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Objectivos 
 
� Descrever o ambiente em que as empresas portuguesas fazem o 

relato financeiro; 
� Caracterizar o contexto em que as normas contabilísticas têm 

sido elaboradas. 
 

� Análise limitada a: 
� perspectiva histórica; empresas não-financeiras;  
     normas nacionais; informação contabilística. 

Agenda 
 
1. Contexto legal. 
2. Aspectos fiscais. 
3. Mercado de capitais. 
4. Organização das profissões de contabilista e de auditor. 
5. Influências internacionais. 
1. Contexto Legal (I) 
 
� 1974 Revolução de Abril  

� Instituição da Comissão de Normalização Contabilística (1975) 
� Aprovação do primeiro Plano Oficial de Contabilidade (1977) 

 

� 1986 Portugal torna-se membro da UE 
� Código das sociedades comerciais (1986); 
� Adaptação do POC às directivas comunitárias (1989);  
� Obrigatoriedade de preparar contas consolidadas (1991); 
� Novas obrigações de publicação de contas (1991). 

 

� 2002 Regulamento 1606/02, da UE 
� Adopção das IAS /IFRS nas sociedades com títulos admitidos à cotação em bolsas sediadas na UE 

(2005). 

1. Contexto Legal (II) 
 
� Comissão de Normalização Contabilística  

� Missão 
� Contribuir para a melhoria da qualidade da informação financeira. 

� Objectivos 



� Emissão de normas contabilísticas; 
� Estabelecimento de procedimentos contabilísticos harmonizados com as normas 

comunitárias e internacionais da mesma natureza.  
Endereços: 
� http://www.cnc.min-financas.pt/;  
� Rua Angelina Vidal, 41 - 1199-005 LISBOA 

 

Características nos países de influência continental 
 
Das normas contabilísticas 
� Muito pormenorizadas  
� Aplicação obrigatória  
� Fonte legal 
� Elaboradas por comissões dependentes do Governo 
� Coincidentes  com as normas fiscais 
� Inseridas em planos oficiais de contas 
 
Das empresas 
� Financiamento através  do sector bancário 
� Predomínio de pequenas empresas familiares 
� O  Estado é o principal utilizador da informação 

Características nos países de influência anglo-saxónica 
 

Das normas contabilísticas 
� Pouco detalhadas 
� De aplicação facultativa 
� Baseadas na aceitação geral 
� Emitidas por organizações profissionais privadas 
� Independentes das normas fiscais 

 

Das empresas 
� Predomínio de grandes sociedades anónimas  
� Financiamento através dos  mercados de capitais 
� Os sócios são os  principais utilizadores da  informação 

 
� Estado;  
� Outras entidades públicas: sindicatos e outras associações; 
� Trabalhadores das empresas;  
� Sócios; 
� Credores; 
� Financiadores, especialmente bancos;  
� Empresas, onde a normalização vai incidir; 
� Público em geral;  
� Profissionais de contabilidade;  
� Profissionais de economia e gestão empresarial; 
� Ensino;  
� Revisão contabilística em geral. 

 

 
� Investidores; 



� Financiadores; 
� Trabalhadores; 
� Fornecedores e outros credores; 
� Administração Pública; 
� Público em geral. 

(POC, 3 .1.) 

2. Aspectos Fiscais (I) 
 
� 1963 Código da Contribuição Industrial 

 

� 1987 Regime de tributação sobre o lucro consolidado [Decreto-Lei n.º 
414/87, de 31 de Dezembro] 

 

� 1988 Reforma fiscal da tributação sobre o rendimento                                                       
[Código do IRC] 

2. Aspectos Fiscais (II) 
[CCI, Artigo 22°]  
 

O lucro tributável reportar-se-á ao saldo revelado pela conta de resultados do exercício ou de ganhos e 
perdas, elaborada em obediência a sãos princípios de contabilidadeem obediência a sãos princípios de contabilidadeem obediência a sãos princípios de contabilidadeem obediência a sãos princípios de contabilidade, e consistirá na diferença 
entre todos os proveitos ou ganhos realizados no exercício anterior àquele a que o ano fiscal respeitar e os 
custos ou perdas imputáveis ao mesmo exercício, uns e outros eventualmente corrigidos nos termos deste 
Código. 
 
 

Não foi possível ir mais longe no tocante à aplicação do princípio da tributação do rendimento real, por virtude da existência de considerável número 

de pequenas e pequeníssimas empresas, às quais nenhumas exigências se poderiam fazer em matéria de organização de escrita 

(Preâmbulo, 8).  

2. Aspectos Fiscais (III) 
 

[CIRC, art. 17°] 
 
O lucro tributável (…) é constituído pela soma algébrica do resultado líquido do exercício (…) 
determinado com base na contabilidade e eventualmente corrigidos nos termos deste Código 
(…). De modo a permitir apurar o lucro tributável a contabilidade deve estar organizada de 
acordo com a normalização contabilística (…), sem prejuízo da observância das disposições 
previstas neste Código. 

 

�  Principais áreas de influência: 
� valorimetrias das existências, amortizações, 
� provisões, … 

2. Aspectos Fiscais (IV) 
 
Caminhando para uma separação entre a contabilidade e a 

fiscalidade? 
 

 

3. Mercado de Capitais 
 
� Lei Sapateiro (CVMV 1991, rev. CVM 1999) 



     Empresas com títulos admitidos à cotação em bolsa 
� Demonstrações dos fluxos de caixa; 
� Divulgação de informação trimestral, semestral e anual; 
� Previsões de vendas, cash flows e resultados líquidos;  
� Auditoria adicional; 
� Publicação obrigatória no Boletim das Cotações. 

 

� Novas obrigações: governo corporativo. 

4. Organização da Profissão (I) 
 

Profissão contabilística 

� Até 1995 
� inexistência de órgão profissional oficial; 
� possibilidade de inscrição nas diversas associações  profissionais existentes, tais 

como a APOTEC 

� A partir de 1996    
� actividade regulamentada em Portugal; 
� órgão oficial: Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas 

� inscrição obrigatória para o exercício da profissão; 
� cerca de 82 000 membros, em Fevereiro de 2007. 

 

 

 

 

 

� 1º Moralidade impecável em todos os actos que pratica. 

� 2º Discrição absoluta em todos os factos que observa. 

� (...) 

� 5º Dedicação inexcedível pêlos interesses da casa que serve. 

� (...) 

� 11.° Instrução profissional sólida e completa. Conhecimentos bem 
sistematizados de contabilidade, de direito mercantil de aritmética 
comercial, etc. Certa cultura geral. Boa grafia, cálculo rápido, etc., etc. 

Perfil do contabilista… 
…procurado pelas empresas 
� Perfil do candidato:  

- Formação superior em Contabilidade, Gestão de Empresas ou similar;  
- Inscrição como TOC; Experiência consolidada como TOC (mínimo 3 anos);  
- Domínio das normativas internacionais IAS/IFRS;  
- Conhecimento da actividade Seguradora (preferencial) 

 

� Perfil do candidato:  
- Licenciatura em Gestão/Economia/Contabilidade e Administração/Auditoria  
- Experiência mínima de 3 anos em Auditoria ou Contabilidade  
- Capacidade de Chefia  

     - Inscrição como Técnico Oficial de Contas  
- Conhecimentos informáticos, preferencialmente com experiência em software PHC 

 

� Perfil do candidato:  
- Licenciatura em Gestão, Economia ou Contabilidade  



- Bons conhecimentos de Contabilidade e Operações Bancárias; Fiscalidade e Contabilidade Portuguesas         - Domínio do Português 
e conhecimentos de Espanhol e Francês  
- Experiência profissional em Contabilidade e/ou Tesouraria  
- Capacidade de trabalhar em equipa; Pessoa dinâmica com grande sentido de responsabilidade 

 - Conhecimentos de SAP (preferencial) Experiência em informática como utilizador  
 

[www.expressoemprego.clix.pt, acedido m 5 Janeiro de 2007] 

Perfil do contabilista… 
…percebido pelo público 
 
� “Ser contabilista é ser mais alto, é ser maior do que o poeta que quando chega a Abril de 

que lhe servem então cantigas mil se do Modelo 3 do IRS não sabe ser autor. 
 

� É apurar o lucro tributável e ver porque é que a liquidez desceu é ter cá dentro um astro 
que morreu mas deixou a papelada impecável. 

 
� É ter um ar extremamente apagado, é relatar o dia de trabalho e ver no nosso amigo o 

enfado… 
 

� E é fazer-te assim a contabilidade e ficar aos trinta todo grisalho e chegar aos 
cinquenta com a virgindade.” 

 
[Diz que é uma Espécie de Magazine - GATO FEDORENTO especial Ano Novo, emitido pela RTP no dia 2 de Janeiro 2007, cantado por Luís Represas, sob a 

música original de Perdidamente] 

4. Organização da Profissão (I) 
 

A Profissão de Auditor 
  

� Inscrição obrigatória na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas a fim de poder 
exercer a profissão de revisor oficial de contas:  
� 951 auditores (ROC) inscritos a título individual; 
� 148 sociedades (SROC) registadas com 468 sócio; 
� Idade média dos auditores: 51 anos, sendo cerca de 12% mulheres; 
� aproximadamente 83% dos auditores com actividade. 

 
� Necessidade de possuir um grau universitário relevante como condição de acesso à 

profissão: 
� em auditoria, contabilidade, economia, gestão de empresas ou direito. 

4. Organização da Profissão 

A Profissão de Auditor (II) 
 
� Os revisores oficiais de contas que estejam registados na Comissão de 

Mercado dos Valores Mobiliários podem assinar o relatório adicional que as 
sociedades com títulos admitidos à cotação em bolsa estão obrigadas a 
divulgar 

 

- 48 sociedades SROC registadas, no final de 2006. 
 

� As empresas multinacionais que prestam serviços de contabilidade elaboram 
de modo voluntário e independente auditorias de acordo com padrões, 
princípios e normas internacionais de contabilidade. 

5. Influências Internacionais (I) 
 



� Influência francesa cede lugar à influência de países de 
expressão anglo-saxónica 

� Directivas comunitárias: transpostas para o direito nacional 
desde: 
� 1989 Quarta Directiva, no POC 1989 (contas individuais) 
� 1991 Sétima Directiva, no POC 1991 (contas consolidadas) 
� … 

� IAS /IFRS, aplicáveis por via de Regulamento da UE 
� Desde 2005; actualmente: 8 IFRS, 29 IAS,… 

 

5. Influências Internacionais (II) 
 
� Problemas relacionados com as Directivas: 

� Lentidão na elaboração e discussão das directivas pela 
Comissão Europeia; 

� Atrasos na transposição para o direito interno; 
� Demoras na implementação em cada país. 

 

� As directivas são, apesar de tudo, um instrumento de 
harmonização seguro. 

5. Influências Internacionais (III) 
 

� Regulamento 1606/02, da UE 
� A partir de 2005: As sociedades portuguesas com títulos admitidos à cotação em bolsas 

sediadas na UE devem adoptar as IAS /IFRS nas contas consolidadas 
 

� IAS do IASC/ IASB 
� POC  (versões de 89 e 91) 
� Directrizes contabilísticas  (CNC) - 29 aprovadas, até Fevereiro de 2007 
� Recomendações técnicas  (OROC) 

5. Influências Internacionais (IV) 
 
� Características da harmonização contabilística: 

� Normas contabilísticas são parte da lei; 
� Normas contabilísticas não têm sido estabelecidas pela profissão; 
� Processo multilínguas e multicultural. 
 

 

 

Conclusões (I) 
 



� A regulamentação a que está sujeita a elaboração e a publicação 
de informação contabilística pelas empresas varia em função do 
seguinte: 
� sector de actividade da empresa; 
� dimensão da empresa; 
� existência de relações de participação com outras empresas; 
� existência de cotação em bolsa das acções. 

Conclusões (II) 
 
� Evolução do sistema contabilístico: 

� Aumento de exigência quanto a informação contabilística a elaborar e 
divulgar pelas empresas; 

� Criação e reorganização de comissões de normalização contabilística; 
� Aparecimento de novas normas contabilísticas, mais pormenorizadas; 
� Restruturação e reforço das estruturas associativas da profissão; 
� Incentivo à feitura de estudos pedagógicos, didácticos e de investigação. 

Conclusões (III) 
 
� Principais factores de influência no passado: 

� Normas de contabilidade 
� Legislação fiscal 
� Influências internacionais: ideias de origem francesa e directivas comunitárias  

 

� A importância relativa desses factores está a mudar: 
� Influências internacionais: IAS/IFRS 
� Profissão contabilística e de auditoria 
� Regulamentação do mercado de capitais 
� Comunidade académica 

 


