
 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Nº PESSOA COLECTIVA 502 054 689 
Sede:  Rua Jerónimo Mendonça, 78   *  4200-335 PORTO  *   Telfs. 229489018 – 229488348 – 229411101   
E-Mail: apeca@apeca.pt     *     Internet:  www.apeca.pt  
 

 
 

Exm.º Senhor 
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 
 

 

APECA – Associação Portuguesa das Empresas de Contabilidade e 
Administração, NIPC 502054689, com sede na Rua Jerónimo Mendonça, nº 78, 

4200-335 Porto, 

Vem expor a V. Excia. o seguinte: 

1. Como é do conhecimento de V. Excia. a APECA representa, a nível nacional, as 

empresas de contabilidade, responsáveis, por intermédio dos contabilistas 

certificados ao seu serviço, pelo cumprimento declarativo perante a AT, a Segurança 

Social e outras entidades, a que acresce o processamento salarial e outros serviços 

das micro, pequenas e médias empresas, que não dispõem de serviços internos para o 

efeito. 

 

2. Acresce que, presentemente e face à dificílima situação vivida no País, e não só, as 

empresas de contabilidade têm vindo a ser constantemente procuradas pelos seus 

clientes no sentido de as esclarecerem sobre as medidas de apoio decretadas pelo 

Governo, no sentido de minimizarem os fortes impactos negativos na sua 

sustentabilidade e na manutenção dos postos de trabalho. 

 

3. Além disso, os contabilistas certificados, integrados nas empresas de 

contabilidade, têm sido procurados, pelos seus clientes, para atestarem os 

fundamentos do recurso ao regime de “lay off” simplificado, legalmente exigido.  

 

4. Assim, as empresas de contabilidade, por intermédio dos contabilistas certificados 

ao seu serviço, são parte integrante das medidas governamentais destinadas à 

manutenção da sustentabilidade das empresas e dos seus postos de trabalho. Isto 

posto, 

 

5. As empresas de contabilidade não constam do Anexo I ao Decreto nº 2-A/2020, de 

20 de Março, como devendo estar encerradas nos termos do Artº 7º deste diploma 

legal. 
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6. Todavia, tendo em conta que parte da sua atividade pode ser desenvolvida em 

regime de teletrabalho, este regime foi implementado pela esmagadora maioria dos 

Associados da APECA, pese embora o facto de alguns trabalhadores não terem 

possibilidade de desenvolver o trabalho em suas casas, v. g. por falta de espaço 

disponível. 

 

7. Acresce que a atividade das empresas de contabilidade assenta em dados 

contabilísticos, sendo, muitas vezes, necessária a consulta de documentos e 

elementos contabilísticos de anos anteriores, nomeadamente para calcular a quebra de 

faturação em, pelo menos, 40% por comparação com os dois meses anteriores ou 

com o período homólogo, a fim de certificar a situação de crise empresarial¸ para 

efeitos do recurso ao regime simplificado de “lay off”. 

 

8. Isto significa que as empresas de contabilidade, independentemente de terem 

implementado o regime de teletrabalho, necessitam de manter uma curta equipa, de 

preferência rotativa, no escritório, fechado ao público, para dar apoio aos 

teletrabalhadores e para, nomeadamente, receber documentos dos clientes, sob 

marcação, e correspondência que, não sendo recebida, é devolvida com as inerentes 

consequências. 

 

9. Sucede, porém, que as autoridades policiais, em vários casos, têm vindo a 

notificar o encerramento das empresas de contabilidade, apenas com o fundamento 

de terem trabalhadores presentes, sem questionarem quantos ou as condições em que 

prestam as suas funções, o que tem vindo a causar graves problemas ao 

cumprimento das obrigações inerentes às empresas de contabilidade e, 

concretamente, aos contabilistas certificados ao seu serviço. Invocam ainda, 

erradamente, que as empresas de contabilidade não prestam um serviço considerado 

essencial! 

 

10. O encerramento policial das empresas de contabilidade, impedindo o acesso às 

instalações, implica a impossibilidade do cumprimento declarativo em várias 

situações e relativamente a muitos agentes económicos. Assim, 

 

REQUER a V. Excia. que, face ao acima exposto, se digne ordenar a clarificação 

respeitante ao necessário funcionamento das empresas de contabilidade, com equipas 
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reduzidas e com as necessárias condições de isolamento social e de higienização, que 

prestem o necessário apoio aos trabalhadores que exercem as suas funções em regime  

 

de teletrabalho, além de receberem documentos e correspondência, sob pena de 

ocorrerem constrangimentos ou impedimentos ao cumprimento declarativo, 

nomeadamente perante a AT e a Segurança Social. 

 

Porto, 31de Março de 2020. 

 

                                                           

                                                         A Presidente da Direção, 

 

 

 

                                            

                                                                    Paula Santos 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 


