “não será mais fácil ou menos 
exigente que os anteriores”. E faz no-
tar que a suspensão temporária das 
regras orçamentais, em 2022, permi-
te manter os estímulos de natureza 
extraordinária à economia. Permite 
ainda passar gradualmente de medi-
das de emergência para medidas de 
apoio ao relançamento da economia. 

João Leão mantém a ideia de que 
as perspetivas económicas para este 
ano e o próximo são positivas. Aliás, 
as estimativas do Banco de Portugal 
são ainda mais animadoras do que 
as veiculadas pelo próprio Governo, 
com crescimentos de 4,8%, no pre-

sente exercício, e de 5,6%, no próxi-
mo ano. Portugal poderá recuperar, 
em 2022, o nível do PIB de 2019. 
Concluiu sobre esta matéria: “O 
Plano de Recuperação e Resiliência 
será fundamental para isso. As sub-
venções do PRR, que atingem 7% 
do PIB, permitem não só assegurar 
a recuperação, mas sobretudo trans-
formar o país, aumentando o poten-
cial de crescimento, eliminando bar-
reiras ao progresso, garantindo uma 
economia mais competitiva, empre-
sas mais produtivas, mas e melhor 
emprego”.

Resultados da presidência 
portuguesa em matéria fiscal

O Governo apresentou uma lis-
ta com os “sucessos da presidência 
portuguesa do Conselho da União 
Europeia”, entre os quais se contam 
os de âmbito fiscal. Desde logo, os 
Estados-Membros concordaram so-
bre a necessidade de adaptar a po-
lítica orçamental às exigências da 
economia.

O consenso alcançado relativa-
mente à suspensão das regras orça-
mentais, no próximo ano, reflete a 

Impostos não serão agravados

Ministro das Finanças rejeita regresso 
à austeridade

João leão assume que a suspensão das regras orçamentais vai permitir manter os estímulos à eco-
nomia.
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coordenação entre os Estados-Mem-
bros sobre a importância de manter 
os apoios à economia. Ficou deci-
dida a manutenção da “cláusula de 
escape” do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento. O executivo destaca 
também a diretiva sobre a trans-
parência fiscal das multinacionais 
(CBCR), tendo sido alcançado um 
acordo a nível do Conselho e do Par-
lamento Europeu relativamente ao 
“country-by-country reporting”. O 
texto acordado exige que as empresas 
multinacionais, independentemente 
de estarem ou não sediadas na União 
Europeia, que tenham um volume 
de negócios superior a 750 milhões 
de euros incluam – juntamente com 
os seus relatórios e contas – informa-
ção sobre os impostos que pagam e 
onde pagam esses impostos. A di-
retiva foi aprovada no Conselho de 
Competitividade. 

A presidência portuguesa chegou 
a acordo, em sede de Conselho, rela-
tivamente à concessão de isenção de 
IVA para as aquisições efetuadas pela 
Comissão Europeia e outros organis-
mos comunitários de bens e serviços 
destinados à distribuição gratuita nos 
Estados-Membros para combater a 
pandemia. Foi ainda alcançado um 
acordo com o Parlamento Europeu 
relativamente ao regulamento que 
estabelece o instrumento financeiro 
para aquisição de equipamentos de 
controlo aduaneiro. Este instrumen-
to visa garantir que as autoridades 
aduaneiras nas fronteiras externas 
da UE estejam devidamente equipa-
das para o bom funcionamento da 
União Aduaneira, através do apoio 
à compra, à manutenção e à atuali-

zação do equipamento considerado 
necessário para controlos aduaneiros 
eficientes e eficazes. Este acordo per-
mitirá lançar o primeiro programa 
ainda este ano, disponibilizando-se 
cerca de mil milhões de euros para 
esta finalidade. 

Finalmente, foi alcançada a revisão 
da lista da União Europeia de jurisdi-
ções não cooperantes para efeitos fis-
cais, com destaque para as discussões 
em torno do caso da Turquia. Esta lista 
é fundamental para combater a frau-
de e a evasão fiscais, a elisão fiscal e o 
branqueamento de capitais. Ao identi-
ficar os países não pertencentes à UE 
que encorajam práticas fiscais abusivas, 
os Estados-Membros podem agir em 
conjunto para incentivar uma mudan-
ça positiva na sua legislação.  

Manter as atenções 
no investimento

João Leão defende que há a ne-
cessidade, no próximo ano, de man-
ter as atenções na recuperação e no 
investimento, com o apoio do Plano 
de Recuperação e Resiliência. “No 
centro das prioridades do país tem 
de estar uma forte recuperação eco-
nómica e social que permita enfren-
tar as principais cicatrizes deixadas 
pela crise, nomeadamente na econo-
mia, na saúde e na educação. Este ca-
minho não é incompatível com a res-
ponsabilidade na gestão das finanças 

públicas.” Concluiu a este propósito: 
“A ameaça de nos desviarmos desta 
trajetória de equilíbrio e responsa-
bilidade não virá de uma estratégia 
orçamental coerente, anticíclica, 
centrada em medidas de recuperação 
e crescimento, sem perder de vista a 
sustentabilidade de médio prazo”.

O ministro das Finanças fez uma 
resenha das medidas aplicadas no 
primeiro semestre do ano. Desde 
logo, no âmbito do regime do layoff 
o pagamento dos salários a 100% e 
o prolongamento extraordinário do 
subsídio de desemprego. Manteve a 
continuação do aumento do salário 
mínimo e verificou-se, no início do 
ano, a atualização extraordinária das 
pensões. Foi criado o apoio extraor-
dinário ao rendimento dos trabalha-
dores. Destacou ainda a atribuição 
do subsídio de risco Covid aos tra-
balhadores no combate à pandemia, 
bem como “a contratação substan-
cial” de mais profissionais de saúde. 
João Leão lembrou o lançamento de 
novos investimentos no Serviço Na-
cional de Saúde em equipamentos e 
infraestruturas. Não menos impor-
tante, na sua perspetiva, foram os 
apoios às empresas, com destaque 
para a dispensa dos pagamentos por 
conta, este ano, para as micro e PME. 

As medidas resultaram em gran-
de parte de compromissos com dife-
rentes partidos. O governante mos-
tra-se comprometido e empenhado 
“na plena concretização deste Orça-
mento do Estado até ao último dia 
do ano”. Foram concedidos apoios 
extraordinários superiores a 2,1 mil 
milhões de euros, a fundo perdido, 
já executados no primeiro semestre. 

FISCALIDADE

Subvenções do PRR possibilitam a transformação 
do país

Próximo Orçamento do Estado não será menos 
exigente
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FISCALIDADE

A 
Comissão Europeia 
adotou um pacote de 
propostas com o obje-
tivo de tornar as políti-
cas da UE em matéria de 

clima, energia, uso do solo, transportes 
e fiscalidade aptas para alcançar uma 
redução das emissões líquidas de gases 
com efeito de estufa de, pelo menos, 
55 % até 2030, em comparação com 
os níveis de 1990. A fiscalidade assume 
especial importância neste contexto. 

Considera Bruxelas que a tributa-
ção dos produtos energéticos deve sal-
vaguardar e melhorar o mercado único 
e apoiar a transição ecológica, propor-
cionando os incentivos adequados. 
“Uma revisão da Diretiva Tributação 
da Energia propõe alinhar a tributação 
dos produtos energéticos com as polí-
ticas da UE em matéria de energia e 
clima, promovendo tecnologias limpas 
e eliminando isenções obsoletas e taxas 
reduzidas que atualmente incentivam 
a utilização de combustíveis fósseis. 
As novas regras visam reduzir os efei-
tos nocivos da concorrência fiscal no 
setor da energia, ajudando a garantir 
receitas dos impostos ambientais para 
os Estados-Membros, que são menos 
prejudiciais para o crescimento do que 
os impostos sobre o trabalho”, adianta 
a Comissão em comunicado. Por sua 
vez, os instrumentos de tarifação do 
carbono geram receitas que podem 
ser reinvestidas para estimular a ino-
vação, o crescimento económico e os 
investimentos em tecnologias limpas. 
“Propõe-se um novo Fundo Social 
para a Ação Climática cujo objetivo 
é disponibilizar financiamento especí-
fico aos Estados-Membros, para que 
estes ajudem as pessoas a financiar in-

vestimentos em eficiência energética, 
em novos sistemas de aquecimento 
e arrefecimento e numa mobilidade 
mais ecológica.”

Para o Executivo comunitário, as 
propostas permitirão a aceleração ne-
cessária das reduções das emissões de 
gases com efeito de estufa na próxima 
década. Combinam a aplicação do co-
mércio de licenças de emissão a novos 
setores e o reforço do atual Sistema de 
Comércio de Licenças de Emissão da 
EU, o aumento da utilização de ener-
gia de fontes renováveis, o aumento da 
eficiência energética, uma implantação 
mais rápida de modos de transpor-
te com baixo nível de emissões e das 
infraestruturas e combustíveis para os 
apoiar, um alinhamento das políticas 
fiscais com os objetivos do Pacto Eco-
lógico Europeu e medidas de preven-
ção da fuga de carbono. 

Dois domínios de reforma

A atualização da Diretiva Tributa-
ção da Energia centra-se em dois do-
mínios principais de reforma. No que 
diz respeito à estrutura das taxas de tri-
butação, a proposta propõe uma nova 
estrutura para as taxas mínimas de 
tributação baseada no teor energético 
real e no desempenho ambiental dos 
combustíveis e da eletricidade e não no 
volume, como acontece atualmente na 
maioria dos casos. As taxas mínimas 
basear-se-ão no teor energético (ex-
presso em euros por gigajoule) de cada 
produto. “Tal proporcionará sinais de 
preços mais claros tanto às empresas 
como aos consumidores, ajudando-os 
a fazer escolhas mais limpas, mais efi-
cientes em termos energéticos e mais 

respeitadoras do clima. Por exemplo, 
ao abrigo das regras em vigor, é apli-
cada ao gasóleo utilizado como carbu-
rante uma taxa mínima inferior à da 
gasolina utilizada para o mesmo fim. 
Nos termos da nova proposta, esta si-
tuação alterar-se-ia”, explica a Comis-
são Europeia. 

A proposta agrupa os produtos 
energéticos e a eletricidade em catego-
rias gerais por tipo, classificadas de acor-
do com o teor energético e o desempe-
nho ambiental. Deste modo, o novo 
sistema garantirá que os combustíveis 
mais poluentes são os mais tributados. 
Os Estados-Membros devem garantir 
que esta classificação é replicada a nível 
nacional. “As taxas mínimas propostas 
serão igualmente ajustadas de modo 
a refletir os preços mais recentes e serão 
automaticamente ajustadas anualmen-
te, com base nos dados do Eurostat so-
bre os preços no consumidor.”

No que diz respeito à base tribu-
tável estabelecida na Diretiva, o seu 
âmbito de aplicação será alargado de 
modo a incluir produtos energéticos 
ou utilizações que anteriormente es-
caparam ao quadro de tributação da 
energia da UE, como os processos 
mineralógicos. Ao mesmo tempo, se-
rão eliminadas várias isenções e redu-
ções de taxas nacionais, deixando aos 
Estados-Membros muito menos mar-
gem de manobra para fixarem taxas 
abaixo dos níveis mínimos para setores 
específicos. “No entanto, continuará 
a ser possível aplicar determinadas ta-
xas reduzidas, como as relativas à ele-
tricidade ou aos produtos energéticos 
avançados produzidos a partir de ener-
gias renováveis e às indústrias do setor 
primário, como a agricultura.”

Diretiva Tributação da Energia 
sofre alterações
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FISCALIDADE

O 
secretário de Estado 
Adjunto e dos Assun-
tos Fiscais, António 
Mendonça Mendes, 
admite que existem 

dificuldades no processo de im-
plementação em curso do Sistema 
de Normalização Contabilística 
(SNC) na administração pública. 
Mas acredita que, de acordo com o 
previsto na Lei de Enquadramento 
Orçamental, até 2026 existirá uma 
“contabilidade pública não apenas 
numa perspetiva orçamental, mas 
também numa dimensão financei-
ra”.

Durante o III Congresso Inter-
nacional de Contabilidade Pública, 
uma iniciativa conjunta da Ordem 
dos Contabilistas Certificados e do 
Instituto Superior de Contabilida-
de e Administração da Universida-
de de Aveiro, o secretário de Estado 
defendeu que a contabilidade pú-
blica é fundamental para uma de-
mocracia representativa e para o re-
forço da transparência que se deve 
exigir entre quem gere os recursos e 
os cidadãos que pagam os seus im-
postos. Na sua opinião, também é 
da maior importância “introduzir 
sistemas de controlo interno efi-
cazes, de modo a prevenir atos de 
corrupção e melhorar os atos de 
gestão ao nível da tomada de de-
cisão”. Paula Franco, bastonária da 
OCC, referiu que os contabilistas 
certificados são uma peça funda-
mental no processo de introdução 
do SNC-AP e lembrou que “apenas 
profissionais qualificados consegui-
rão que o sistema de normalização 

para as administrações públicas 
seja implementado de forma cor-
reta”. A bastonária acrescentou que 
as contas públicas têm de ser cada 
vez mais transparentes “para acom-
panhar as exigências que o Estado 
tem pela frente, nomeadamente 
aos níveis dos impostos e dos fun-
dos europeus”.

Carlos Lobo, antigo secretário 
de Estado dos Assuntos Fiscais, 
mostrou-se favorável a uma refor-
ma do modelo de gestão pública, 
quebrando com o regime de caixa, 
“que faz com que se desconheça 
o balanço e os ativos do Estado”. 
Na sua perspetiva, é fundamental 
reformar a administração públi-
ca para se começar a criar valor. 
“E o desafio da digitalização tem 
de ser encarado. Se queremos um 
país mais competitivo e concorren-
cial no estrangeiro, o Estado não 
pode ficar para trás.” Por seu lado, 
Carlos Menezes, representante da 
OCC no Comité de Normalização 
da Contabilidade Pública da CNC, 
destacou a necessidade de sistemas 
de controlo internos mais aperta-
dos e melhor planeamento para se 
conseguir melhorias na contabili-
dade e no relato financeiro. Con-
sidera que, na atual situação, “a 
informação disponível está longe 
de garantir a comparabilidade e a 
fiabilidade desejadas. Criticou ain-
da o Ministério das Finanças pela 
demora na adoção do novo sistema 
contabilístico na administração 
pública. Adiantou a este propósito: 
“O SNC-AP não pode ser imple-
mentado aos bochechos nem pode 

pensar a contabilidade pública sem 
contabilistas certificados.”

Portugal é pioneiro 
na qualidade da informação 
prestada

Augusta Ferreira, docente do 
ISCA-UA, colocou a tónica no 
facto de, no processo evolutivo da 
introdução do SNC-AP, “Portugal 
tem sido pioneiro na qualidade da 
informação a prestar às entidades e 
aos próprios utilizadores da informa-
ção”. Já John Verrinder, representan-
te do ESPSAS Group do Eurostat, 
defendeu a estreita ligação entre a 
transparência fiscal e a contabilidade 
de acréscimo. Susana Jorge, profes-
sora da Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, apontou 
a contabilidade financeira, orçamen-
tal e de gestão como ramos do SNC-
-AP. 

O presidente do Tribunal de 
Contas, José Tavares, destacou as 
oportunidades e os desígnios surgi-
dos com a pandemia, a necessidade 
de uma adaptação o mais rápida pos-
sível à inteligência artificial, sem es-
quecer o trabalho de fiscalização pré-
via, que compete à instituição a que 
preside. Para o presidente do TdC, 
as novas tecnologias são um fator de-
terminante, como é o caso da nova 
plataforma eletrónica para a intro-
dução dos processos de fiscalização 
prévia. “A plataforma eletrónica de 
prestação de contas do TdC repre-
senta o ponto único de prestação 
de contas a nível nacional, evitan-
do duplicações”, concluiu. 

Na perspetiva do secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais

Até 2026 existirá uma contabilidade 
pública
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A 
publicação da lei que 
aprova o novo regi-
me jurídico aplicável 
ao estatuto de utili-
dade pública implica 

alterações em matéria fiscal, desig-
nadamente em sedes de IRC, de 
Imposto do Selo e de IMT. O ob-
jetivo desta lei é proceder a uma 
revisão da legislação aplicável às 
fundações e às entidades com es-
tatuto de utilidade pública, ga-
rantindo que não se desviam dos 
fins para os quais foram criadas. 

No que às alterações tribu-
tárias diz respeito, explicam os 
fiscalistas da RFF, importa refe-
rir que as pessoas com estatuto 
de utilidade pública gozam de 
isenções fiscais, relativamente 
a Imposto do Selo, IMT e IMI, 
IRC, custas processuais, taxa de 
exploração da Direção-Geral de 
Energia e Geologia e contribui-
ção para o audiovisual, as taxas 
associadas a espetáculos e eventos 
públicos e taxa de publicação de 
eventuais alterações. 

É alterada a redação da nor-
ma de isenção de Imposto do 
Selo aplicável às entidades com 
estatuto de utilidade pública em 
conformidade com a eliminação 
da distinção das pessoas coletivas 
de utilidade pública administra-
tiva e de mera utilidade pública. 
Desta feita, a isenção de IS apli-
cável às pessoas coletivas de utili-
dade pública administrativa e de 
mera utilidade pública passa a ser 
aplicável às pessoas coletivas com 
estatuto de utilidade pública.

É também adaptada a redação 

da norma que consagra a isenção 
de IMT quanto aos bens destina-
dos – direta e indiretamente – à 
realização dos seus fins estatutá-
rios, dispondo-se que tal isenção 
passa a ser aplicável às pessoas co-
letivas com estatuto de utilidade 
pública. 

Isenção de IRC

O diploma prevê a revoga-
ção da isenção de IRC aplicável 
às pessoas coletivas de utilidade 
pública administrativa, passando 
esta isenção a ser apenas aplicável 
às pessoas coletivas com estatuto 
de utilidade pública que prossi-
gam, exclusiva ou predominan-
temente, fins científicos ou cul-
turais, de caridade, assistência, 
beneficência, solidariedade social, 
defesa do meio ambiente e inter-
profissionalismo agroalimentar. À 
semelhança do regime anterior, a 
isenção de IRC aplicável às pessoas 
coletivas com estatuto de utilidade 
pública encontra-se dependente de 
reconhecimento do Ministro das 
Finanças, a requerimento dos in-
teressados.

Por sua vez, é simplificada a 
redação de um dos requisitos cuja 
observância continuada deverá ser 
comprida para que a isenção de 

IRC seja aplicável, determinando-
-se a este respeito a necessidade 
de um exercício efetivo – a título 
exclusivo ou predominante – de 
atividades dirigidas à prossecução 
dos fins que justificaram a isenção. 

De salientar ainda que, entre 
as principais alterações introdu-
zidas pela lei em apreço, consta a 
eliminação da distinção entre pes-
soas coletivas de utilidade pública 
administrativa e de mera utilidade 
pública, passando os beneficiários 
deste estatuto a designar-se apenas 
por pessoas coletivas com estatuto 
de utilidade pública. 

Um aspeto que importa ter em 
conta é que a nova lei-quadro co-
loca ponto final na dispersão legis-
lativa vigente, não só atualizando 
a mesma, como revogando várias 
disposições e diplomas avulsos so-
bre esta matéria, centralizando-se, 
assim, as referências ao estatuto de 
utilidade pública num só diploma.

Mas é ainda criada uma funcio-
nalidade (no ePortugal.gov.pt) que 
permite gerir os pedidos de atri-
buição, gestão, renovação e cessa-
ção do estatuto de utilidade públi-
ca, bem como divulgar informação 
pública e produzir informação es-
tatística sobre todas as entidades 
a quem seja atribuído estatuto de 
utilidade pública. 

Novo regime de utilidade pública 
implica alterações em matéria fiscal

SETORES

O diploma prevê a revogação da isenção de IRC 
aplicável às pessoas coletivas de utilidade pública 
administrativa
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Prorrogação de prazos tem 
efeitos perversos 

Entretanto, os fiscalistas da 
RFF pronunciaram-se sobre a pro-
rogação de prazos, mais concre-
tamente quanto a mais um adia-
mento no que toca ao IVA. Um 
despacho do secretário de Estado 
Adjunto e dos Assuntos Fiscais 
veio alargar os prazos para o cum-
primento de algumas das princi-
pais obrigações dos contribuintes 
em sede de IVA, dando continui-
dade a medidas já introduzidas 
em novembro do ano passado. Já 
numa outra anterior situação, os 
fiscalistas daquele gabinete de ad-
vogados se tinham mostrado cé-
ticos quanto a tais alterações. Na 
altura procedeu-se à prorrogação 
dos prazos para entrega da Decla-
ração Modelo 22, da Informação 
Empresarial Simplificada (IES) e 
do Dossiê Fiscal e de Preços de 
Transferência.

“Embora se possam reconhe-
cer e compreender os motivos que 
justificam este tipo de prorroga-
ções, o certo é que não é adequa-
do alterar os prazos legalmente 
previstos, por via de meras ins-
truções administrativas, nem por 
despachos governamentais, ainda 
que os mesmos se possam mostrar 
benéficos para os contribuintes”, 
defende a RFF. A realidade é que 
se trata de matéria que se encon-

tra reservada à lei, o que significa 
que a criação, revogação ou alte-
ração de normas desta natureza 
apenas pode ocorrer por via de 
lei ou decreto-lei. “Adicionalmen-
te, apesar de as medidas contidas 
no despacho serem favoráveis aos 
contribuintes, a sua consagração 
sob esta forma pode acabar por ter 
efeito contrário ao que pretende, 
caso seja suscitada a sua invalida-
de.”

Novos prazos

Em despacho do SEAAF pas-
sam a vigorar os novos prazos. 
Quando esteja em causa o regime 
mensal, as declarações periódicas 
de IVA respeitantes a setembro, 
outubro, novembro e dezembro 
podem ser submetidas até ao dia 
20 de cada mês. Estando em causa 
o regime trimestral, a declaração 
a entregar em novembro pode ser 
submetida até ao dia 20 desse mês. 
É ainda mantida a possibilidade 
do pagamento do imposto devido 
e resultante das declarações perió-
dicas até ao dia 25 de cada mês. O 
despacho mantém a obrigação de 
aceitação das faturas em formato 
PDF, as quais são equiparadas a 
faturas eletrónicas.

De notar que já anteriormen-
te tinham sido promovidas alte-
rações, tendo em conta as difi-
culdades surgidas no âmbito da 

pandemia. Com efeito, a situação 
tornou-se adversa ao cumprimen-
to das obrigações fiscais por parte 
dos contribuintes. O Executivo 
lembra sempre que as alterações 
decorrem ao abrigo do “princí-
pio de colaboração mútua entre 
a Autoridade Tributária e os con-
tribuintes”. Através do primeiro 
despacho, datado de novembro, 
o SEAAF ajustou o calendário 
fiscal, alargando os prazos de 
cumprimento das obrigações dos 
contribuintes em sede de IVA por 
referência aos período mensais e 
trimestrais compreendidos entre 
novembro do ano passado e maio 
de 2021, prevendo o pagamento 
do imposto até ao dia 25 de cada 
mês. Na ocasião também se man-
teve a obrigação de aceitação das 
faturas em formato PDF. 

De acordo com os prazos do 
Código do IVA, a declaração pe-
riódica de IVA deve ser apresenta-
da até ao dia 10 do mês seguinte 
a que respeitam as operações, caso 
o seu volume de negócios tenha 
sido igual ou superior a 650 mil 
euros no ano civil anterior (regi-
me mensal) e até 15 do segundo 
mês após o trimestre do ano civil 
a que respeitam as operações, no 
caso de contribuintes cujo volume 
de negócios tenha sido inferior a 
650 mil euros no ano civil ante-
rior (regime trimestral). No que 
respeita ao pagamento do impos-
to, os contribuintes são obrigados 
a entregar a quantia devida até ao 
dia 15 do segundo mês seguinte 
àquele a que respeitam as opera-
ções tributárias, no caso de sujei-
tos passivos sob o regime mensal 
de IVA, e até ao dia 20 do segun-
do mês seguinte ao trimestre do 
ano civil a que respeitam as opera-
ções, no caso de contribuintes sob 
o regime trimestral de IVA. 

É eliminada a distinção entre pessoas coletivas 
de utilidade pública administrativa e de mera 
utilidade pública

SETORES

Norma que consagra a isenção de IMT foi 
adaptada
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O 
Governo espera ter ope-
racionais os planos de 
recapitalização das em-
presas ainda antes do 
final do ano. A convic-

ção é do ministro de Estado, da Eco-
nomia e da Transição Digital, Pedro 
Siza Vieira. O Plano de Recuperação 
e Resiliência inclui um fundo para a 
capitalização de empresas, com uma 
dotação inicial de 1,3 mil milhões de 
euros.

O referido fundo já está em fun-
cionamento, com origem em emprés-
timos do PRR. A política de investi-
mento deste fundo está a ser negociada 
com a Comissão Europeia, devendo 
os programas de recapitalização estar 
disponíveis nos próximos meses jun-
to das entidades empresariais, admite 
o ministro. Por sua vez, Portugal já 
manifestou junto da União Europeia 
a intenção de se reservar o direito de 
reforçar os pedidos de empréstimos, 
naturalmente se a procura o justificar, 
no sentido de aumentar a linha de 
capitalização. De salientar que o Fun-
do de Capitalização e Resiliência tem 
duas vertentes, na perspetiva de Siza 
Vieira. “Uma de apoio à recapitaliza-
ção de empresas, no âmbito do qua-
dro temporário de auxílios do Estado 
às empresas afetadas pela pandemia e 
outra mais orientada para o futuro, 
para a capitalização de empresas que 
estejam em processos de crescimento 
ou de internacionalização.”

No que respeita à recapitalização 
de empresas afetadas pela pandemia, 
o fundo em questão tem previsto um 
primeiro programa orientado para 
apoiar as empresas que tencionem 

começar a amortizar a dívida garanti-
da Covid-19, que contraíram no ano 
passado. 

Relativamente à recapitalização 
de empresas afetadas pela pandemia, 
o fundo prevê um primeiro programa 
dirigido a apoiar as empresas que pre-
tendam começar a amortizar a dívida 
garantida Covid-19, que contraíram 
o ano passado. Assim, as empresas 
que tenham apresentado quebras de 
faturação superiores a 40%, poderão 
solicitar ao Estado um apoio, que, 
no caso das empresas mais pequenas 
(com uma faturação inferior a cinco 
milhões de euros, em 2019), será uma 
subvenção e para as empresas maiores 
(com uma faturação superior a cinco 
milhões em 2019) será dos fundos do 
PRR – que não pode conceder sub-
venções – sob a forma de capital ou 
de quase capital. 

Regime de empréstimos 
participativos

O ministro referiu: “Vamos apro-
var um regime de empréstimos par-
ticipativos, que são remunerados em 
função dos resultados que as empresas 
vão gerando e, por cada euro que o 
Estado meta nas empresas, os sócios 
devem acompanhar com outro euro, 
para reembolsar parcialmente as li-
nhas de crédito garantidas.”

Por sua vez, está ainda previsto 
um programa de recapitalização estra-
tégica, dirigido a empresas que esta-
vam em boa situação em 2019 e têm 
perspetivas de viabilidade e também 
que cumpram critérios, que incluem 
a parte das exportações na faturação e 

o investimento realizado nos últimos 
anos.

Este programa também deverá 
estar disponível quer sob a forma de 
capital (ações preferenciais, por exem-
plo), quer sob a forma de quase capi-
tal (obrigações convertíveis, emprés-
timos participativos), “para ajudar as 
empresas a reforçar o seu balanço e 
até repor os capitais próprios que ti-
nham em 2019”, de acordo com Siza 
Vieira.

Reforço do programa Apoiar

O regulamento do programa 
Apoiar sofreu uma alteração, tendo 
sido determinados novos apoios para 
os bares e discotecas, cujo valor de-
pende da quebra de faturação comu-
nicada à Autoridade Tributária, através 
do sistema e-Fatura. O reforço traduz-
-se numa duplicação do apoio extraor-
dinário já atribuído, correspondente 
ao valor do incentivo apurado referen-
te ao último trimestre do ano passado. 
O objetivo é melhorar as condições de 
tesouraria das empresas.

No caso das empresas com quebras 
de faturação entre os 25 e os 50%, o 
reforço do apoio pode atingir os 13 
750 euros para as microempresas e os 
33 750 euros para as pequenas, mé-
dias e grandes empresas. Caso as que-
bras tenham sido superiores a 50%, o 
apoio pode ascender a 20 625 euros 
ou 50 625 euros, respetivamente. Esta 
alteração aplica-se retroativamente às 
candidaturas já aprovadas e o ajusta-
mento dos valores a receber será feito 
de forma automática, depois de con-
firmadas as condições de acesso.

SETORES

Garantia é do ministro Siza Vieira

Empresas vão contar com planos 
de recapitalização antes do fim do ano
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O 
Governo apresentou 
a proposta de lei que 
pretende melhorar a 
competitividade do 
mercado de capitais. 

Considera o secretário de Estado 
das Finanças, João Nuno Mendes, 
que o diploma “reduz barreiras, cus-
tos e encargos. Simplifica soluções 
regulatórias e aumenta a certeza 
jurídica da legislação”. Trata-se de 
criar condições para se dispor de um 
mercado de capitais “mais competi-
tivo e criador de emprego”. 

O enquadramento regulatório 
necessitava de ser adaptado e acom-
panhar a transformação da realida-
de que regula. Assim, “a proposta 
de lei contém um equilíbrio ade-
quado dos diversos valores em cau-
sa, alinha o direito nacional com a 
globalidade dos padrões do direito 
da União Europeia, simplifica di-
versas soluções regulatórias, reforça 
a proteção dos investidores, reduz 
custos de contexto e regulatórios 
e permite aos acionistas abrirem o 
capital sem perderem o controlo da 
empresa, através da figura do voto 
plural”, adianta o secretário de Es-
tado. Para este responsável governa-
mental, o mercado de capitais pode 
desempenhar uma função essencial 
na captação de investimento e no 
financiamento das empresas. Mui-
tas empresas ainda não estão no 
mercado de capitais. Acontece que 

as vantagens podem ser muito im-
portantes.

João Nuno Mendes destaca o 
aumento de capitais próprios das 
empresas, a diversificação das fontes 
de financiamento a custo mais ade-
quado e a redução da dependência. 
Por sua vez, “a empresa e a sua estra-
tégia adquirem visibilidade global 
no seu setor de atividade, entrando 
no radar de novos investidores que 
dispõem de liquidez para financiar 
projetos de crescimento”. Sabendo-
-se que uma empresa emitente tem 
responsabilidades e escrutínio mais 
exigentes, “é uma vantagem em si 
mesmo, também pelo incentivo à 
crescente profissionalização da ges-
tão”. Há a acrescentar que o mer-
cado de capitais pode contribuir 
para o propósito de crescimento da 
dimensão média das empresas, seja 
por via orgânica seja por aquisições. 
O que é “muito importante para es-
trutura empresarial nacional”.

Abertura de capital a novos 
investidores

As vantagens da proposta de lei 
são várias, na perspetiva do gover-
nante, sendo que algumas merecem 
especial destaque. Desde logo, a 

abertura do capital a novos inves-
tidores, através do mercado de ca-
pitais, “pode ser compatível com a 
manutenção da autonomia estra-
tégica na condução dos negócios 
pelos seus acionistas fundadores e 
empreendedores”. Constata-se que 
existe uma vaga de empreende-
dorismo de base tecnológica, em 
termos globais, e o nosso país não 
constitui uma exceção. “Os merca-
dos de cpaitais mais desenvolvidos 
têm revelado uma forte capacidade 
de compreender o risco tecnológi-
co e de apoiar estes projetos numa 
dimensão financeira sem preceden-
tes. É fundamental participar nesta 
transformação”, defende João Nuno 
Mendes. 

Não menos importante é que o 
aumento considerável da importân-
cia do “investimento sustentável do 
ponto de vista ambiental e social” 
na estratégia de alocação de fun-
dos, por parte de muitos investi-
dores internacionais, “abre grandes 
oportunidades às empresas nacio-
nais que posicionam precisamente 
aqui a sua atividade e pretendem 
crescer”. De salientar ainda que a 
União Europeia tem em curso um 
plano de ação para o mercado de 
capitais, apresentado pela Comis-
são no final do ano passado, referiu 
o secretário de Estado aquando do 
momento em que se assenalavam 
os 20 anos do Código dos Valores 
Mobiliários. 

SETORES

Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, defende

Proposta de lei do mercado de capitais 
torna empresas mais competitivas

Diploma aumenta a certeza jurídica da legislação

Mercado de capitais contribui para crescimento 
da dimensão média das empresas
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SETORES

A 
função de contabilista 
público é de grande im-
portância nas organiza-
ções do Estado, função 
essa que está consagrada 

na legislação que criou o Sistema de 
Normalização Contabilística para a 
Administração Pública. José Tavares, 
presidente do Tribunal de Contas, em 
entrevista à revista “Contabilista”, ad-
mite que foram dados passos impor-
tantes, “apesar da figura de contabilista 
público não estar ainda generalizada”. 
Para o responsável do TdC, trata-se 
de um processo que leva o seu tempo, 
mas, tal como está previsto na lei, será 
desenvolvido e generalizado nas diver-
sas organizações públicas. Admite que 
existe vontade política para se ir mais 
longe. Aliás, adianta: “Há dificuldades 
na implementação do SNC-AP, mas 
não vislumbro resistências. Para que 
este processo seja uma realidade, é ne-
cessário um trabalho de formação mui-
to intenso nas entidades públicas. Mas 
estou otimista de que avançaremos na 
qualidade e terminaremos o processo 
da implementação do SNC-AP o mais 
rapidamente possível, de forma a que 
possamos dispor de mais e melhores 
elementos para a tomada de decisão na 
gestão pública.”

José Tavares lembrou que há até há 
pouco tempo não havia contas con-
solidadas no setor público. Foi uma 
evolução extremamente importante. 
“O TdC, nos últimos anos, tem con-
tribuído para que a prestação de contas 
tenha cada vez maior qualidade e isso 
traduz-se, por exemplo, nas instruções 

aprovadas pelo Tribunal e na criação de 
uma plataforma eletrónica única para 
o setor público, onde as cerca de 6500 
entidades públicas prestam contas. Esta 
inovação permitiu simplificar, poupar 
recursos e é um bom exemplo de não 
duplicação. É um bom exemplo de 
uma boa evolução na prossecução dos 
fins públicos e das necessidades coleti-
vas. Temos de agir assim em todos os 
domínios”, adiantou. 

A inteligência artificial é outro de-
safio com que a instituição se depara. 
Mas há novidades. “Na área da fisca-
lização prévia vamos disponibilizar, em 
breve, uma nova plataforma eletrónica 
que representa um passo qualitativo 
muito grande. No domínio da IA te-
mos feito alguns ensaios. O objetivo é 
caminhar com passos firmes e seguros 
para nos ajudar a desempenhar a nossa 
missão.” Na perspetiva do presidente do 
TdC, a instituição é, ao mesmo tempo, 
um observatório e um laboratório, em 
busca das melhores soluções, com vista 
a abranger da melhor forma o universo 
das entidades que estão sob a sua jurisdi-
ção e controlo. “Primeiro, tem de obser-
var as entidades públicas, fazer um pon-
to da situação das suas fragilidades, mas 
em situação alguma pode abandoná-las, 
até porque isso contraria a sua missão.”

Leis claras

Enquanto presidente (por ine-
rência) do Conselho de Prevenção da 
Corrupção (CPC), José Tavares diz que 
se trata de um combate que tem várias 
dimensões, desde logo a legislativa, 

pelo que é necessário que existam leis 
claras. “O CPC tem afirmado reitera-
damente que não precisamos de mais 
leis. Não é preciso legislar mais sobre 
corrupção. Tudo está previsto. Temos 
a dimensão da prevenção, que cabe a 
todos os cidadãos, mas o CPC – como 
organismo do Estado – tem especiais 
responsabilidades neste domínio e 
creio que tem feito um trabalho no-
tável, nomeadamente na introdução 
da problemática da gestão e prevenção 
de riscos no setor público.” Quanto à 
dimensão repressiva, é um domínio 
que está atribuído a vários organismos 
públicos. “Está prevista a criação de 
um mecanismo nacional anticorrup-
ção, que virá completar o quadro. O 
sistema está arquitetado neste sentido 
e creio que uma boa articulação entre 
todos os seus intervenientes conseguirá 
obter bons resultados.”

O responsável do TdC assume 
que a instituição dispõe dos poderes 
necessários para cumprimento da sua 
missão, o que não significa que não 
possa haver aperfeiçoamentos, designa-
damente no que respeita à sua organi-
zação e ao regime da responsabilidade 
financeira. Considera essencial que as 
leis e os regulamentos devem ser claros 
para poderem ser melhor aplicados e os 
procedimentos desburocratizados, mas 
concorrenciais. “Defendo que a pri-
meira etapa para se conseguir atingir os 
objetivos passa por aperfeiçoar a quali-
dade da organização. E não podemos 
falar de organização sem mencionar o 
planeamento, que é um elemento in-
dispensável da gestão pública.”

José Tavares, presidente do Tribunal de Contas, considera

Função de contabilista público 
é importante nas organizações 
do Estado
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O
s trabalhadores dos 
impostos continuam 
a insistir junto do se-
cretário de Estado 
Adjunto e dos Assun-

tos Fiscais para que sejam resolvi-
dos os aspetos relacionados com a 
transição das carreiras subsistentes, 
a regulamentação do sistema de 
avaliação permanente e a lentidão 
nos procedimentos de gestão dos 
recursos humanos. O Sindicato dos 
Trabalhadores dos Impostos, em 
reunião com o SEAAF, destacou a 
desmotivação que existe entre os 
trabalhadores das Finanças. Tam-
bém a APIT revelou descontenta-
mento pela falta de respostas por 
parte da tutela.

Quanto aos trabalhadores das 
carreiras especiais subsistentes, 
há mais de um ano que aguar-
dam pela abertura do concurso 
que lhes permitirá transitar para 
as novas carreiras. O STI quer 
que a transição ocorra sem qual-
quer perda remuneratória nem de 
pontos de SIADAP. Por sua vez, 
também é esperada a regulamen-
tação do sistema de avaliação per-
manente. Lembra o sindicato que 
os trabalhadores das carreiras es-
peciais têm um sistema de avalia-
ção permanente, cujos resultados 
contribuem para a alteração do 
posicionamento remuneratório, 
somando pontos aos do SIADAP, 
que permitirão aos trabalhadores 
acelerar o tempo de progressão 
como forma de compensar o es-
forço de atualização permanente 
para o desenvolvimento das suas 
funções. O STI pretende que este 
dossiê deve ser desenvolvido no 

imediato, de forma a que haja lu-
gar à respetiva regulamentação. 

A gestão dos recursos humanos 
é outra das grandes preocupações 
dos trabalhadores dos impostos. 
Refere a este propósito o sindicato: 
“não obstante o atraso nas questões 
de maior complexidade, é incom-
preensível e inaceitável que todos 
os restantes procedimentos com 
impacto na vida e nas carreiras dos 
trabalhadores da AT sejam igual-
mente lentos, complexos e, muitas 
vezes, pouco transparentes. É o caso 
do movimento de transferências. É 
inaceitável que um procedimen-
to que tinha início em setembro 
e produzia efeitos no primeiro dia 
útil de janeiro do ano seguinte este-
ja a demorar quase um ano para ser 
concluído. O movimento de trans-
ferências de 2020 foi feito com re-
gras provisórias, dado o atraso na 
regulamentação definitiva, e mais 

uma vez protelou-se no tempo. É 
uma prática que tem de mudar e 
os prazos de início e produção de 
efeitos devem ficar previstos e sal-
vaguardados no novo regulamento 
de transferências”.

Abertura de concurso externo

Um outro procedimento que 
“se arrasta para além do compreen-
sível”, de acordo com o STI, é o das 
MICO (MIC Carreiras Especiais 
Orgânicas). Por sua vez, entende 
que as MIC Carreiras Gerais devem 
ser vistas como um procedimento 
pontual e “servir apenas para cor-
rigir desajustamentos funcionais 
que se verificam há muitos anos na 
AT e que deveriam ser corrigidos 
por via de disposição transitória no 
diploma de revisão de carreiras”. O 
sindicato defende que o reforço dos 
quadros das carreiras especiais deve 

Trabalhadores dos impostos querem 
soluções do Governo 
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ser feito exclusivamente através de 
concurso externo.

Um outro assunto prende-se 
com o envelhecimento dos qua-
dros, sendo necessária a abertura 
de concurso externo que renove as 
carreiras especiais da AT. O SEAAF 
informou que até ao final do ano 
espera ver avançar o recrutamento 
plurianual de 200 trabalhadores/
ano para as carreiras especiais. O 
STI argumenta que, até à entrada 
de novos quadros, “a casa deve es-
tar arrumada, com a resolução dos 
procedimentos relativos aos qua-
dros atuais”. O sindicato deu ainda 
conta dos vários concursos de pro-
moção para as carreiras subsistentes 
aduaneiras, Centro de Estudos Fis-
cais e carreiras informáticas, auto-
rizados desde dezembro de 2020 e 
que continuam por abrir. É ainda 
importante proceder às promoções 
automáticas para as carreiras infor-
máticas. 

Entretanto, a AT continua com 
uma grande carência ao nível dos 
equipamentos de trabalho, que são 
escassos e, em muitos casos, obso-
letos. Um problema que “põe em 
causa o próprio funcionamento e 
eficiência da AT”, alerta o STI. A 
Autoridade Tributária informou o 
STI que está a desenvolver esforços 
para promover a aquisição de equi-
pamentos. Terão sido lançados dois 
concursos para a aquisição de dois 
mil computadores, “insuficiente 
numa organização com mais de 11 
mil trabalhadores”. Por último, o 
STI alertou para o o facto de serem 
várias as instalações dos serviços da 
AT que se encontram em estado crí-
tico, criando ameaças à saúde e à in-
tegridade física dos trabalhadores. 

Exigências da APIT

A Associação Sindical dos Pro-

fissionais da Inspeção Tributária 
e Aduaneira (APIT) teve igual-
mente ocasião para se reunir com 
o SEAAF, tendo colocado sobre a 
mesa a questão da revisão das car-
reiras da AT, acesso às novas car-
reiras pelos trabalhadores retidos 
em carreiras subsistentes. A este 
propósito, o governante respon-
deu que existe a necessidade de 
proceder a alterações legislativas, 
no sentido de ultrapassar dúvidas 
e garantir a inexistência de perdas 
remuneratórias ou pontos SIA-
DAP. Quanto aos concursos para 
as carreiras subsistentes, o secre-
tário de Estado manteve a sua po-
sição que tal só acontecerá após a 
abertura do concurso previsto no 
artigo 38º de revisão de carreiras 
da AT. 

De acordo com aquela estrutu-
ra sindical, o governante não deu 
informações adicionais relativa-
mente aos concursos abertos em 
final de 2019, quer sobre a razão 
da conclusão destes processos quer 
sobre as datas previsíveis de con-
clusão. “No que se refere às mo-
bilidades intercarreiras, concluiu 
que as mesmas prosseguem o seu 
caminho, encontrando-se várias 
em análise pela administração pú-
blica.” A APIT estranha que todos 
estes procedimentos continuem a 
ultrapassar todos os tempos pre-
vistos para o seu decurso e a sua 
conclusão. 

Relativamente a procedimen-
tos concursais, designadamen-
te efeitos sobre remunerações e 
pontos SIADAP acumulados, a 
associação contesta que os traba-
lhadores sejam confrontados com 
opções sobre manter pontos ou 
escolher a progressão. “Os pontos 
SIADAP, resultado de um percur-
so profissional, nada têm a ver 
com a promoção para novas cate-

gorias, fruto de um procedimento 
concursal.”

Suplementos remuneratórios

Quanto aos suplementos remu-
neratórios, a APIT defende a sua 
integração nas remunerações. No 
que se refere à reformulação do 
FET na AT – de forma a garantir 
segurança ao efetivo recebimento 
futuro dos suplementos tributá-
rio e aduaneiro –, defende que o 
cálculo do mesmo deve ter como 
base o vencimento do trabalhador, 
devendo ser pago mensalmente, 
enquanto parte do vencimento. 
Neste caso, “o secretário de Esta-
do não se comprometeu com um 
quadro temporal e não apresentou 
qualquer informação adicional”. 
Ainda assim, mostrou interesse em 
ver esta discussão a decorrer num 
futuro próximo.

Uma outra questão continua 
sem resposta. Os trabalhadores dos 
impostos querem saber como se 
pretende adequar a avaliação per-
manente com o SIADAP adapta-
do à AT. “Exige-se que a avaliação 
permanente constitua um esquema 
de promoção do desenvolvimento 
pessoal e profissional, ao mesmo 
tempo que possa constituir, no 
contexto do SIADAP adaptado à 
AT, uma mola impulsionadora dos 
efeitos desse mesmo SIADAP.”

No que concerne aos restan-
tes regulamentos por apresentar 
e discutir, “nenhuma informação 
foi adiantada, ou porque as pro-
postas a apresentar pela AT não 
foram ainda remetidas ao cuidado 
do SEAAF ou porque estão depen-
dentes de negociações genéricas na 
administração pública (SIADAP 
e avaliação permanente, transfe-
rências, teletrabalho)”, concluiu a 
APIT.
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UE tem receitas fiscais superiores 
às das economias desenvolvidas

A 
União Europeia 
continua a registar 
um nível de receitas 
fiscais claramente 
superior ao de ou-

tras economias desenvolvidas. Em 
2019, atingiram 40,1% do PIB. A 
estrutura da fiscalidade europeia 
tem-se mantido estável. As receitas 
são provenientes, praticamente em 
partes iguais, dos impostos diretos 
e indiretos e das contribuições so-
ciais

A repartição das receitas por 
base tributária (consumo, trabalho 
e capital) foi idêntica à dos anos 
anteriores, com cerca de 52% para 
o trabalho, 28% para o consumo 
e 20% para o capital. Relativa-
mente ao PIB, as receitas fiscais 

provenientes do consumo repre-
sentaram 11,1% desde agregado, 
há dois anos, ou seja, um valor 
ligeiramente inferior ao de 2018. 
Os impostos sobre o trabalho, que 
são responsáveis pela maior parte 
das receitas, mantiveram-se inal-
terados, no ano em análise, com 
20,7% do PIB, de acordo com da-
dos da Comissão Europeia. Quan-
to aos impostos sobre o capital, 
com 8,2% do PIB, também não 
sofreram alterações.

No conjunto da União Euro-
peia, as taxas ambientais conserva-
ram um nível equivalente durante 
2019. No entanto, a nível nacio-
nal, houve mudanças consideráveis 
ao longo da última década. Com 
efeito, durante este período, vários 

países aumentaram consideravel-
mente as suas receitas ambientais, 
sobretudo graças às receitas ligadas 
à energia. 

O estudo da Comissão dá ain-
da conta das receitas fiscais espera-
das nos próximos anos. Para 2020, 
devido ao impacto da pandemia, 
as receitas fiscais terão sofrido uma 
redução de 4%, em termos nomi-
nais, ainda que tenham aumenta-
do em percentagem do PIB. Com 
efeito, as receitas fiscais baixaram 
menos do que o PIB. Para muitos 
Estados-Membros, as receitas fis-
cais em percentagem do PIB não 
deverão crescer antes de vários 
anos, mesmo que tal dependa, em 
grande medida, da rapidez da re-
cuperação económica. 

Projeto SAF-T está sujeito a ajustamentos

O 
projeto de entrega do 
SAF-T da contabili-
dade é para avançar, 
mas será ainda sujei-
to a ajustamentos. A 

garantia é dada pelo secretário de 
Estado e Adjunto dos Assuntos Fis-
cais, António Mendonça Mendes, 
no prefácio do “relatório sobre o 
combate à fraude e evasão fiscais e 
aduaneiras”, no qual é dada espe-
cial importância ao cumprimento 
voluntário das obrigações declara-
tivas, em que também se integra o 
ficheiro SAF-T.

O secretário de Estado destacou 
que, no âmbito do apoio ao cum-
primento voluntário, continua a ser 
dada prioridade à simplificação das 
obrigações declarativas e de paga-

mento, designadamente por via do 
pré-preenchimento de declarações, 
de que são exemplos o IRS automá-
tico e o IVA automático. “É neste 
quadro que o projeto de entrega 
do SAF-T da contabilidade deve 
ser considerado, enquanto veículo 
importante para, por um lado, pro-
mover a qualidade dos dados esta-
tísticos das entidades estatísticas na-
cionais (INE e Banco de Portugal), 
na medida em que a pré-validação 
permitirá o pré-preenchimento da 
IES/DA e, por outro lado, constitui 
ferramenta importante para outras 
simplificações no sistema fiscal, de-
signadamente ao nível do IRC.”

António Mendonça Mendes 
deixa claro que, no quadro dos tra-
balhos com o Fórum das Confede-

rações e com a Ordem dos Conta-
bilistas Certificados, e também no 
âmbito dos diversos contributos e 
preocupações expressas sobre este 
projeto, “o mesmo será objeto de 
ajustamentos que se mostrem ne-
cessários e adequados às condições 
operacionais efetivas para que cum-
pra a sua missão de simplificação e 
qualificação de dados reportados”. 
Ainda quanto ao cumprimento 
voluntário, o governante destaca a 
entrada em funcionamento, no ano 
passado, da Direção de Serviços 
de Apoio e Defesa do Contribuin-
te, “que constitui uma abordagem 
inovadora e transversal da atividade 
da administração fiscal e que visa 
assegurar o respeito integral pelas 
garantias dos contribuintes”. 
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Governo flexibiliza obrigações fiscais

O 
Governo tem promovi-
do várias diligências, no 
sentido de garantir uma 
maior flexibilidade por 
parte dos contribuintes 

junto da Autoridade Tributária. O 
secretário de Estado Adjunto e dos 
Assuntos Fiscais emitiu um despa-
cho em que a AT mantém os termos 
e condições operacionais em curso, 
de acordo com o atual sistema de 
liquidação em curso, abrangendo as 
prestações de IRS, IRC e IVA.

Devem ser tidas em contas as 
necessárias adaptações, designada-
mente o número de prestações po-
derá variar, sendo que em todas as 
circunstâncias a última prestação 
terá de ser paga até final de dezem-

bro próximo. Por sua vez, o valor 
do pedido deverá ser inferior a 15 
mil euros, a aferir no momento do 
requerimento. A certificação é dis-
pensada quanto à quebra de fatura-
ção, sendo exigida no que respeita 
à qualificação como micro, pequena 
ou média empresa. É ainda verifica-
da a situação tributária regulariza-
da. A primeira prestação é paga no 
primeiro dia útil do mês seguinte ao 
do deferimento, devendo o plano 
ser considerado deferido de imedia-
to se o sujeito passivo reunir os re-
quisitos. Finalmente, os juros/ónus 
ou encargos eventualmente devidos 
são reduzidos em 50% durante o pe-
ríodo do plano prestacional. 

O Executivo admite que estas 

medidas de flexibilização das obri-
gações fiscais têm lugar “no quadro 
do princípio de colaboração mútua 
entre a administração fiscal e os ci-
dadãos e as empresas, tendo em vista 
mitigar os efeitos da pandemia”. Em 
março, foi aprovado um decreto-lei 
que estabeleceu um regime excecio-
nal e temporário em matéria de obri-
gações e dívidas fiscais e de contri-
buições à Segurança Social, relativas 
ao primeiro semestre, e um regime 
especial de diferimento de obriga-
ções fiscais em sede de IRC. Por seu 
lado, a Lei do Orçamento do Esta-
do para 2021 prevê igualmente um 
regime especial de pagamento em 
prestações de IRC ou IVA ao longo 
do ano. 

F
oi criado um “adicio-
nal de solidariedade” 
sobre o setor bancário, 
que se junta à Contri-
buição sobre o Setor 

Bancário (CSB). O valor de CSB 
a pagar resulta da aplicação de uma 
taxa de 0,110% sobre os valores dos 
elementos dos passivos das institui-
ções bancárias abrangidas, acrescida 
de 0,00030% sobre o valor nocional 
dos instrumentos financeiros fora do 
balanço. O adicional de solidarieda-
de corresponde taxas de 0,02% e de 
0,00005%, respetivamente. 

A criação do novo tributo tem por 
objetivo o reforço dos mecanismos de 
financiamento do sistema de segu-
rança social, estipulando-se a integral 
consignação da receita respetiva ao 
Fundo de Estabilização Financeira da 
Segurança Social. “Ainda que subsis-

tam dúvidas quanto à sua natureza – 
adicional ou adicionamento? Contri-
buição ou imposto? –, o novo tributo 
tem uma base de incidência (objetiva 
e subjetiva) semelhante à da CSB”, re-
ferem os fiscalistas da RFF. Lembram 
que, desde a sua criação, a CSB sus-
cita dúvidas e este tributo tem vindo 
a ser contestado por instituições do 
setor bancário a ele sujeitas. 

“Tem-se questionado, nomeada-
mente, a natureza deste tributo, os 
seus contornos parecem aproximá-lo 
do imposto, o qual, enquanto receita 
tributária, está sujeito a regras cons-

titucionais que exigem especial aten-
ção. Mas o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo tem também considerado 
que a CSB configura uma verdadeira 
contribuição, sujeita que está a regi-
me distinto do imposto.” Adiantam 
aqueles fiscalistas que, não obstante, 
os sujeitos passivos da CSB têm lan-
çado argumentos diferentes, mais re-
centes e originais, “sobre os quais os 
tribunais superiores, a seu tempo, se 
hão de ainda pronunciar e que, pro-
vavelmente, serão aplicáveis também 
ao adicional, suscitando novos litígios 
tributários”. 

Setor bancário passa a contar 
com “adicional de solidariedade”

A criação do novo tributo tem por objetivo o 
reforço dos mecanismos de financiamento do 
sistema de segurança social
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A 
Comissão Europeia 
congratulou-se com 
o facto de o G20 ter 
chegado a um acordo 
de princípio sobre a tri-

butação mínima sobre as grandes em-
presas, esperando que o processo fi-
que concluído já no mês de outubro. 
Para Bruxelas, o acordo “trará justiça 
e estabilidade ao quadro internacional 
do imposto sobre as sociedades”.

O executivo comunitário defende 
que o consenso alcançado marcará o 
início de uma reforma completa do 
sistema internacional de tributação 
das sociedades. Adianta a este propó-
sito: “A reforma incluirá uma reafeta-
ção dos direitos de tributação, o que 
significa que as maiores empresas do 
mundo terão de pagar impostos onde 
quer que desenvolvam as suas ativi-
dades. Ao mesmo tempo, uma taxa 
de imposto efetiva mínima a nível 

mundial não inferior a 15% ajudará a 
reduzir o planeamento fiscal agressi-
vo e a pôr termo ao nivelamento por 
baixo do imposto sobre as socieda-
des.” Sobretudo, importa notar que 
se tratará de introduzir uma maior 
equidade no sistema fiscal a nível 
global, o que também resultará em 
consequências para os chamados 
“paraísos fiscais”. 

A Comissão acredita que será 
possível chegar a um consenso entre 
todos os Estados-Membros até ao 
próximo mês de outubro, apesar de 
ainda existirem países contra as novas 
rergras, já que perderão muita da sua 
atratividade fiscal. Certo é que 132 
jurisdições apoiam a reforma do IRC, 
tal como apresentada nos últimos 
meses, sob os auspícios da OCDE. 
No âmbito do acordo, os trabalhos 
desenvolveram-se em torno de duas 
questões principais. Por um lado, tra-

ta-se de apartar as regras internacio-
nais sobre a forma como a tributação 
dos lucros das empresas é partilhada 
entre os países para refletir a natureza 
mitável dos modelos de negócio, in-
cluindo a capacidade de as empresas 
desenvolverem a sua atividade sem 
presença física. “Segundo as novas 
regras, uma parte dos lucros exceden-
tários das maiores empresas multina-
cionais mais rentáveis será redistribuí-
da pelas jurisdições de mercado onde 
se encontrem os consumidores ou os 
utilizadores.” Por outro lado, trata-se 
de garantir que as empresas multina-
cionais estejam sujeitas anualmente a 
um nível mínimo de tributação efe-
tivo sobre todos os seus lucros. Esta 
taxa mínima não será inferior a 15 % 
e aplicar-se-á a todos os grupos multi-
nacionais que gerem mais de 750 mi-
lhões de euros de receitas financeiras 
combinadas.

Bruxelas congratula-se com acordo 
de tributação mínima

E
stão em vigor as novas 
regras em matéria de 
IVA para o comércio 
eletrónico. As altera-
ções mais significativas 

respeitam à importação de pequenas 
remessas e à simplificação de proces-
sos para empresas e mercados ou pla-
taformas.

As regras do IVA relativas ao co-
mércio eletrónico entre empresas e 
consumidores finais, no que respeita 
aos serviços transfronteiriços presta-
dos a consumidores finais, às vendas 
à distância intracomunitárias de bens 
e determinadas vendas internas facili-

tadas por mercados online, e às ven-
das à distância de bens importados 
de países terceiros ou territórios, em 
remessas de valor intrínseco não supe-
rior a 150 euros, sofreram alterações. 
Quanto às alterações mais significati-
vas, importa ter em conta dois aspe-
tos essenciais, destaca a Autoridade 
Tributária e Aduaneira.

Assim, na importação de peque-
nas remessas é eliminada a isenção 
na importação de pequenas remessas 
(valor até 22 euros). É introduzido o 
conceito de vendas à distância de bens 
importados, bem como o princípio 
da tributação no destino das vendas 

à distância de bens importados. Em 
consequência, todos os bens importa-
dos para a União Europeia estão sujei-
tos a tributação em sede de IVA. . O 
segundo aspeto tem a ver com o facto 
de, nas vendas à distância intracomu-
nitárias de bens, as regras relativas às 
vendas à distância intracomunitárias 
de bens foram simplificadas para as 
empresas e mercados/plataformas que 
efetuam vendas online, estando dis-
ponível um mecanismo simplificado 
para declaração e pagamento do IVA 
cobrado aos clientes, consumidores 
finais, podem ser utilizado o balcão 
único – regime da União. 

Comércio eletrónico com novas regras 
em matéria de IVA
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Inteligência artificial tem benefícios 
para os contabilistas

A 
atual realidade revela 
que a inteligência ar-
tificial (IA) pode aju-
dar os contabilistas de 
duas maneiras, auto-

matizar tarefas básicas, mas demora-
das, e libertar o tempo dos profissio-
nais para realizarem um trabalho de 
consultoria mais sofisticado, defende 
a APOTEC. A maioria dos contabi-
listas acredita que a inteligência arti-
ficial ajudará os seus negócios.

O profissional precisa de se 
concentrar nos problemas funda-
mentais dos negócios em que está 
envolvido e imaginar como as no-
vas tecnologias podem transformar 
a sua abordagem.  “Os sistemas de 

inteligência artificial podem ser 
muito poderosos e estão a evoluir 
rapidamente. Estes sistemas podem 
fornecer respostas extremamente 
precisas, substituindo e, em alguns 
casos, superando esforços huma-
nos. No entanto, não replicam a 
inteligência humana. É necessário 
conhecer os pontos fortes e os limi-
tes desta forma diferente de inteli-
gência e de construir a compreensão 
das melhoras formas de humanos e 
computadores trabalharem juntos”, 
refere a associação.

Embora as técnicas de IA – como 
“machine learning” – não sejam no-
vas, o ritmo de mudança e a adoção 
rápida e generalizada nos negócios e 

na contabilidade ainda está no iní-
cio. “Para se construir uma visão po-
sitiva do futuro é preciso desenvol-
ver uma compreensão profunda de 
como a IA pode resolver problemas 
contabilísticos e de negócios, elencar 
os desafios práticos e desenvolver no-
vas competências para trabalhar em 
conjunto com sistemas inteligentes.” 
No futuro, o trabalho com IA deve-
rá centrar-se na construção da com-
preensão do seu uso prático em ati-
vidades comerciais e contabilísticas. 
“Além disso, deve encorajar-se um 
debate mais amplo sobre as oportu-
nidades a longo prazo e os desafios 
que a inteligência artificial coloca à 
profissão de contabilista.”

NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES

Pandemia obrigou a resposta sem precedentes 
da União Europeia

O 
ministro de Estado e das 
Finanças, João Leão, as-
sumiu que a crise pan-
démica obrigou a uma 
resposta sem preceden-

tes da União Europeia, tendo sido 
fundamental, “numa primeira fase, 
suspender as regras orçamentais e dar 
margem aos Governos para darem 
uma resposta capaz e reforçarem os 
sistemas de saúde e os apoios às famí-
lias e às empresas”.

Defendeu que o sucesso de res-
posta à crise está presente na evolução 
do mercado de trabalho na Europa, 
uma vez que a taxa de desemprego 
da União Europeia manteve-se re-
lativamente estável face a níveis pré-
-pandémicos, tendo aumento apenas 
0,4%, isto é, de 6,7%, em 2019, para 
7,1%, no ano passado. Relativamente 

ao Mecanismo de Recuperação e Re-
siliência (MRR), João Leão disse que 
o mesmo ajudou a relançar a econo-
mia europeia “de forma robusta e 
sustentável”. Referiu a este propó-
sito: “Trata-se de um instrumento 
inédito de estímulo ao investimento 
e à transformação estrutural das eco-
nomias europeias e que irá projetar 
a economia europeia para o futuro, 
fomentando a construção de econo-
mias mais verdes e digitais.” Acres-
centou ainda que o MRR representa 
“um investimento equivalente a 6% 
do PIB da União Europeia, financian-

do a emissão de dívida conjunta e que 
conheceu a luz do dia em menos de 
um ano”.

Para o governante, continua a ser 
importante refletir sobre os principais 
desafios macroeconómicos enfren-
tados pela União Europeia. Assume 
especial importância o grupo de pe-
ritos que deve dar continuidade a essa 
reflexão do legado da crise, das medi-
das necessárias para promover o cres-
cimento potencial da economia euro-
peia e dos moldes em que a política 
económica e a governação económica 
podem responder a esse propósito. 

O sucesso de resposta à crise está presente na 
evolução do mercado de trabalho na Europa
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NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES

O 
secretário de Estado Ad-
junto e dos Assuntos 
Fiscais (SEAAF) emitiu 
um despacho em que é 
reajustado o calendário 

fiscal deste ano, sem quaisquer acrésci-
mos ou penalidades. O reajustamento 
prende-se com a necessidade de adap-
tar o calendário fiscal num horizonte 
temporal o mais alargado possível e ga-
rantir condições de adaptação atempa-
da dos sistemas de informação da AT.

Neste contexto, nas declarações 
periódicas de IVA deve ser observado 
que, quando estiver em causa o regi-

me mensal, as declarações a entregar 
em setembro, outubro, novembro e 
dezembro podem ser submetidas até 
ao dia 20 de cada mês. Quando esteja 
em causa o regime trimestral, a decla-
ração a entregar em novembro pode 
igualmente ser submetida até ao dia 
20 desse mês. A entrega do imposto 
exigível que resulte das declarações 
periódicas pode ser efetuada até dia 
25 de cada mês. Por sua vez, as faturas 
em PDF serão consideradas faturas 
eletrónicas, para todos os efeitos pre-
vistos na legislação fiscal, até 31 de 
dezembro.

Refere o secretário de Estado, no 
despacho em causa, que, “conside-
rando os efeitos da pandemia na ati-
vidade económica, em particular na 
dimensão das condições de cumpri-
mento das obrigações fiscais por parte 
dos cidadãos e das empresas, o Gover-
no tem vindo, sucessivamente, através 
de diversos despachos, a flexibilizar o 
calendário fiscal no quadro de colabo-
ração mútua entre a AT e os cidadãos 
e as empresas, e tendo em vista que 
esta adaptação constitui um meca-
nismo facilitador do cumprimento 
voluntário de obrigações.”

Governo reajusta calendário fiscal

O 
défice das administrações 
públicas, no primeiro se-
mestre, ascendeu a 7070 
milhões de euros, o que se 
traduziu num acréscimo 

de 150 milhões, face a igual período 
do ano passado. A despesa apresentou 
um crescimento de 5,7%, enquanto a 
receita cresceu 4,6%. 

A despesa do semestre com me-
didas extraordinárias de apoio às 
empresas e famílias atingiu os 3805 
milhões de euros, ultrapassando o va-
lor executado em todo o ano passado 
(3546 milhões de euros). Os apoios 
a cargo da Segurança Social ascende-
ram a 1323 milhões, “ultrapassando 
o valor orçamentado para 2021 (776 
milhões de euros) e representando 
cerca de 82% do total executado em 
todo o ano de 2020. Destacam-se os 
apoios ao emprego (795 milhões), os 
apoios extraordinários ao rendimen-
to dos trabalhadores (313 milhões) e 
os subsídios por doença e isolamento 
profilático (127 milhões)”, de acordo 
com o Ministério das Finanças. Os 
apoios a empresas a fundo perdido 

para suportar custos com trabalhado-
res e custos fixos atingiram os 1933 
milhões de euros, ultrapassando em 
mais de 500 milhões a execução de 
todo o ano passado (1409 milhões). 
As medidas de apoio na receita as-
cenderam a 384 milhões de euros, 
destacando-se sobretudo a isenção da 
TSU e o diferimento de pagamento 
de impostos.

A receita fiscal e contributiva 
apresentou “uma inversão das que-
bras observadas ao longo do semes-
tre, apresentando um acréscimo de 
3,9%. A receita fiscal ajustada de 
efeitos extraordinários (diferimentos 
originados pelos planos prestacionais, 
suspensão dos processos de execu-
ção fiscal e outros efeitos “one-off”) 
apresentou uma quebra marginal de 
0,4%, destacando-se uma contração 

menos acentuada do IVA e a evolução 
favorável do IRS (+3%)”. As contri-
buições para a Segurança Social apre-
sentaram um crescimento no primei-
ro semestre de 6,7%. 

A despesa primária cresceu 5,7%, 
incorporando o crescimento da des-
pesa da Segurança Social (+8,1%, 
+1102 milhões de euros). Excluindo 
as medidas específicas no âmbito da 
Covid-19, destacam-se os acréscimos 
na despesa da Segurança Social com 
prestações sociais, em particular com 
as prestações de desemprego (+22%) 
e a Prestação Social para a Inclusão 
(+48,3%). A despesa do SNS cres-
ceu 8,8%, destacando-se o aumento 
das despesas com pessoal (9,6%). Os 
salários dos funcionários públicos 
aumentaram 4,8% na administração 
central.

Pandemia agrava défice orçamental

A despesa do semestre com medidas 
extraordinárias de apoio às empresas e famílias 
atingiu os 3805 milhões de euros
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A 
Associação de Hotelaria, 
Restauração e Similares 
de Portugal (AHRESP) 
continua a apelar junto 
do Governo para a ne-

cessidade da redução da taxa de IVA 
nos serviços de alimentação e bebidas. 
A taxa reduzida proposta é de 6% para 
o Continente, de 5% para a Madeira e 
de 4% para os Açores.

A associação lançou o apelo, ten-
do em conta a aproximação do debate 
para o Orçamento do Estado do pró-
ximo ano, chamando a atenção para 
os parlamentares não esquecerem a 
discussão sobre esta matéria, sobretu-
do tendo em conta o facto de se tra-
tar um setor particularmente afetado 
pela pandemia. “A medida reforçaria 
a tesouraria das empresas e seria uma 
forma de revitalizar esta atividade 
económica, que tem sido das mais 
penalizadas pela situação pandémica”, 

adianta a AHRESP em comunicado. 
Esta proposta está consagrada no pla-
no “Enfrentar a pandemia – Garantir a 
sobrevivência”, apresentada em julho, 
com 10 medidas concretas, entre as 
quais o reforço do programa Apoiar, a 
criação de um novo “layoff” simplifi-
cado e moratórias de crédito e fiscais. 

No plano em causa, a associação 
defende a aplicação de uma taxa re-
duzida de IVA, de caráter temporário. 
Neste momento, o IVA que incide 
sobre a alimentação e as bebidas varia 
entre os 9% e 23%. Ora, a AHRESP 
lembra que vários países da União 
Europeia têm aplicado a taxa reduzi-
da de IVA à totalidade dos serviços de 
alimentação e bebidas, precisamente 
com o objetivo de garantir uma maior 
liquidez à tesouraria das empresas dos 
setores em questão. E adianta a este 
propósito: “A abrangência da medida 
será ainda mais impactante, dado o 

efeito indireto e induzido que as nos-
sas atividades económicas têm com 
outros setores da economia portugue-
sa em toda a cadeia de valor.” Por sua 
vez, a descida do IVA noutros países 
acaba por colocar Portugal numa po-
sição de desvantagem concorrencial. 
As empresas do setor, na sua maioria, 
consideram a aplicação temporária da 
taxa reduzida de IVA aos serviços de 
alimentação e bebidas como uma das 
medidas mais importantes no apoio à 
tesouraria. 

Mas a associação considera urgente 
a implementação desta medida, bem 
como a disponibilização de medidas 
de apoio às empresas de restauração, 
similares e do alojamento turístico que 
sejam de acesso simples e universal. 
Sobretudo, defende a necessidade de 
garantir formas que permitam evitar a 
crescente perda de milhares de postos 
de trabalho. 

AHRESP insiste na taxa reduzida de IVA

NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES

A 
profissão de contabi-
lista, a par de muitas 
outras atividades, está a 
passar por um processo 
de alterações profun-

das. Para além de conhecimentos téc-
nicos em áreas como a contabilidade, 
a fiscalidade e os recursos humanos, o 
contabilista certificado terá de possuir 
outras competência e recorrer a novas 
ferramentas de trabalho, refere Fer-
nando Cardoso, contabilista certifica-
do, em trabalho publicado na revista 
“Contabilista”. 

A contabilidade vai aproximar-se 
dos gestores das organizações, assu-
mindo-se como fonte de informação 
essencial. “Para tal, os profissionais 

precisam de munir-se de novas ferra-
mentas técnicas e científicas. Devem 
reforçar as componentes de controlo 
de gestão, estratégia, finanças em-
presariais e avaliação de empresas. 
A caraterização de uma organização 
empresarial é algo mais do que uma 
fotografia estática e fracionada da rea-
lidade em que a entidade se encontra 
num determinado momento. Impor-
ta perceber o que está a acontecer e 
porquê, de que forças se dispõe, que 
riscos se correm, que recursos estão 
disponíveis e o que se pode ambicio-
nar para o futuro”, adianta Fernando 
Cardoso.

Os contabilistas certificados têm 
de ser dotados de ferramentas práti-

cas para poderem diagnosticar e pers-
petivar caminhos alternativos, tendo 
presente o sistema complexo das di-
ferentes áreas interdependentes da or-
ganização, a interagirem. “Impõe-se 
que os profissionais de contabilidade 
sejam agentes de mudança.” Para exe-
cutar diagnósticos nas empresas, além 
dos conhecimentos nas áreas de con-
tabilidade, fiscalidade e recursos hu-
manos, terão de ter ferramentas nas 
áreas de marketing e comunicação, 
incentivos ou estratégia. “O conta-
bilista certificado estará apto a diag-
nosticar problemas organizacionais e 
a desenvolver ações para corrigi-los, 
levando as organizações a atingir os 
seus objetivos.”

Contabilista certificado tem de se munir 
de novas ferramentas
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A terceira edição de 
“Gestão de operações” trata 
as áreas que dizem respeito à 
utilização eficaz dos recursos 
produtivos, nomeadamen-
te as questões relacionadas 
com o planeamento de pro-
dução, a gestão dos stocks 
ou o controlo da qualidade.

A presente edição, além 
de corrigir os conteúdos das 
edições anteriores, acrescen-
ta dois novos capítulos, am-
bos de caráter introdutório, 
sendo um dedicado às filas 
de espera e outro à progra-
mação linear e ao problema 

dos transportes. Estas ma-
térias complementam os as-
suntos abordados nos restan-
tes capítulos, como também 
acrescentam assuntos com 
interesse para a resolução de 
problemas de planeamento 
da produção. À semelhança 
das edições anteriores, no 
final de cada capítulo é apre-
sentado um conjunto de 
exercícios práticos para per-
mitir aos alunos testarem os 
conhecimentos adquiridos.

Este é um livro de ca-
racterísticas essencialmente 
pedagógicas, pelo que o seu 

público-alvo será não só os 
alunos que frequentam dis-
ciplinas denominadas por 
gestão das operações, ges-
tão da produção ou gestão 
industrial mas também em 
algumas unidades curricu-
lares das licenciaturas em 
engenharia. No entanto, 
dada a natureza prática do 
seu conteúdo, também po-
derá ser um instrumento 
útil para os responsáveis 
pela gestão operacional das 
organizações. Os autores são 
João Veríssimo Lisboa e Car-
los Ferreira Gomes. O preço 

de venda ao público é de 13 
euros e trata-se de uma pu-
blicação do grupo editorial 
Vida Económica. 

A segunda edição da obra 
“Contabilidade pública – As 
novas demonstrações para 
relato em Sistema de Nor-

malização Contabilística para 
administrações públicas” ex-
plicita os aspetos principais de 
preparação e elaboração das 
demonstrações para relato do 
SNC-AP. Integra legislação 
complementar, instruções da 
UNILEO e o regime simpli-
ficado.

O primeiro capítulo 
aborda as demonstrações 
financeiras.É efetuado o 
enquadramento das carac-
terísticas qualitativas das de-
monstrações financeiras. De 
seguida, apresenta-se o con-
teúdo do conjunto completo 

das demonstrações financeiras, 
dando ênfase ao anexo às de-
monstrações financeiras com 
os modelos indicativos e bre-
ves referências. Neste capítulo 
é apresentada detalhadamente 
a reconciliação para o balanço 
de abertura para a adoção pela 
primeira vez do SNC-AP. No 
segundo capítulo são referidas 
as demonstrações orçamen-
tais, apresenta-se o conteúdo 
das demonstrações de relato 
orçamental com os mapas fi-
nais que poderão ser elabora-
dos para obter a informação 
pretendida e breves referências 

explicativas. O terceiro capítu-
lo incide sobre as demonstra-
ções de gestão. Apresenta-se o 
conteúdo das demonstrações 
de relato para gestão, com ex-
plicações e detalhes necessários 
para preparação e elaboração 
das mesmas. O livro consti-
tui uma ferramenta sólida de 
apoio para as entidades que 
aplicam o SNC-AP. Os au-
tores são Margarida Liberato 
e Inna Sousa Paiva. Trata-se 
de uma publicação do grupo 
editorial Vida Económica e o 
preço de venda ao público é de 
14 euros. 

Esta obra dá a conhecer 
na íntegra a figura do repre-
sentante da Fazenda Pública, 
fazendo-a retroagir não só à 
sua génese, mas também ao 
período que a precedeu em 
termos institucionais, legais 
e orgânicos, bem como a 
nomenclaturas diferentes das 
atuais.

Atendendo à envergadura 
da obra, houve a necessida-
de de aprofundar o processo 
tributário, aflorar tangencial-
mente o procedimento e es-

tender a intervenção geral do 
representante, estabelecendo 
o cotejo com outras formas 
de representação do Esta-
do, tanto a nível local como 
central, bem como com ou-
tras entidades públicas. Uma 
das características deste livro 
consiste na interação entre 
todas as formas de represen-
tação processual e em juízo, 
em todas as instâncias, e na 
abrangência à generalidade 
dos ramos do direito.

O livro está estruturado 

em cinco partes. A primeira 
incide sobre o representante 
da fazenda nacional e a segun-
da refere as funções do repre-
sentante face à lei. A terceira 
parte aborda a legitimidade 
da representação, seguindo-se 
a caraterização do represen-
tante da fazenda pública e as 
suas funções. Na quinta par-
te é destacado o princípio da 
abstação na função represen-
tativa. A quinta parte apre-
senta a conclusão. A obra faz 
ainda referências normativas 

e jurisprudenciais. O autor é 
António Soares da Rocha e o 
preço de venda ao público é 
de 33,75 euros, em formato 
de e-book.

Gestão de operações

Contabilidade pública

Representante da fazenda pública 
no processo tributário

LIVROS 
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Esta obra veio focar a atenção das 
organizações numa medição de 
desempenho que utiliza, em conjunto, 
indicadores financeiros e indicadores 
não financeiros, permitindo, dessa forma, 
analisar, de uma forma mais abrangente, 
os fatores envolventes que, perante o 
fenómeno da globalização económica 
e concorrencial, proporcionem uma 
adaptação à mudança e potenciem o 
sucesso futuro.
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Torna-se, assim, particularmente 
importante, a comunicação da estratégia 
a toda a empresa, bem como da relação 
desta com os fatores críticos de sucesso, 
visto condicionarem o desempenho da 
organização no médio e longo prazo. 
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