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RELATÓRIO DA DIRECÇÃO CENTRAL 
- PERÍODO DE 2017 - 

 
O presente relatório, conjuntamente com as contas do período findo em 31 de Dezembro de 2017, o 

Parecer do Conselho Fiscal e o Orçamento para 2018, dão cumprimento ao preceituado nas alíneas n) e 

o) do artigo 28.º do Estatuto da APOTEC. 

 

Desta forma são apresentados à Assembleia-Geral para que sejam discutidos, aprovados ou alterados. 

 
*** 

 

Contextualização da Atividade da APOTEC 
 

Missão  

 

Continuamos a salientar que a razão da existência da APOTEC são os associados. E são os Associados que 

têm norteado a vida da APOTEC, numa entrega à participação no livre associativismo, confiantes em 

projectos que visam soluções que possam, de forma continuada, contribuir para o engrandecimento 

profissional, científico e cultural. 

Esta liberdade associativa continua sendo fruto da sentida necessidade dos profissionais, que persistem 

numa inscrição facultativa e não corporativa, num espaço plural, de ensino e partilha de conhecimento, 

de apoio e ajuda especializada, procurando contribuir para o desenvolvimento e crescimento dos 

associados. A APOTEC mantém-se fiel à missão para a qual foi fundada. 

 
 
Visão  

 

A APOTEC celebrou neste ano o aniversário especial de 40 anos dedicados à causa associativa, e 

continua a ser a maior associação privada da classe que representa. A sua dinâmica e consciência das 

múltiplas alterações legislativas que nos últimos anos têm-se acentuado, assim como a mudança social 
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por via das condicionantes económicas nacionais que incidem, direta ou indiretamente, sobre os 

profissionais, em particular, os seus Associados, obriga ao permanente cuidado sobre as suas 

necessidades. Por isso, tem continuado a proporcionar aos seus Associados vantagens ao nível da 

quotização e de conteúdos formativos e informativos, acompanhados de mensagens de rigor, de 

competência e ética, e luta cada vez mais por um efectivo reconhecimento dos direitos dos profissionais, 

nomeadamente, aos que lhes assistem decorrentes do seu estatuto profissional. 

 

Valores 

 
A atuação da APOTEC rege-se hoje, como ao longo destes quarenta anos, pelos seguintes valores:  
 

 Conhecimento;  

  Responsabilidade;  

 Transparência;  

 Inovação;  

 Ouvir os associados.  

 

*** 
 

Estrutura do Relatório: 
 

I - Atividades Associativas 

 

1. Associados 

2. Quotizações 

3. Formação  

4. Publicações 

5. Consultório Técnico 

6. Centro de Estudos de História da Contabilidade 

7. Prémios 

8. Protocolos  

9. Outras Parcerias  

10. Eventos 

11. Biblioteca 

12. APOTEC na WEB 
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II – Demonstrações Financeiras 

 

1. Normativo Contabilístico 

2. Resultado 

3. Contas de Balanço 

 

III – Proposta de Aplicação de Resultados 

 
1. Proposta 
 
 
IV – Orçamento para 2018 

 
1. Introdução 
2. Rendimentos Associativos 
3. Jornal de Contabilidade 
4. Formação 
5. Outros Rendimentos 
6. Gastos 
7. Propostas 

 

V – Evolução  

 

1. Introdução 

2. Acontecimentos Subsequentes 

 

VI – Agradecimentos 
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I - Atividades Associativas 

 
1 – Movimento Associativo 
 
O movimento Associativo, ao nível dos associados individuais, registado nos últimos cinco anos, 

apresenta os seguintes valores: 

 

    
a) De acordo com as 

comunicações recebidas 
b) Falta de pagamento de 

Quotas 
c) Fim de actividade, 

reforma, doença e sem 
justificação.  

 
 
 

Ao último Associado individual admitido foi atribuído o número 20894. 

Abaixo apresentamos o gráfico demonstrativo da evolução do número de Associados Individuais 

efectivos da APOTEC, durante os últimos cinco anos: 

 

 

             

              

Sendo o número de Associados Individuais activos, no final de 2017, de 3672, regista-se um decréscimo 

de 6% (240 associados) relativamente ao ano anterior. 

 

 

Associados 2013 2014 2015 2016 2017

Admitidos 186 169 189 161 133

Readmitidos 10 19 10 17 17

Demissionários c) 403 253 203 187 229

P/Sócios Colect. 5 2 2 2 6

Falecidos       a) 17 15 15 30 13

Excluídos       b) 205 184 174 164 142

Saldo -434 -266 -195 -205 -240
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Por género, registam-se 2167 homens e 1505 mulheres, com inscrição activa, com a seguinte 

distribuição etária: 

 

 

 

 

Ao nível da distribuição geográfica, os associados individuais encontram-se divididos de acordo com o 

seguinte gráfico: 
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Quanto ao movimento Associativo, ao nível dos Associados Coletivos registam-se: 

 

Associados 2013 2014 2015 2016 2017

Admitidos 15 12 14 11 15

Readmitidos 0 1 2 0 1

Demissionários 24 4 17 13 10

Excluídos       a) 11 3 10 8 7

Saldo -20 6 -11 -10 -1  
 

a) Falta de pagamento de Quotas 

 
 
Ao último Associado coletivo admitido foi-lhe atribuído o número 426. O que nos conduz ao seguinte 

gráfico demonstrativo da evolução do número de Associados colectivos efectivos da APOTEC, durante os 

últimos cinco anos: 

 

 
 
 
 
Sendo o número de Associados Colectivos activos, no final de 2017 de 179, há que registar um 

decréscimo de 0,6% (1 associado), relativamente ao ano anterior.    

 

A diversidade das empresas associadas da APOTEC encontram-se distribuídas por quarenta e oito 

classificações da tabela CAE, compreendidas entre a classe 10 e a 94, da secção C até à secção S, 

conforme gráfico seguinte: 
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Ao nível da distribuição geográfica, os associados colectivos encontram-se divididos de acordo com o 

seguinte gráfico: 
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 2 – Quotizações 

 

No tocante às quotas em dívida dos Associados Individuais, constatamos que houve uma diminuição de 

71 associados (14,5%) em relação ao ano anterior, o que perfaz um total de 420 associados. 

 

No quadro seguinte, registam-se os números de Associados Individuais com quotas em dívida e de 

Associados Individuais excluídos: 

 
Anos Associados c/ Quotas em dívida Associados excluídos em (N+1) 

2017 420 ? 

     2016                              491 142 

2015                              508 164 

2014 497 174 

  2013 537 235 

 
 
Em relação a 2018 prevemos que o número de associados a excluir seja de 120, o que equivale a cerca 

de 30% dos 420 associados com quotas em dívida, no final de 2017. 

 

Continua a ser gratificante assistir a um renovar de associados, provocando estes, um abaixamento na 

média etária dos associados da APOTEC. 

  

Destacamos que os estudantes da licenciatura do ensino superior de Contabilidade, Gestão e afins 

continuam a beneficiar de isenção do pagamento da jóia e do cartão. 

 

Os associados reformados usufruem de 50% de desconto no valor a pagar pelo montante da quota. 

 

Para além dos motivos que se prendem com a saída de associados por mudança ou desistência da 

profissão, reforma, problemas de saúde ou morte, o grave problema económico a que assistimos 

contribuiu também para levar alguns associados a pedir a demissão. Neste sentido tem-se mantido a 

bonificação de 50% de desconto na formação para os Associados em situação de desemprego. Esta é 

uma forma de permitir que estes possam ir acompanhando as alterações legislativas com vista a uma 

oportunidade de emprego. 

 

No decurso deste ano continuou-se a divulgar a APOTEC junto das instituições de ensino superior que 

ministram cursos de contabilidade, gestão e fiscalidade, com o objectivo de promover a inscrição dos 

estudantes na APOTEC. 
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3 - Formação  

Contribuir para a Formação, enriquecendo Conhecimentos e fortalecendo Competências Profissionais, 

é a missão da Estrutura de Formação da APOTEC. Com efeito, ao nível da sua atividade formativa, a 

APOTEC tem procurado dinamizar várias ações de formação que visam uma atualização e 

aperfeiçoamento técnico permanentes, realizadas quer pela Direção Central (Sede), quer por esta em 

articulação com as suas Secções Regionais (formação deslocalizada). Por um custo mínimo, que permite 

a participação de todos, e tratando os mais variados temas da contabilidade, fiscalidade e gestão e afins, 

a APOTEC elabora anualmente um extenso e completo calendário de cursos, sessões de esclarecimento, 

colóquios, congressos e jornadas. Complementarmente, a APOTEC procura responder a pedidos 

específicos de formação de entidades, estruturando projetos à medida dos pedidos/necessidades 

identificadas. 

A atividade formativa desenvolvida pela APOTEC, tem sido, desde sempre e ao longo dos anos, 

especialmente dirigida para os seus Associados, pois sempre se entendeu ser esse o melhor caminho 

para alcançar a valorização dos profissionais do sector, seus Associados. Contudo, com o tempo e à 

medida que os conteúdos da atividade formativa da APOTEC foram sendo alargados foi sendo 

aumentado o leque dos destinatários abrangidos pelas várias acções de formação concebidas, 

abrangendo em alguns casos não associados. 

Ao nível dos associados individuais, a sua maioria está integrada em empresas, nomeadamente em 

gabinetes de contabilidade que diariamente contribuem as melhores práticas empresariais, na medida 

do planeamento, auxilio e desenvolvimento de melhores práticas de gestão das empresas, qualificação 

de recursos das organizações empresariais para as quais prestam serviços. 

Aliada à componente formativa em geral, a APOTEC oferece a todas essas empresas suas associadas, 

formação dirigida a cada entidade e à medida das necessidades dos seus colaboradores. 

Para a dinamização da sua atividade formativa, a APOTEC mantém uma bolsa de formadores 

pedagogicamente certificados e com uma larga experiência e provas dadas do seu profissionalismo, 

todos detentores de qualificação ímpar nas áreas em que asseguram formação.  

Tendo como referencial a Portaria 256/2005, a APOTEC estrutura o seu projeto formativo em torno das 

seguintes áreas de formação: 344 - Contabilidade e Fiscalidade; 345 - Gestão e Administração; 380 – 

Direito, sendo reconhecida como entidade formadora certificada pela DGERT. 
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Durante o ano de 2017 foram realizadas oitenta e oito ações de formação, tendo também continuado a 

realizarem-se reuniões informais, nas quais alguns núcleos de Associados debatem várias das temáticas 

aplicáveis e necessárias ao desempenho da sua atividade profissional. 

 

Promovemos ainda acções de formação em Castelo Branco e em Albufeira. Também no âmbito das 

relações de colaboração desenvolvidas com o STI – Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, foram 

promovidos vários eventos formativos. 

 

Também foram desenvolvidos vários Cursos de Contabilidade e Análise de Balanços e de temáticas afins, 

em parceria com o INEDEM, em Lisboa e no Porto. 

 

No âmbito do protocolo de cooperação entre a OPACC-Cabo Verde e a APOTEC, o membro do Conselho 

Cientifico, José Araújo tem continuado a ministrar formação naquelas ilhas. 

 

Registou-se uma diminuição do número de formações realizadas. Este resultado reflete duas realidades: 

o ainda desconhecimento por parte dos associados dos seus direitos em termos de formação 

decorrentes do novo Estatuto do Contabilista Certificado, por um lado, e por outro a adequação dos 

temas formativos não ter sido a mais adequada às necessidades dos associados das regiões onde se 

regista uma diminuição da procura formativa. 

 

Esta tendência deverá ser invertida tendo em conta as medidas encetadas no final de 2016 e reforçadas 

em 2017 ao nível de um maior esclarecimento aos associados que são simultaneamente Contabilistas 

Certificados:  

- para efeitos do cumprimento com o disposto na alínea s) do artigo 3º do Estatuto da Ordem dos 

Contabilistas Certificados (aprovado pela Lei nº 139/2015 de 7 de Setembro), os Associados da APOTEC e 

outros profissionais que frequentem as acções de formação da APOTEC, que sejam em simultâneo 

Contabilistas Certificados, podem submeter os certificados de formação profissional promovida pela 

APOTEC, através do site da dita Ordem, via Pasta CC, sem necessidade de qualquer outro formalismo 

adicional. 

 

Por outro lado, alargou-se a Bolsa de Formadores que colaboram com a APOTEC, no sentido de colmatar 

e adequar melhor os conteúdos formativos às necessidades dos formandos, atendendo à localização 

geográfica de uns e outros, de forma a não onerar o custo de inscrição por via da deslocalização dos 

formadores. 
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Número de Acções de Formação 
 
 

 

 
 
 
Mapa comparativo das realizações efetuadas: 
 

  2017 2016 2015 2014 2013 

Sede   40 a)  52a)  48a)  40a) 58 b) 

S.R. Porto 6 6  12c) 10 a) 11 b) 

S.R. Lisboa 6 5 7 6 5 

S.R. Braga 6 5  9c) 5 6 

S.R. Coimbra 4 6 a) 4 5 a)  9 b) 

S.R. Leiria 3 3 3 2  3 b) 

S.R. Santarém 0 0 0 0 0 

S.R. Madeira 11 7 10 10  10 b) 

S.R. Guarda 0 0 0 1 1 b) 

S.R. Viseu 2 3 3 1 3 b) 

S.R. Açores 3 2 2 2 3 b) 

Outros locais - Albufeira 5 4 3 4 4 

Outros locais - Castelo Branco 1 2 2 2 1 

Outros locais - Seia 1 0 0 0 0 

Total 88 95 103 88 114 

 
 

a)     Inclui a realização de cursos de preparação para exames de admissão à profissão de CC/formação 

externa, cursos de Pós-graduação, Jantar/Almoço-Debate, etc. 
b)     Inclui a realização de acções de formação gratuitas que perfazem um total 15. 
c)     Inclui a realização de acções de formação gratuitas que perfazem um total 2. 
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4 – Publicações  

 

Jornal de Contabilidade 

Satisfaz-nos o reconhecimento de que o Jornal de Contabilidade continua a ser uma referência no 

panorama das publicações técnico-científicas existentes na área da Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, 

nomeadamente no meio académico. 

 

A evolução tecnológica, a melhor adequação e gestão dos recursos disponíveis, a diversidade de 

ferramentas foram preponderantes para que no decurso de 2017 se tenha optado por manter apenas a 

edição em formato digital do Jornal de Contabilidade.  

 

As seis edições previstas anualmente foram cumpridas, sendo que as duas primeiras para além de serem 

em formato digital foram também editadas em papel, uma vez que a edição nº 455 referente a 

Março/Abril conteve uma sobre-capa evocativa dos 40 anos da APOTEC e do Jornal de Contabilidade. 

 

A sua tiragem média bimestral, das edições em suporte papel, durante o corrente ano, foi de 7.000 

exemplares que teve o seguinte destino: 

                                                                              (valores em média) 
 

Para Associados e Assinantes 5.800 

Para Ofertas  900 

Para Reserva  300 

Total 7.000 

 
 

O mesmo se aplicou à disponibilização das edições em formato digital, com a ressalva da inexistência 

física de reservas. 

 

Porque é reconhecido como de manifesto interesse em matéria científica e/ou tecnológica, continua a 

ser conferido ao Jornal de Contabilidade da APOTEC, o direito em 40% de “Porte Pago ” até 31 de 

Dezembro de 2019. 

 

Ao diretor do Jornal de Contabilidade, Manuel Benavente Rodrigues e a todos quanto nele colaboraram 

os nossos sinceros agradecimentos.  Aos anunciantes, também, o nosso obrigado. 
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Boletim do CEHC 

Durante este ano foi publicada a edição nº 67 do Boletim do Centro de Estudos de História da 

Contabilidade distribuídos conjuntamente com o Jornal de Contabilidade na sua edição de 

Setembro/Outubro1. 

 

 

Livro “Pequena História de uma Escola de Contabilidade: A Aula do Comércio” 

No âmbito das comemorações do quadragésimo aniversário da APOTEC, foi editado em Maio o livro 

“Pequena História de uma Escola de Contabilidade: A Aula do Comércio” da autoria de Miguel 

Gonçalves, com cedência dos direitos autorais à Associação. No entanto, não está nos propósitos desta 

Direcção comercializar este livro, mas sim oferecê-lo promovendo a divulgação e incentivando o estudo 

da História da Contabilidade. 

 

 

Livro “O Erário Régio e as Contas do reino no ano de 1765: O Poder e a Contabilidade” 

No âmbito das comemorações do quadragésimo aniversário da APOTEC, foi editado em Novembro o 

livro “O Erário Régio e as Contas do reino no ano de 1765: O Poder e a Contabilidade” da autoria de 

Manuel Benavente Rodrigues, com cedência dos direitos autorais à Associação. No entanto, não está nos 

propósitos desta Direcção comercializar este livro, mas sim oferecê-lo promovendo a divulgação e 

incentivando o estudo da História da Contabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Vide ponto 6 – Centro de Estudos de História da Contabilidade 
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5 – Serviço de Consultório 

 

O acompanhamento e apoio aos Associados estende-se para além da aprendizagem decorrente da 

frequência das Acções de Formação Profissional promovidas pela APOTEC, e que são válidas para efeito 

da Regulamentação e do Código do Trabalho. 

 

A APOTEC disponibiliza aos Associados, cuja situação contributiva da quotização esteja regularizada, um 

serviço de Consultório escrito, para esclarecimento de dúvidas que entretanto possam surgir pela 

aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em contexto de trabalho real. 

 

Estes esclarecimentos incidem sobre questões de natureza contabilística, fiscal e jurídica, no estrito 

campo das actividades dos técnicos de contabilidade, Associados da APOTEC. 

 

O número total de questões colocadas durante o ano foi de 575. A distribuição do número total de 

consultas pelas várias especialidades, relativamente aos últimos cinco anos, é a seguinte: 

 
 
 

 

 

 

 

O serviço de consultório continua a ser um excelente benefício prestado gratuitamente aos Associados, 

mas tem um peso considerável na formação da despesa da APOTEC, já que cada esclarecimento, em 

média, custa à Associação € 38. 

 

Por outro lado, procurou-se que o tempo médio de resposta fosse melhorado em 2016 e manteve a 

tendência em 2017, sendo o prazo médio de resposta inferior a sete dias. 

 

Agradecemos por isso, aos quatro Assessores que continuam a colaborar e a acreditar no projecto da 

APOTEC, o empenho, dedicação e celeridade com que responderam às questões colocadas. 

 

 

 

 

 

Questões 2013 2014 2015 2016 2017 

Contabilísticas 86 98 88 87 124 

Fiscais 478 323 391 314 296 

Jurídicas 17 67 58 60 56 

Jurídico-Fiscais 131 130 138 129 99 

Total 712 618 675 590 575 
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6 – Centro de Estudos de História da Contabilidade (CEHC) 

 

A História da Contabilidade e a sua investigação continuam a ser acarinhadas e promovidas pela 

APOTEC, através do Centro de Estudos de História da Contabilidade, criado em 1996 e que desde então 

tem mantido uma actividade regular, sempre com o objetivo de estudar, pesquisar e divulgar temas 

ligados à História da Contabilidade e ciências afins. 

 

Assim, no decorrer de 2017 o CEHC da APOTEC: 

 

 Promoveu, pelo vigésimo segundo ano consecutivo, o Prémio de História da Contabilidade “Martim 

Noel Monteiro”, tendo como patrocinadores a Caixa Geral de Depósitos e a Fidelidade Seguros.  

 Editou o nº 67 do seu Boletim distribuído conjuntamente com o Jornal de Contabilidade na edição 

de Setembro/Outubro. 

 Promoveu duas reuniões dos seus conselheiros, sendo que estas incluem a apresentação de uma 

comunicação sobre um tema que tem por base a História da Contabilidade. 

 Esteve presente em Itália, no V Encontro Internacional Luca Pacioli, que decorreu de 14 a 17 de 

Junho. 

Pelo trabalho desenvolvido e pelos projectos a desenvolver, o CEHC da APOTEC, entidade pioneira no 

estudo da História da Contabilidade em Portugal, continuará a merecer toda a atenção por parte da 

Direcção. 
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7 – Prémio de Contabilidade 

 

O Prémio de Contabilidade “Luiz Chaves de Almeida” contou com a sua 25ª edição, tendo como 

patrocinadores: Fidelidade Seguros, Caixa Geral de Depósitos, Artsoft, BDO Portugal.  

 

Dos trabalhos apresentados, o júri constituído por José Alberto Pinheiro Pinto, Severo Praxedes Soares e 

Joaquim Daniel Costa Neves deliberou atribuir: 

 

1.º Prémio 

 

Título: "Relato não financeiro no setor das águas minerais naturais: relação ODS e métricas" 

 

Autoras: Sandra Maria dos Santos Lopes e Teresa Cristina Pereira Eugénio 

 

 

2.º Prémio 

 

Título: "A utilização dos impostos diferidos como instrumento de manipulação dos resultados: um 

estudo para as empresas portuguesas com valores cotados em bolsa" 

 

Autoras: Ana Maria Viegas Vieira e Cecília Margarita Rendeiro do Carmo 

 

 

3.º Prémio 

 

Título: "A (I) literacia no setor cooperativo - A reserva de educação e formação cooperativas" 

 

Autoras: Patrícia Ávida da Cunha Costa, Deolinda Maria Moreira Aparício Meira e Ana Maria Alves 

Bandeira 

 

 

Menção Honrosa 

 

Título: "Serão os impostos um incentivo à manipulação dos resultados? Estudo das empresas ibéricas" 

 

Autoras: Andreia Sofia Neves de Sousa, Cristina Maria Gonçalves Góis e Clara Margarida Pisco Viseu 
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8 – Protocolos de Cooperação 

 

No decorrer do ano 2017, a APOTEC continuou a dar primazia em desenvolver novas parcerias. Após 

vários anos de estreia colaboração, foi finalmente firmado o Protocolo de Colaboração com o ISCAL – 

Instituto Superior de Contabilidade de Administração de Lisboa, traduzindo pela via formal o que vem 

sendo praticado entre as duas instituições em prol do ensino da Contabilidade e das melhores práticas 

na unidade curricular de Ética e Deontologia. 

 

Este e todos os protocolos em vigor podem ser consultados no sítio da APOTEC – www.apotec.pt. 

 

 

 

9 – Outras Parcerias 

 

Como vem sendo referido em relatórios anteriores, neste capítulo pretende-se distinguir e dar relevo às 

entidades nacionais que continuam a apoiar e a identificarem-se na missão da APOTEC. 

 

Desde instituições de ensino superior, banca, seguros, associações e outras entidades relacionadas e 

actuantes na esfera profissional dos Associados da APOTEC, destacamos e agradecemos: 

 

ARTSOFT – T.I. Tecnologia Informática 

Associação Fiscal Portuguesa 

Banco de Portugal 

BDO Portugal 

Caixa Geral de Depósitos 

COIMBRA BUSINESS SCHOOL|ISCAC 

Comissão de Normalização Contabilística 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu  

Fidelidade Seguros 

GS1 Portugal 

IERU – Instituto de Estudos Regionais e Urbanos da Universidade de Coimbra 

INEDEM 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa | ISCAL 

ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão 

ISLA – Instituto Superior de Línguas e Administração 
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Montepio Geral 

P. Porto |Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 

Primavera Software 

SAGE 

Universidade Lusófona 

Vida Económica 

 

 

Ao nível das relações internacionais, a continuada intensificação e aproximação com entidades 

congéneres tem produzido o enriquecimento dos Associados da APOTEC, num constante despertar e 

conhecimento sobre a profissão, sobretudo tendo em conta que a organização profissional não é 

uniforme ao nível dos Estados-membros. É a própria Comissão Europeia que reconhece que existem 

muitas diferenças entre a forma de organizar a profissão contabilística nos diferentes estados-membros, 

o que rapidamente se verifica se compararmos a situação existente em Portugal com a França e Reino 

Unido, não obstante a profissão em Portugal ter sido alvo de uma nova regulamentação em 2015. 

 

Também ao nível do funcionamento empresarial, do cumprimento das normas contabilísticas e até de 

alguma aproximação ao nível fiscal, o intercâmbio de conhecimentos tem-se revelado útil e 

enriquecedor.  

  

Merecem-nos particular destaque as seguintes organizações: 

 

 Academia Brasileira de Ciências Contábeis 

 ACCID – Associação Catalã de Contabilidade e Direcção 

 AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

 APTTCB – Associação Profissional de Técnicos Tributários da Catalunha e Baleares 

 Comptables del Principat - Andorra 

 Conselho Federal de Contabilidade - Brasil 

 OPACC - Ordem de Auditores e Contabilistas Certificados de Cabo Verde 

 Universidade de Léon 

 

 

 

 

 

 



19 

11 – Eventos  

 

Pela particularidade do marco histórico dos 40 anos da APOTEC que foram assinalados no decurso de 

2017, para além das iniciativas de índole técnica e associativa, destacamos também neste capítulo 

outros eventos que decorreram sob o signo desta efeméride. 

 

 16.02.2017: Escritura de compra da nova sede da APOTEC 

 

 16.03.2017: Aniversário da APOTEC e Formação sobre “IRS Modelo 3” no Auditório da Universidade 

Lusófona 

        

 16.03.2017: Entrega de diplomas de honra aos associados que completaram 40 anos de associado na 

APOTEC 

           

 16.03.2017: Entrega do Prémio de Contabilidade “Luiz Chaves de Almeida” 24.ª edição e do Prémio 

de História da Contabilidade “Martim Noel Monteiro” 21.ª edição  

        

 25.03.2017: Almoço comemorativo dos 40 anos da APOTEC, organizado pela Secção Regional de 

Coimbra que decorreu na Quinta da Sobreira Quinhentista em Ançã     

 

 19.05.2017: Participação nas Comemorações do ISCAL e dos 258 anos da Aula do Comércio, em 

Lisboa 

 

 22.05.2017: Conferência evocativa dos “40 anos do POC” uma parceria ISCAL e APOTEC, por 

iniciativa do Conselho Científico da APOTEC. Um evento de grande interesse para os profissionais em 

torno da Contabilidade e da Fiscalidade, com um olhar aos trabalhos precedentes ao POC e à 

Normalização Contabilística e ao futuro previsível da Contabilidade, com um enfoque muito especial 

ao actual estado da profissão contabilística, desde preparadores à supervisão e auditoria. 

 

 06.06.2017: Entrega de Diplomas do Curso de Pós-graduação em Fiscalidade, 8.ª edição, em Lisboa. 

 

 23.06.2017: Reunião de trabalho no ISEC em Lisboa, a APOTEC, na qualidade de entidade parceira na 

rede Know-now | Know-how subordinada ao processo de autoavaliação do Instituto Superior de 

Educação e Ciências (ISEC), no âmbito do seu processo de avaliação institucional. 
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 23.06.2017: Conferência “Contabilista Criador de Valor para as Empresas” , em Seia em parceria com 

o GATE21 e que contou com cerca de oitenta participantes. 

 

 04.07.2017: Integração no Júri de Prova na Escola Profissional do Oeste, nas Caldas da Rainha. 

 

 14.09.2017: “Open Day” da nova Sede da APOTEC, com ofertas formativas aos Associados e visita às 

novas instalações 

 

 13 e 14.10.2017 Evento cultural “Sexta-feira 13 e outras descobertas culturais” organizado pela 

Secção Regional de Braga, que decorreu em Montalegre com o objectivo de dar a conhecer e a 

experimentar um pouco da cultura do Minho e das terras de barroso. 

 

 29.11.2017: Integração no Júri de Prova na Escola Profissional Gustafe Eiffel, na Amadora. 

 

 30.11.2017: Conferência “HISTÓRIA E MEMÓRIA” que decorreu no Auditório Atmosfera M, em 

Lisboa, evocativa do passado e presente da APOTEC e da História da Contabilidade. 

 
 

Ao nível da exposição e apresentação de vários pareceres/opiniões, a APOTEC em 2017 expôs/reuniu-se 

com várias entidades, de entre as quais destacamos: 

 

 Reuniões várias com a Autoridade da Concorrência no sentido de esta atuar em conformidade com o 

Acórdão nº 875/2014 de 16 de Dezembro de 2014, de modo a que todos os Contabilistas 

Certificados fiquem cientes da nulidade dos créditos da formação. 

 

 Participação no rateio do tempo de antena para a rádio e televisão a utilizar em 2018, no âmbito do 
Direito de Antena. 

 
 

 RTP, utilização dos tempos de antena na rádio e televisão. 
 

 Presença nas reuniões do Conselho Geral da Comissão Normalização Contabilística.  
 

 Questionamento ao Ministério das Finanças sobre a operacionalidade do Portal das Finanças, no 

sentido de garantir estarem reunidas todas as condições técnicas para que este consiga aceitar o 

envio de tão elevado e concentrado número de declarações num período temporal tão curto, de 

acordo com o calendário fiscal estabelecido para 2017 

 

 Pedido de esclarecimento à Autoridade Tributária e Aduaneira no âmbito do IABA aplicável às 

bebidas não alcoólicas, não obstante a AT já ter feito publicar um entendimento sobre este novo 

imposto, referindo que “tendo especialmente em conta que os destinatários do novo dispositivo 
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legal se encontram, em alguns casos, menos familiarizados com o regime dos IEC”, as dúvidas 

permanecem não só pela questão de incidência do imposto como pela forma como a AT pretende 

operacionalizar o registo dos bens. 

 

 Envio ao SEAF de sugestões de melhoria para a para a futura IES de 2017 a entregar em 2018, tendo 

em conta a simplificação de procedimentos, rentabilização da informação recebida, otimização dos 

recursos para uma melhor prestação de contas. 

 

 

 

12 – Biblioteca 

 

A Biblioteca da APOTEC tem no seu acervo bibliográfico cerca de cinco mil títulos, quer nacionais quer 

internacionais. Estes registos estão disponíveis para consulta presencial na Biblioteca sita na Sede da 

Associação e podem ser pesquisados, por autor, tema e editora na página da internet da APOTEC. Os 

referidos títulos são compostos por livros, monografias e publicações periódicas. 

 

Durante este ano foi doado à Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (Torre do Tombo) o 

espólio documental da firma “Viúva Macieira e Filhos” pertença da APOTEC, composto por 578 livros, na 

sua maior parte de natureza contabilística, referente ao período 1797-1982. 

 

Estes livros serão devidamente higienizados e catalogados a fim de estarem disponíveis para consulta de 

todos os interessados nos registos contabilísticos e de gestão daquela empresa.  
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13 - APOTEC NA WEB 

 

Site 

A APOTEC é das primeiras instituições ligadas à Contabilidade, com endereço no espaço virtual desde 

1996, que disponibiliza conteúdos técnicos para os profissionais da contabilidade.  

 

Foi solicitado à entidade responsável pelo desenvolvimento do site, uma nova imagem e melhoria de 

funcionamento de algumas das áreas chave do site, que deverão estar concluídas no primeiro trimestre 

do próximo ano.  

Vão continuar como áreas privilegiadas dos Associados o espaço do Consultório, a Área Reservada, o 

acesso ao Jornal de Contabilidade em suporte digital e a Bolsa de Emprego, assim como para as 

inscrições nas Acções de Formação, uma vez que garante aos Associados/formandos maior rapidez na 

inscrição bem como uma melhor comodidade de procedimento. 

 

Em área de conteúdos reservada, exclusiva dos Associados, continuamos a divulgar notas mensais das 

seguintes entidades: 

 

 Caiado Guerreiro & Associados - Sociedade de Advogados 

 IDEFF – Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal 

 N. Pinto Fernandes, M Faustino & J. Durão, Consultores Fiscais 

 PwC - PricewaterhouseCoopers 

 Rogério Fernandes Ferreira – Sociedade de Advogados 

 

 

Redes Sociais 

A APOTEC também está presente na redes sociais, Facebook e Twiter. Durante este ano aumentou em 

mais de mil o número de seguidores, perfazendo um total de 7133 seguidores. O alcance máximo por dia 

conseguido foi de 12961 visualizações. 
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II – Demonstrações Financeiras 

 
 
 
1 – Normativo Contabilístico 
 

A APOTEC aplicou em 2017, conforme Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de Março o normativo 

contabilístico para as Entidades do Sector não Lucrativo (ESNL).  

 

 

2 – Resultado 
 

O resultado positivo deste exercício foi de € 4.927,50. 

 

Os resultados líquidos em euros, apurados nos últimos cinco anos foram os seguintes: 

 

ANO Valores 

2013 €14.724,10 

2014 €11.555,78 

2015 € 7.181,37 

2016 € 1.464,02 

2017 € 4.927,50 

 
 
No que concerne a 2017, da comparação entre o montante orçamentado e o realizado, verifica-se um 

desvio favorável nos gastos de cerca de 10% e um desvio negativo nos rendimentos de cerca de 8%. 

 

3 – Contas de Balanço 
 

Associados Ativos: 

Valor de Quotas por Receber 

 

O quadro abaixo apresenta o montante de quotas que ficaram por receber, entre os anos 2013/2017: 

 

Ano Valores 

2013 € 24.466,40 

2014 € 24.464,25 

2015 € 23.190,53 

2016 € 20.926,75 

2017 € 19.810,50 
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O valor indicado em 2017 de €19.810,50 constitui uma enorme preocupação para a Direcção Central. 

Foram efetuados todos os esforços pela tesouraria no sentido de cobrar as quotas em dívida. 

 

 

* * * * * 

 

 

Na convicção que demos todos os esclarecimentos necessários, estamos no entanto à disposição dos 

Senhores Delegados para quaisquer outras informações adicionais, que julguem pertinentes e 

necessárias. 

 

 

 

III – Proposta de Aplicação de Resultados 

 

 

1 – Proposta 
 

A Direcção Central propõe que o resultado apurado no exercício de 2017 seja transferido da conta 

Resultados Transitados para a conta de Reservas. 

 

 

 

IV – Orçamento para 2018 

 

1 – Introdução 

 

Documento que foi enviado, em tempo, aos Membros do Conselho Geral, o qual deverá ser cumprido, 

para assim se manter o equilíbrio das contas da APOTEC. 

 

A elaboração deste orçamento atendeu ao conceito da prudência e às alterações resultantes da compra 

da nova sede ocorrida em 2017. 
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2 – Rendimentos Associativos 

 

Estimam-se que nos montantes apresentados estarão, em média, presentes um número de 3.760 

associados individuais e 180 associados coletivos. 

Faz-se notar que o valor da quotização para associados individuais, para o ano de 2018, é de €48,00 e 

para os associados colectivos é de €228,00.  

 

 

3 – Jornal de Contabilidade 

 

Manter a qualidade técnica é um dos propósitos. Apostar numa maior divulgação junto das 

universidades face à edição ser unicamente em suporte digital. 

 

 

 4 – Formação 

 

Sede: Ao nível das diversas iniciativas a promover pela Sede, destacaremos as seguintes acções de 

formação: 

 

 Curso de PÓS-GRADUAÇÃO em Fiscalidade, em parceria com o IERU. 

 Cursos de preparação para exames de admissão na OCC. 

 Cursos direcionados para funcionários da Administração Fiscal e Aduaneira, por via da parceria com 

o STI. 

 Ações de formação sobre Contabilidade, Fiscalidade, Gestão, Direito e Segurança Social e áreas 

comportamentais 

 Aposta em formação vocacionada para necessidades específicas das empresas, nomeadamente na 

área Pessoal/Coaching. 

 

Secções Regionais: Dentro das premissas que pareceram realizáveis, foi elaborado este Orçamento, 

atendendo ao plano formativo das Secções Regionais. 

 

 

5 – Outros Rendimentos 

 

Continuamos a orçamentar as verbas que os nossos patrocinadores nos têm favorecido para os Prémios 

de trabalhos sobre Contabilidade e História da Contabilidade. 
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6 – Gastos 

 

Manteremos a publicação anual de 6 edições digitais do Jornal de Contabilidade. 

 

Para as perdas por imparidade, quotas de associados, mantivemos um valor semelhante em relação ao 

ano anterior, uma vez que as dificuldades de cobrança dos valores em divida dos associados irão 

certamente manter-se. 

 

Por não constituírem matéria relevante, não são destacadas as restantes rubricas, embora seja política 

da Direcção Central proceder a um controlo permanente de gastos. 

 

 

7 – Propostas 

 

A Direcção Central para o ano seguinte propõe-se a: 

- Fomentar a entrada de novos associados por via de novas campanhas; 

- Promover eventos de relevante componente técnica; 

- Continuar a ter no Consultório Técnico a colaboração preciosa dos Assessores, cujos pareceres 

constituem uma mais-valia para os associados; 

- Continuar a apoiar as Secções Regionais; 

- Engrandecer o património da APOTEC e o espólio de máquinas antigas de escrever, calcular e de 

contabilidade; 

- Apostar na divulgação nas redes sociais e profissionais para que a página da Internet seja cada vez mais 

uma referência no dia-a-dia dos profissionais; 

- Manter disponibilidade total para o desenvolvimento de novas parcerias, com mais entidades ligadas à 

Contabilidade, Fiscalidade e Gestão; 

- Pugnar pelo incremento das relações internacionais; 

- Fazer uso do tempo de antena na RTP e RDP, para melhor dar a conhecer a APOTEC; 

- Manter os Prémios para trabalhos de Contabilidade Financeira e História da Contabilidade; 

- Organizar eventos sociais, atendendo também ao cariz cultural da APOTEC; 

- Continuar a apoiar o Centro de Estudos da História da Contabilidade; 

- Continuar a apoiar incondicionalmente os Associados e a continua a ser a maior associação privada de 

livre inscrição do sector. 

 

Propomos que seja aprovado o Orçamento para 2018. 
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V – Evolução  

 

1 – Introdução 

 

É no entendimento e na convivência com as demais entidades que a democracia funciona. Quando esta 

se efectiva, a sociedade em geral e os profissionais em particular beneficiam. Continuamos a acreditar 

no diálogo entre entidades, ainda que conscientes das dificuldades em mudanças de paradigma nacional 

face aos desafios da profissão de contabilista, quer perante a AT e as empresas, quer entre a própria 

classe, sobretudo quando continuamos longe da maioria dos modelos vigentes nos outros Estado 

membros da União Europeia, em termos de normativo profissional. 

 

A experiência destes 40 anos de dedicados aos profissionais da contabilidade e da fiscalidade, onde 

assistimos a tantas e profundas alterações, desde as grandes reformas fiscais dos anos 60 e 80, à 

introdução em 1977 do Plano Oficial de Contabilidade, substituído em 2010 pelo Sistema de 

Normalização Contabilística, à regulamentação da profissão e sucessivas alterações estatutárias, ao 

reconhecimento da APOTEC por parte do Estado Português em 1996 como Entidade de Utilidade 

Pública, a várias intervenções junto das instâncias oficiais em defesa da causa associativa acrescem as 

responsabilidades para o futuro. 

 

A APOTEC está certificada pela DGERT como entidade formadora e tem também o reconhecimento 

desta classe profissional em termos de conhecimento das necessidades formativas e desenvolvimento 

das mesmas, reunindo condições qualitativas para responder de forma eficaz às solicitações dos 

profissionais em geral, e dos Associados em particular. 

 

Após longo caminho, os Associados da APOTEC e os demais formandos que acompanham o plano 

formativo desta Associação, têm o reconhecimento – que naturalmente a lei consigna – da formação 

frequentada na APOTEC em termos do Estatuto dos Contabilistas Certificados. 

 

Nunca é demais referir que o futuro da APOTEC será aquele que os seus Associados determinarem. Não 

depende de outros que não sejam aqueles que se têm dedicado à causa associativa, suportando 

constrangimentos provocados por entidades alheias e adversas à liberdade de associação, pugnando por 

uma gestão cuidada do património financeiro, científico e cultual da APOTEC, em prol dos Associados, da 

sua defesa, valorização e promoção, num garante da democratização da profissão do 

contabilista/fiscalista, com vista ao desenvolvimento e afirmação constantes dos profissionais. 
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Manteremos o propósito de que a APOTEC continue a ser uma grande associação de livre inscrição, uma 

associação ao serviço dos Associados. E vamos fazê-la Maior! 

 

 

2 – Acontecimentos subsequentes 

 

Até à data deste Relatório são de destacar os seguintes acontecimentos: 

 

 Já realizados: 

 Intensificação do esclarecimento aos Associados no âmbito da formação consignada no Estatuto 

do Contabilista Certificado, através da seguinte Comunicação: Para efeitos do cumprimento com 

o disposto na alínea s) do artigo 3º do Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados 

(aprovado pela Lei nº 139/2015 de 7 de Setembro), informamos os Associados da APOTEC e 

outros profissionais que frequentem as acções de formação da APOTEC, que sejam em 

simultâneo Contabilistas Certificados, que podem submeter os certificados de formação 

profissional promovida pela APOTEC, através do site da dita Ordem, via Pasta CC, sem 

necessidade de qualquer outro formalismo adicional. 

 

 A formação profissional continua a processar-se tanto na Sede como nas Secções Regionais, e 

noutros locais que apesar de não se dispor de estrutura associativa local, a Direcção Central 

continua a assegurar a satisfação daa necessidades formativas dos associados dessas regiões, 

como Castelo Branco, Albufeira, Santarém e Torres Vedras. 

 

 Novas campanhas associativas iniciadas em Janeiro de 2018. 

 
 

A realizar: 

 

 Já estão em preparação a 23ª edição do Prémio de História da Contabilidade “Martim Noel 

Monteiro” e a 26ª edição do Prémio de Contabilidade “Luiz Chaves de Almeida”; 

 

 Evento associativo para entrega do Prémio de Contabilidade “Luiz Chaves de Almeida” edição de 

2017; 

 

 Publicação dos trabalhos apresentados na Sessão evocativa dos 40 anos do POC que decorreu no 

âmbito das comemorações dos 40 anos da APOTEC, em Maio de 2017; 
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 Promoção de eventos lúdicos de cariz cultural, beneficiando o convívio entre os Associados; 

 

 Continuar a realizar novos cursos de preparação para os exames de admissão à profissão de 

Contabilista Certificado; 

 

 Realizar pelo País, Ações de Formação Profissional  em Contabilidade, Fiscalidade nacional e 

internacional, legislação laboral, etc.; 

 

 Propor mais Cursos de Pós-Graduação em parceria com o IERU; 

 

 O CEHC irá promover reuniões sobre História da Contabilidade; 

 

 Manteremos o contacto estreito com as Secções Regionais através dos contactos frequentes e 

das reuniões do Conselho Geral. 

 
 

VI – Agradecimentos 

 

Aos Associados da APOTEC agradecemos a confiança manifestada. Aos que ponderam a sua adesão ao 

livre associativismo, incentivamo-los a participar ativamente numa associação responsável, credível e de 

serviço aos profissionais. 

  

Para todos os órgãos sociais, o nosso agradecimento pela dedicação e colaboração manifestados ao 

longo de mais um ano.  

 

Agradecemos a todos que, de alguma forma deram contributo para o engrandecimento da APOTEC. 

Continuamos a contar com a cooperação de todos os amigos da APOTEC. 

 

Nos termos estatutários deverá, pois, esta Assembleia discutir e deliberar sobre tudo o que submetemos 

à sua aprovação. 

 

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2018 

A Direcção 

 

 

a) Manuel Patuleia |Isabel Cipriano | Manuel Benavente Rodrigues | Rui Ferreira | Luis Bolas 


