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As estatísticas, do programa de associados, confirmaram as suspeitas que já algum tempo
existiam no meu pensamento: Foi o sexo feminino que se inscreveu em maior número na
APOTEC ao longo do ano de 2006. Os números dizem que 70% dos inscritos em 2006 são
mulheres e no que respeita às habilitações literárias, as mulheres destacam-se com 76% de
licenciaturas e com 74% de bacharelatos. Estas estatísticas confirmaram a tendência que se
tem verificado na formação ministrada pela APOTEC. As mulheres têm estado em maioria!

Não há dúvida que também a profissão de contabilista está a ser invadida pelo sexo
feminino, apesar de ter sido no passado uma profissão preferencialmente masculina. Mas a
surpresa não é muito grande, porque fazem parte do perfil feminino algumas características
necessárias ao bom desempenho – paciência, dedicação e espírito de sacrifício, para além da
competência evidentemente.

As mulheres estão efectivamente a surgir em todas as profissões, porque ao ser-lhes aberto
o acesso a todas as carreiras profissionais provam que são capazes. Mas os sacrifícios são
muitos, porque continuam responsáveis pelo bem-estar da família – filhos, marido, casa –
– Vale a pena? Sim. A mulher dignifica-se, cresce, tem que passar a ser ouvida pela Sociedade.

Em 30 de Dezembro de 2006 a Revista Notícias Sábado do JN publicou a resposta de
Mário Crespo (jornalista) à pergunta “Qual foi o acontecimento do ano em Portugal?”
“– Para mim, é a repetição do milagre que as mulheres portuguesas continuam a fazer.
Estão nas filas dos transportes públicos às seis da manhã para irem para o trabalho e
depois, à noite, em casa, vão mantendo tudo como se lá tivessem estado todo o dia. Face
ao que fazem todos os dias, tudo o mais no País é realmente banal.”

O maior elogio que me ocorre, neste momento, às mulheres nossas associadas é
considerar que estarão incluídas neste universo a que se referia Mário Crespo (jornalista), de
luta diária pela família, mas também pela sua profissão.

Como eu as percebo! Levantam-se a correr, preparam os filhos para o colégio, correm
para o emprego, aturam todas as contrariedades que surgem num dia longo de trabalho,
correm para casa, fazem as tarefas que devem ser feitas e dormem a correr, para no dia
seguinte começar tudo de novo. Por vezes há idosos a quem dar assistência. E depois também
há a formação, porque não se podem desactualizar.

Não gosto do dia internacional da mulher, por cá parece-me que serve apenas de pretexto
para uns almoços e uns jantares, depois na prática pouco ou nada se faz, motivo porque este
editorial não surgiu no Jornal de Março/07. Evidentemente que é necessário alertar para as
desigualdades de tratamento, por exemplo para quando salário igual para trabalho igual?

Apesar da lei em Portugal instituir a igualdade entre os sexos há profundas discrimina-
ções ao nível das práticas sociais. Aconselho a leitura de um texto “As mulheres em Portugal:
Situação e paradoxos” de Virgínia Ferreira(1) no endereço electrónico www.lxxl.pt/babel/
biblioteca/mulheres1.html, onde se analisa a situação da mulher no mercado de trabalho em
Portugal.

Mas mais dramático ainda, é o que se passa em algumas sociedades em que os elementos
masculinos da família têm o direito(??) de matar, caso as mulheres lhes desobedeçam.

Neste ano de celebração dos 30 anos da APOTEC senti que era justo dedicar um editorial
às mulheres contabilistas. Que me desculpem os nossos associados masculinos, mas não
resisto a enviar uma especial saudação às associadas da APOTEC, desejando todos os êxitos
que merecem.

UM ABRAÇO DE SOLIDARIEDADE!

(1) Socióloga. Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e Centro de Estudos Sociais. Presidente da
Associação Portuguesa de Estudos sobre Mulheres (1997-1999)

M.ª Teresa Neto
Vice-presidente da Direcção Central



JORNAL DE CONTABILIDADE N.º 364 • JULHO 2007 215

Professor Doutor Rogério Fernandes Ferreira
Presidente do Centro de Estudos de História

da Contabilidade da APOTEC

Acerca de artigo anterior com o mesmo título, prezado
leitor acentuou que eu estaria a formular críticas à governação
e a afastar-me de matérias das minhas especialidades.

Esse artigo de facto era uma crítica, mas não ao Governo.
Aliás, mesmo que o fosse, o importante seria a crítica ser útil
e certeira. Acontece que a crítica era aos cidadãos do País que
não estarão a contribuir para a resolução dos problemas com
que a Nação se debate. Na verdade, acentuava-se que pouco se
está fazendo ou não tanto quanto se necessita.

Se o partido que governa e alcançou pelo voto poder
maioritário não conseguir concretizar as políticas que se
propõe e que são vitais, o País ficará ainda mais fragilizado,
caindo-se em imprevisíbilidades.

Reflectindo quanto a saber se o País encontrará soluções,
frisei aspectos sob feição contabilística (contabilidade pública
e contabilidade nacional). Importa realçar a necessidade de
gestão estratégica assente em meios racionalizados que possi-
bilite concretizar previsões sérias, bem estabelecidas, a res-
peitar.

Em Portugal, muitas opções assumidas pós-25 de Abril
pouco terão de estratégia ou então são má estratégia. Optou-
-se por soluções agradáveis para a generalidade das pessoas,
sem ponderar reversos e esquecendo até o que muitos econo-
mistas invocam de modo sugestivo – que não há almoços
grátis ou que para obter direitos importa assumir inerentes
obrigações.

Fala-se de Política com preocupação de cidadania. Do
livro de Edgar Morin “As grandes questões do nosso tempo”,
ed. Notícias, pág. 9, transcrevo o seguinte:

“Não podemos alhear-nos da dimensão política se quere-
mos compreender o nosso mundo e o nosso tempo, se quere-
mos influenciar os nossos destinos e o destino. Mas como
conceber a política ?

…
A política diz respeito a todos os domínios do conhecimen-

to do homem e da sociedade, ainda que esses conhecimentos
sejam ao mesmo tempo balbuciantes, compartimentados e

Há solução para o País? (II)

enganadores. A política trata do que há de mais complexo no
universo – os assuntos humanos – e a sua relação com os
assuntos humanos tornou-se extremamente complexa. Com
efeito, o não político não pode ser isolado do político, mas ao
mesmo tempo não se pode reduzir tudo ao político. Tudo o que
é não-político comporta pelo menos uma dimensão política: a
ecologia, a demografia, o nascimento, a juventude, a velhice,
a saúde, a habitação, o bem-estar, o mal-estar…”

Muitos dos nossos responsáveis políticos dos últimos
trinta anos terão adoptado má gestão estratégica ao não sensi-
bilizarem os concidadãos para consumir compativelmente
com o que produzem. Não se têm contemplado suficientemen-
te os registos contabilísticos, que mostram, em geral, excessos
de consumo em relação ao produzido e também excessos de
atribuições ou remunerações acima do que, globalmente, se
merece. E aqui estão as reais causas dos défices ocorridos.
Como se dizia no artigo anterior, não pode pensar-se que o
amanhã não é já amanhã, que ele será só no tempo dos nossos
filhos, filhos que muitos portugueses já não têm (ou têm, mas,
muito estranhamente, nisso também não pensam…).

As opções aplaudidíssimas em Portugal nas últimas três
décadas geraram elevados acréscimos de encargos estaduais,
nomeadamente em serviços de saúde e de segurança social,
propiciando-se reduções de tempos de trabalho, aumentos de
períodos de férias, concessões de reformas aos 55 e 60 anos,
inclusive a favor de pessoas que para o efeito nada desconta-
ram. Cita-se o abusivo exemplo dos agentes dos órgãos polí-
ticos ou os de gestores de empresas públicas com reformas
vultosas e ao fim de poucos anos.

Assim se estragou a produtividade e não se alcançou
eficiência, gerando-se endividamento, défices públicos, que-
bras do PIB, etc.

Não se culpe apenas quem está no Governo, mas também
quem esteve e, em suma, todos os portugueses que não se
empenhem em alcançar o bem comum.

No âmbito das celebrações do 30º aniversário da APOTEC,
está agendada mais uma Jornada comemorativa, que terá
lugar em Ponta Delgada, no próximo dia 4 de Outubro.

Porque este aniversário é de assinalável importância para
esta Associação, convidamos todos os Associados e demais

Venha com a APOTEC aos Açores
interessados em participar na XIV Jornada de Contabili-
dade e Fiscalidade, aliando o trabalho ao prazer, e desfrutan-
do de uns dias de descanso no magnífico arquipélago dos
Açores.

Em breve, o programa estará disponível em www.apotec.pt.
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RESUMO

Os activos intangíveis, também designados de capital
intelectual, são cada vez mais uma vantagem competitiva para
as organizações. A utilização deste tipo de activos faz com que
surjam algumas dúvidas relacionadas com a sua contabilização
(reconhecimento, custo, etc.). Os organismos internacionais
de contabilidade tentam adaptar as suas normas, pelo que têm
surgido algumas alterações que se consideram preponderan-
tes. Será fundamental, estudar-se a contabilização dos activos
intangíveis, mais especificamente do capital humano. O prin-
cipal objectivo deste trabalho será então aprofundar alguns
aspectos, relacionados com a contabilização (IAS 38) dos
jogadores de futebol das Sociedades Anónimas Desportivas,
essencialmente os formados internamente.

PALAVRAS-CHAVE: Activos intangíveis, Capital inte-
lectual, IAS 38, Jogadores de futebol, Capital humano.

1. INTRODUÇÃO

O elevado desenvolvimento económico da actualidade,
fruto da globalização, da revolução tecnológica e da necessi-
dade de informação faz com que as organizações tenham que
encontrar novas vantagens competitivas.

Neste sentido, as organizações começam a encontrar essa
vantagem em activos intangíveis também designados de capi-
tal intelectual. Segundo vários autores, o capital intelectual
integra o capital humano, o capital relacional e o capital
estrutural.

A necessidade de utilizar cada vez mais este tipo de
activos, faz com que surjam algumas questões relacionadas
com a sua contabilização. Os organismos internacionais de
contabilidade (International Accounting Standards Board –

Contabilização dos jogadores de
futebol das Sociedades Anónimas
Desportivas: Uma abordagem teórica
à luz da IAS 38

Nuno Adriano Baptista Ribeiro
Equiparado a Assistente de 2.º Triénio

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão. Instituto Politécnico de Bragança
nunoa@ipb.pt

Sónia Paula da Silva Nogueira
Assistente de 1.º Triénio

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Mirandela. Instituto Politécnico de Bragança
sonia@ipb.pt

– IASB e Financial Accounting Standards Board – FASB)
tentam adaptar as suas normas, pelo que têm surgido algumas
alterações que se consideram preponderantes.

Neste trabalho será dada relevância à contabilização dos
activos intangíveis, mais especificamente o capital humano,
considerado por muitos a maior vantagem competitiva das
organizações. Mais especificamente, pretendemos aprofundar
alguns aspectos, relacionados com a contabilização dos joga-
dores de futebol das Sociedades Anónimas Desportivas.

Desta forma, e para cumprir o principal objectivo,
estruturamos o nosso trabalho em três pontos essenciais.

No primeiro ponto pretendemos apresentar algumas consi-
derações sobre o capital intelectual, pelo que apresentaremos
algumas definições, os seus componentes, etc..

No segundo abordaremos algumas questões contabilísticas
relacionadas com activos. A base de estudo será a IAS 38
(2004), no entanto apresentaremos também opiniões de alguns
autores.

O último ponto, será o cerne do nosso trabalho, pelo que
pretendemos reflectir sobre os aspectos contabilísticos relaci-
onados com um activo intangível muito específico, isto é, os
jogadores de futebol, essencialmente os formados interna-
mente.

Apresentaremos, no final, algumas conclusões deste traba-
lho, esperando que elas possam contribuir para uma maior
reflexão desta matéria.

2. O CAPITAL INTELECTUAL

O elevado desenvolvimento económico da actualidade,
fruto da globalização, da revolução tecnológica e da necessi-
dade de informação faz com que as organizações tenham que
encontrar novas vantagens competitivas (Monclús Salamero,
2004).

Contabilidade Financeira
Contabilidade Financeira
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Neste sentido, constata-se que as organizações, tal como
afirmam Marr (2005), Monclús Salamero (2004), Moreno
Campos e Sierra Molina (2002), Gallardo Vázquez (2001) e
Martínez Ramos (2003), começam a encontrar essa vantagem
em activos intangíveis, com vida indeterminada, que crescem
com a sua utilização (sistemas de informação, conhecimento,
capacidade de inovação e adaptação, etc.). Os activos tangí-
veis, sendo importantes para as organizações, não são, nos
dias de hoje, a sua maior vantagem competitiva. Rufín More-
no (2002) e Goldfinger (1997) corroboram desta ideia, pelo
que consideram que a maior fonte de riqueza económica das
organizações, não é a produção de bens materiais, mas sim a
criação e utilização dos activos intangíveis.

Ramírez Córcoles (2005) e Gallardo Vasquez (2001) consi-
deram também que as organizações que adoptem e desenvol-
vam a gestão do capital intelectual, poderão melhorar a sua
estrutura organizativa, a qualidade dos processos internos e a
sua imagem corporativa, devido à utilização do conhecimento.

Constata-se desta forma que, na actualidade, é com muita
frequência que ouvimos falar de expressões como gestão do
conhecimento, organizações que aprendem e de capital inte-
lectual (Moreno Campos e Sierra Molina, 2002).

2.1. O que é o capital intelectual?

Definir capital intelectual de forma clara, completa e que
seja genericamente aceite pelos vários especialistas, não é
tarefa fácil (Ramírez Córcoles, 2005 e Martínez Ramos,
2003). No entanto, são vários os autores que apresentam as
suas definições.

Stewart (1997) define capital intelectual como “...material
intelectual (conhecimento, informação, propriedade intelec-
tual e experiência) que pode ser utilizado para criar valor”.

Para Cañibano Calvo et al. (2002), Marr (2005) e Iñiguez
Sánchez e López Espinosa (2005) o capital intelectual será a
conjugação dos recursos humanos, organizativos e relacionais
de uma organização.

Ramírez Córcoles (2005) assinala que o capital intelectual
será o conjunto de elementos, baseados no conhecimento, que
geram ou gerarão valor para as organizações. Acrescenta
ainda que os elementos serão os recursos humanos, capacida-
de de inovação, relações com os clientes, capital cultural e
comunicacional, etc..

Como se pode verificar, são várias as definições, no entanto,
na sua essência todas se referem aos mesmos aspectos.

2.2. Componentes do capital intelectual

Os componentes do capital intelectual, são apresentados
por vários autores (figura 1) e nem sempre são comuns. No
entanto, genericamente, as várias definições apresentam três
componentes inter-relacionados: capital humano, capital
relacional e capital estrutural (organizacional).

O capital humano será, segundo Rufín Moreno (2002) e
Monclús Salamero (2004), o componente que permite gerar os
restantes (relacional e estrutural). Jacobsen et al. (2005) acres-
centam que será o activo intangível mais importante da maior
parte das organizações.

O capital relacional advém de qualquer parte ou área
externa da organização, que possa acrescentar valor. Martínez
Ramos (2003) considera que será o valor, para a organização,
das relações que mantém como o meio envolvente (fornecedo-
res, clientes, agentes sociais, Estado, etc.)

Ramírez Córcoles (2005) acrescenta que reconhece o valor
do conhecimento do meio envolvente e divide-o em duas
partes: capital comercial e capital comunicacional. O primeiro
integra as relações com clientes e fornecedores, bem como o
conhecimento do grau de satisfação dos mesmos. O segundo
integra as actividades relacionadas com a publicidade, promo-
ção de vendas, relações públicas, etc..

O capital estrutural descreve aspectos relacionados com a
cultura organizativa da empresa (Ramírez Córcoles, 2005).
Este autor acrescenta ainda que compreende os seguintes
aspectos: capital dos processos, produtos ou serviços e capital
de inovação e desenvolvimento. O conhecimento do primeiro
aspecto permite à empresa obter vantagens competitivas. O
segundo permite que a empresa tenha um processo de inova-
ção permanente, que lhe permitirá desenvolver novos produ-
tos, tecnologias, etc..

3. ACTIVOS INTANGÍVEIS

3.1. Considerações gerais

Ao iniciarmos a problemática dos intangíveis, realçamos
que tal como refere Cañibano et al. (2002) e Rufín Moreno
(2002) que esta denominação e capital intelectual são utili-
zadas geralmente para fazer referência ao mesmo conceito.
Housel e Nelson (2005) corroboram da ideia e referem que
as associações de contabilidade usam tradicionalmente o
termo activos intangíveis para descrever os activos de capital
intelectual.

Antes de entramos especificamente nos aspectos relacio-
nados com os activos intangíveis gerados internamente, maté-
ria fundamental para justificar a contabilização que iremos
propor para os jogadores de futebol, passamos a apresentar
alguns aspectos fundamentais relacionados com a generalida-
de dos activos intangíveis.

Neste sentido, iremos fazer uma pequena abordagem à
contabilização dos intangíveis, tendo por base a normativa

Figura 1 – Classificação dos componentes do capital intelectual

Fonte: Adaptado de Martínez Ramos (2003, 139)
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específica dos principais organismos internacionais. Será im-
portante referir que os sistemas contabilísticos estão numa
fase evolutiva em relação a esta matéria, pois tal como
assinalam Garcia Lara e Mora Enguídanos (2004), os sistemas
tradicionais não permitiam reflectir as verdadeiras fontes de
criação de valor das várias organizações.

Antes de mais, será fundamental definir o que é um activo.
Neste sentido, no § 8 da IAS 38 (2004) refere-se que “Um
activo será um recurso controlado por uma entidade como
resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que
fluam benefícios económicos futuros para a entidade.”.

Como se pode verificar, o IASB realça o controlo do activo
pela entidade, facto que irá ser preponderante, quando apre-
sentarmos as questões relacionadas com a contabilização dos
jogadores de futebol.

No âmbito deste trabalho, para além de sabermos o que é
um activo, teremos também que compreender o que será um
activo intangível. Neste sentido, a IAS 38 (2004) no seu § 8
define que um activo intangível será “... um activo não
monetário identificável sem substância física.”.

Ramírez Córcoles (2004) refere que a contabilidade nor-
malizada estabelece requisitos muito restritivos sobre a defi-
nição e reconhecimento dos activos intangíveis, factos que
passaremos a analisar.

Para que qualquer activo satisfaça a definição de activo
intangível será então essencial que cumpra os critérios da
identificabilidade, controlo e que gere benefícios económicos
futuros.

O §12 da IAS 38 (2004) explícita de que forma se pode
considerar que o activo satisfaz o critério da identificabilidade.
Por um lado, refere que terá de poder ser separado ou dividido
da entidade e vendido, transferido, licenciado alugado ou troca-
do. Por outro, se resultar de direitos contratuais ou de outros
direitos legais, quer esses direitos sejam transferíveis quer
sejam separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.

No que se refere ao controlo, a IAS 38 (2004), no seu § 13,
define que uma entidade controla uma activo se “... tiver o
poder de obter benefícios económicos futuros que fluam do
recurso subjacente e puder restringir o acesso de outros a esse
benefício.”.

Outra questão importante relacionada com os activos in-
tangíveis, diz respeito ao reconhecimento dos mesmos. O § 18
da IAS 38 (2004) refere que o reconhecimento de um activo
como intangível, exige que a entidade demonstre que o mesmo
satisfaz a definição de um activo intangível e que cumpra os
critérios de reconhecimento. Caso, não o possa fazer, terá que
contabilizar todos os valores incorridos como custos do exer-
cício.

Quanto à satisfação da definição de activo intangível
sabemos que terá de cumprir o apresentado anteriormente. No
que concerne aos critérios de reconhecimento o § 21 da IAS
38 (2004) define que deverá ser possível calcular o custo do
activo de forma fiável e que terá de ser provável que os
benefícios económicos futuros sejam atribuíveis ao activo,
fluam para a entidade.

Iñiguez Sánchez e López Espinosa (2005) e García Lara e
Mora Enguídanos (2004) evidenciam que será difícil reconhe-
cer uma boa parte dos activos intangíveis, devido aos factos de
os benefícios gerados terem um maior risco associado e à
impossibilidade de poder deter o seu controlo.

A IAS 38 (2004) apresenta também as questões relaciona-
das com o reconhecimento de activos intangíveis em aquisi-
ções separadas, aquisições como parte de uma concentração
de actividades empresariais, activos intangíveis gerados inter-
namente, aquisição por meio de um subsídio do Governo e
trocas de activos. Neste estudo, apenas apresentaremos as
questões relacionadas com intangíveis gerados internamente,
matéria preponderante para justificarmos posteriormente a
contabilização dos jogadores de futebol da “cantera”.

3.2. Activos intangíveis gerados internamente: Reconhe-
cimento e custo

3.2.1. Reconhecimento

Os activos intangíveis gerados internamente são, segundo
Cañibano Calvo (2005), os que mais dificuldades apresentam,
aquando do seu reconhecimento, mesmo sendo uma das
tipologias de intangíveis mais frequentes e relevantes para as
organizações (Ordóñez Solana, 2003).

Quando se pretende reconhecer um activo intangível gera-
do internamente, e segundo o § 51 da IAS 38 (2004), surgem
problemas relacionados com:

“a) identificar se e quando existe um activo identificável
que gere benefícios económicos futuros;

b)determinar fiavelmente o custo do activo. Em alguns
casos, o custo de gerar internamente um activo intan-
gível não pode ser distinguido do custo de manter ou
aumentar o goodwill da entidade gerado internamente
ou do decorrer operacional do dia-a-dia.”

A norma do IASB tenta resolver os problemas, definindo,
no seu § 52, a possibilidade das entidades classificarem a
geração do activo em duas fases: de pesquisa e de desenvol-
vimento.

O §53 realça que quando uma entidade não puder distin-
guir a fase de pesquisa da de desenvolvimento, num projecto
interno que crie um activo intangível, deverá considerar os
dispêndios como se fossem incorridos apenas na fase de
pesquisa.

Na fase de pesquisa de um projecto interno, as organiza-
ções não podem demonstrar que existe uma activo intangível
que irá gerar benefícios económicos futuros prováveis. Neste
sentido, a IAS 38 (2004) estabelece, no seu §55, que os valo-
res dispendidos devem ser reconhecidos como custos, quando
incorridos. Nesta fase podem ser incluídas as seguintes
actividades: procura de alternativas para produtos, processos,
etc. e actividades que visem a obtenção de novos conhecimen-
tos.

Ao contrário do que acontece com os activos intangíveis
gerados internamente na fase de pesquisa, os da fase de
desenvolvimento podem ser reconhecidos se, e apenas se, as
organizações poderem demonstrar o estabelecido no § 57 da
IAS 38 (2004), isto é:

“a)a viabilidade técnica de concluir o activo intangível
afim de que esteja disponível para uso ou venda.

b)a sua intenção de concluir o activo intangível e usá-lo
ou vendê-lo.

c) a sua capacidade de usar ou vender o activo intangí-
vel.
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d)a forma como o activo intangível gerará prováveis
benefícios económicos futuros. Entre outras coisas, a
entidade pode demonstrar a existência de um mercado
para a produção do activo intangível ou para o próprio
activo intangível ou, se for para ser usado internamen-
te, a utilidade do activo intangível.

e) a disponibilidade de adequados recursos técnicos, fi-
nanceiros e outros para concluir o desenvolvimento e
usar ou vender o activo intangível.

f) a sua capacidade para mensurar fiavelmente o dispên-
dio atribuível ao activo intangível durante a sua fase
de desenvolvimento.”

Como se pode verificar, são muitas as exigências para que
um activo intangível gerado internamente, na fase de desen-
volvimento, possa ser reconhecido. As organizações deverão
então, com rigor provar que cumprem os critérios estabeleci-
dos, pois caso não o consigam fazer, terão que respeitar o
estabelecido para a fase de pesquisa.

3.2.2. Custo

Segundo o estabelecido no § 65 da IAS 38 (2004), o custo
de uma activo intangível gerado internamente, será igual à
soma dos dispêndios incorridos desde a data em que o activo
intangível satisfaz os critérios de reconhecimento, anterior-
mente apresentados.

Desta forma, o custo de um activo intangível gerado
internamente compreende todos os custos directamente rela-
cionados com a sua criação, produção e preparação, por forma
a que possa funcionar (IAS 38, 2004, § 66). Como exemplos
temos: os custos de materiais e serviços utilizados ou consu-
midos para gerar o activo intangível; as taxas de registo de um
direito legal; a amortização de patentes e licenças que sejam
utilizadas para gerar o activo intangível, etc..

Tendo por base o apresentado anteriormente, constata-se
que os intangíveis gerados internamente podem ser
contabilizados de forma diferente, dependendo da fase (pes-
quisa ou desenvolvimento) em que sejam incorridos os dis-
pêndios. Assim, tentaremos, nos pontos seguintes, apresentar
a forma como devem ser reconhecidos e contabilizados, de
entre outros, os jogadores de futebol da “cantera”.

4. CONTABILIZAÇÃO DOS JOGADORES DE FUTE-
BOL DAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DESPORTIVAS

4.1. Considerações sobre a contabilização dos recursos
humanos

Desde já há algum tempo, que vários autores se vêm
inquietando pelo facto de as demonstrações financeiras não
reflectirem o capital humano, activo preponderante para as
organizações da actualidade (Ordóñez Solana, 2003).

Desta forma, a contabilidade dos recursos humanos apoia-
-se na teoria do capital humano, para justificar que os recursos
humanos proporcionam benefícios a uma organização, tal
como os recursos financeiros e físicos (Martínez Ramos e
Alcarria Jaime, 2001). Seguindo a ideia de Lev e Zarowin
(1998) e de Wallman (1995), este tipo de recursos deveriam ter
o mesmo tratamento contabilístico que os restantes activos
materiais.

Tendo por base a ideia anterior, no período dos anos
sessenta e setenta desenvolveram-se várias investigações que
pretendiam desenvolver e avaliar a validez de modelos para a
medida do custo e valor dos recursos humanos (Gröjer e
Johanson, 1998). As investigações tinham por objectivo de-
monstrar que seria importante capitalizar o valor dos recursos
humanos, caminho que permitia aproveitar os respectivos
dados.

Por outro lado, e segundo Moreno Campos (2002) e
Martínez Ramos e Alcarria Jaime (2001), a necessidade dos
utilizadores, de disporem de informação adequada, respeitante
aos empregados, justifica também que estes sejam capitaliza-
dos, dado que são o recurso mais importante das organizações
dos dias de hoje.

No âmbito das investigações efectuadas por vários auto-
res, surge no entanto uma questão preponderante, que se
relaciona com o valor que deverá ser registado no activo.
Desta forma surgem, essencialmente duas posturas diferentes.
Uma delas considera que devem ser registados pelo valor
actual dos rendimentos económicos futuros e potenciais. A
outra considera que de todos os custos necessários para
conseguir os serviços de um trabalhador e sua formação,
existem alguns que correspondem a exercícios futuros, pelo
que seria necessário activá-los.

A evolução recente, relacionada com a contabilização dos
activos intangíveis, soluciona esta problemática, pois no § 24
da IAS 38 (2004), refere-se que um activo intangível deve ser
valorizado inicialmente pelo seu custo. Não poderá ser esque-
cido o facto de o activo ter de cumprir com a definição de
activo intangível e com os critérios de reconhecimento já
abordados em pontos anteriores.

Martínez Ramos e Alcarria Jaime (2001), considerando a
dificuldade de activar o capital humano, apresentam alguns
aspectos positivos e negativos dessa metodologia. Neste sen-
tido evidenciam os seguintes aspectos positivos:

– Os recursos humanos são cada vez mais uma vantagem
competitiva das organizações, pelo que os investimentos
nesses recursos são cada vez maiores. Desta forma, a
activação permitiria que as demonstrações financeiras
das organizações reflectissem essa realidade;

– Como se trata de custos com uma clara projecção
plurianual, a sua activação melhoraria a imagem fiel;

– Dado que a carência de informação contabilística difi-
culta a tomada de decisões, será importante incluir estes
custos no activo, no sentido de melhorá-la.

Quanto aos aspectos negativos consideram o seguinte:
– Os elementos de custo que têm efeitos em vários exercí-

cios são relativamente poucos e existe alguma dificul-
dade de os identificar e valorizar;

– Possibilidade de manipular os resultados que a activação
poderia sugerir, bem como a perda de comparabilidade
das demonstrações financeiras originada por alguma
subjectividade (Eckstein, 2004 e García Lara e Mora
Enguídanos, 2004);

– A dificuldade em controlar o factor humano (Eckstein,
2004);

– Dificuldade em obter um valor correcto do pessoal.

Como podemos verificar, as questões que se colocam,
aquando da contabilização do capital humano, são muitas, no
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entanto consideramos que desde que se cumpra o estabelecido
na IAS 38 (2004), será fundamental proceder ao seu reconhe-
cimento. No âmbito deste trabalho iremos apresentar um caso
específico em que surgem poucas dúvidas sobre a contabilização
deste tipo de recursos, isto é a contabilização dos jogadores de
futebol adquiridos pelas Sociedades Anónimas Desportivas.

Neste sentido passaremos, nos pontos seguintes, a apre-
sentar alguns dos aspectos que justificam a metodologia que
propomos para a contabilização, quer dos jogadores adquiri-
dos, quer dos formados internamente (“cantera”).

4.2. Regulamento da FIFA sobre o estatuto e transferência
de jogadores

Em Dezembro de 2004, o Comité Executivo da Federation
Internationale de Football Association (FIFA) aprovou a
última revisão do Regulamento sobre o estatuto e transferên-
cia de jogadores (em diante designado de Regulamento), onde
de entre outras matérias se apresentam informações relaciona-
das com as transferências de jogadores e sobre indemnizações
de formação de jogadores da “cantera”. O referido Regula-
mento contém vários anexos que especificam determinadas
matérias, como sejam o cálculo da indemnização por forma-
ção, pagamento da indemnização, etc..

De seguida iremos fazer uma pequena abordagem ao
referido Regulamento, dado considerarmos que a mesma,
permitirá esclarecer alguns aspectos relacionados com a
contabilização do recurso mais importante de uma Sociedade
Anónima Desportiva, isto é, os seus jogadores de futebol.

4.2.1. Âmbito de aplicação

O Regulamento estabelece as normas mundiais obrigatóri-
as para o estatuto dos jogadores e a sua elegibilidade para
participar no futebol organizado. Estabelece também as regras
de transferência de jogadores entre associações nacionais
distintas.

No n.º 3 do artigo 1.º acrescenta que cada associação
deverá estabelecer, no seu Regulamento, os meios necessários
para proteger a estabilidade contratual, mas respeitando a
legislação nacional obrigatória pelas convenções colectivas.
Neste sentido, constata-se que o Regulamento será aplicado a
todo o tipo de transferências de jogadores, quer sejam entre
diferentes associações, quer dentro da mesma.

Nos vários artigos do Regulamento são apresentadas vári-
as disposições relacionadas com as transferências de jogado-
res, inscrições, estabilidade contratual entre jogadores profis-
sionais e clubes e transferências internacionais de menores de
idade.

Um dos aspectos que fica esclarecido e evidente é de que
existe um mercado de jogadores de futebol, com regras espe-
cíficas, regulamentadas pela FIFA. Este aspecto permitirá
ultrapassar algumas questões, analisadas anteriormente, rela-
cionadas com o reconhecimento do capital humano.

Como iremos observar, as questões que se relacionam com
a contabilização de jogadores de futebol, adquiridos ou atra-
vés do pagamento da cláusula de rescisão, serão facilmente
ultrapassadas. No entanto, no que concerne à contabilização
dos jogadores formados internamente “cantera”, as questões

que se colocam são bastante mais. Neste sentido apresentare-
mos de seguida alguns aspectos, do Regulamento da FIFA,
que consideramos serem fundamentais, aquando da
contabilização dos jogadores da “cantera”.

4.2.2. Normas relativas à indemnização de formação para
jogadores jovens

A transferência internacional de jogadores só é permitida,
segundo o n.º 1 do artigo n.º 19 do Regulamento, quando o
jogador tiver 18 anos. No entanto, o mesmo artigo apresenta
algumas excepções que não são fundamentais para o âmbito
do nosso trabalho.

As regras estabelecidas, nesta matéria, têm como objectivo
principal criar mecanismos que permitam promover uma
melhoria da formação de jogadores jovens. Assim, o artigo
n.º 21 do Regulamento estabelece que deve ser paga uma
indemnização por formação, ao clube ou clubes formadores,
nas seguintes situações:

– Quando o jogador celebra o seu primeiro contrato pro-
fissional;

– Por cada transferência de um jogador profissional, até ao
fim da temporada em que cumpra 23 anos.

O Anexo 4 do Regulamento apresenta, aprofundadamente,
as regras relacionadas com a indemnização por formação tal
como veremos de seguida.

Antes de mais, o Anexo define, no seu artigo 1.º n.º 1, que
a formação e a educação de um jogador se realiza entre os 12
e os 23 anos. Neste sentido, regra geral, a indemnização será
paga até aos 23 anos, mas para o seu cálculo apenas são
considerados os anos de formação do período dos 12 aos 21
anos (máximo de 12 anos de formação).

O artigo 4.º do Anexo estabelece a forma como deve ser
calculada a indemnização por formação. Este aspecto é extre-
mamente importante, para justificar a contabilização dos joga-
dores formados internamente.

Para facilitar o cálculo dos custos de formação e para que
não exista subjectividade, a FIFA cria 4 categorias de clubes,
tendo por base os investimentos financeiros na formação dos
jogadores. Desta forma, no final de cada ano civil, são apre-
sentados os valores para cada categoria, o que facilita o
cálculo da indemnização.

No cálculo dos custos de formação para a indemnização
será importante considerar o seguinte:

– O valor da indemnização calculado deverá reflectir os
custos efectivos de formação do jogador;

– No cálculo do custo deverá ter-se em consideração o
chamado “factor jogador”, que será a relação entre o
número de jogadores que deverão formar-se para que se
consiga obter um jogador profissional.

A fórmula para o cálculo da indemnização será então a
seguinte:

C = ∑x * factor jogador, onde:

C = Custos de formação
x = Soma requerida para formar um jogador durante um ano
∑x = x * número de anos da formação
Factor jogador = Relação entre o número de jogadores que se
devem formar para obter um jogador profissional.
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Como se pode observar, será fácil calcular a indemnização
que terá de ser paga aos clubes formadores, no entanto podem
surgir ainda algumas questões. Para a resolução dessas ques-
tões o artigo 5.º do Anexo estabelece mais algumas condições:

– Como regra geral, considera-se que para o cálculo da
indemnização por formação, será necessário considerar
os custos que o novo clube teria no caso de ter formado
o jogador;

– Na primeira vez que o jogador for inscrito como profis-
sional, a indemnização será calculada, com os custos de
formação do novo clube, multiplicados pelo número de
anos de formação;

– Para que as indemnizações, por formação de jogadores
muito jovens, sejam garantidas, os custos de formação
dos jogadores entre os 12 e os 15 anos, serão os estabe-
lecidos para a categoria 4.

– A FIFA pode fazer alguns ajustes nas indemnizações que
possam ser desproporcionadas.

4.3. Contabilização dos jogadores adquiridos através: De
transferência; de pagamento da cláusula de rescisão
ou de pagamento da indemnização por formação

Ao contrário do que acontece com outros activos intangí-
veis, onde não existe uma transacção externa (Ordóñez Solana,
2003), verifica-se que em relação aos jogadores de futebol
(adquiridos por transferência; pelo pagamento da cláusula de
rescisão ou pelo pagamento da indemnização por formação),
essa situação não será um impedimento para a sua
contabilização.

As Sociedades Anónimas Desportivas podem acordar a
cessão definitiva de jogadores entre elas. Assim, estabelecem
um preço de transferência, e o jogador cessa o seu contrato
com uma e celebra um novo com outra.

Podem também, sem acordo, existir transferências de
jogadores entre Sociedades, desde que seja paga a cláusula de
rescisão. Neste sentido, o jogador cessa o seu contrato com a
Sociedade a quem foi pago o valor da cláusula, e celebra um
novo com quem pagou a mesma.

Podem ainda ser transferidos jogadores, até aos 23 anos,
através do pagamento da indemnização por formação à Socie-
dade formadora. Nestas circunstâncias, o jogador celebra
também um contrato com a Sociedade que paga a referida
indemnização.

Nestes termos, e tendo por base o estabelecido na IAS 38
(2004), não ficam dúvidas de que a Sociedade que adquire o
jogador, deverá reconhece-lo no seu activo. Esta será uma
excepção ao estabelecido na IAS 38 (2004), pois considera-se
que:

– O activo é perfeitamente identificável;
– A Sociedade detém o controlo sobre esse activo, pois

detém um contrato celebrado legalmente;
– Do activo espera-se que gere benefícios económicos

futuros.

Como se pode verificar, a aquisição de jogadores de
futebol, quer seja pelo pagamento do valor acordado, pelo
pagamento da cláusula de rescisão ou pelo pagamento da
indemnização por formação, deverá ser registada no activo.
Assim, o jogador deverá ser registado pelo custo da transfe-

rência, acrescido de todos os custos incorridos para a sua
aquisição (Ordóñez Solana, 2002). A sua amortização deverá
ser feita de forma sistemática durante a duração do contrato.
Segundo Ordóñez Solana ( 2002), considera-se que, quando a
Sociedade tiver direito a uma indemnização por formação,
esse valor pode ser considerado o valor residual do jogador.
Assim, o cálculo das amortizações deve ser efectuado, mas
considerando esse aspecto.

4.4. Contabilização de jogadores de futebol formados in-
ternamente ou da “cantera”

Os jogadores de futebol formados internamente pelas
Sociedades Anónimas Desportivas são um exemplo claro de
activos intangíveis gerados internamente. Neste sentido, será
fundamental e necessário, tendo por base o estabelecido na
IAS 38 (2004), saber se este activo cumpre todos os critérios
que permitem o seu reconhecimento.

Numa primeira análise, poderíamos considerar que os
jogadores formados internamente ou de “cantera”não deverão
ser reconhecidos no activo das Sociedades Anónimas
Desportivas. Moreno Rojas e Serrano Domínguez (2002)
constatam que esse facto poderia ser originado pela ausência
de mecanismos de valorização fiáveis.

Ordóñez Solana (2005) e Ordóñez Solana (2002) referem
que se verificaria uma disparidade de registo contabilístico
entre os jogadores adquiridos externamente e os formados
internamente.

As questões que se colocam, no âmbito da contabilização
dos jogadores de futebol, formados internamente ou da
“cantera” estão relacionadas com o seguinte:

– Os direitos sobre os jogadores profissionais de futebol,
que tenham sido formados internamente, devem ser
reconhecidos como um elemento patrimonial activo?

– Os custos de formação dos jogadores da “cantera” de-
vem ser activados para que exista uma correlação com os
proveitos originados pelos mesmos?

– Existem mecanismos que permitam fazer uma valoriza-
ção fiável dos jogadores de futebol formados interna-
mente?

– Existe um controlo sobre os jogadores de futebol forma-
dos internamente?

– O jogador de futebol formado internamente é
identificável?

Estas são algumas questões, às quais pretendemos respon-
der de seguida. Existiram ainda outras que abordaremos de
forma mais simples, mas que são também importantes.

Para responder às questões apresentadas, teremos que nos
basear no estabelecido na IAS 38 (2004). Isto é, teremos de
verificar se o activo em causa cumpre os critérios de reconhe-
cimento estabelecidos nos seus §s 10, 21, 57 e 65.

Um primeiro aspecto que consideramos fundamental para
a proposta que apresentaremos, relaciona-se com as fases de
geração de um activo intangível gerado internamente. Em
nossa opinião, a formação dos jogadores, enquadrar-se-á na
fase de desenvolvimento e não na fase de pesquisa, pelo que
existe então a hipótese de reconhecimento no activo.

No que se refere à identificabilidade, somos da opinião de
Ordóñez Solana (2002), que considera que os jogadores de
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futebol formados internamente, não só são identificados com
facilidade, como são também separáveis do goodwil. Acres-
centamos ainda que, tal como define a alínea a) do §12, os
jogadores de futebol formados internamente, podem ser sepa-
rados da entidade e vendidos, transferidos ou trocados. Esta
constatação é já um passo importante para que possamos
reconhecê-los como activos patrimoniais.

Quanto ao controlo, verifica-se que as Sociedades Anóni-
mas Desportivas têm realmente um controlo sobre os jogadores
de futebol formados internamente. Esse controlo é evidente
quando já existe um contrato profissional. No entanto, levan-
tam-se algumas dúvidas quando esse contrato ainda não existe.
Nestas circunstâncias, e considerando o estabelecido no § 13 da
IAS 38 (2004) constata-se que as Sociedades Anónimas
Desportivas têm controlo, pois têm o poder de obter benefícios
económicos futuros que flúem do jogador e de restringir o
acesso de outros a esses benefícios. Esta constatação advém do
estabelecido no Regulamento Sobre o Estatuto e Transferência
de Jogadores da FIFA. Tal como já vimos, em postos anteriores,
o Regulamento determina que os clubes formadores dos joga-
dores tenham direito a uma indemnização pela formação dos
mesmo, entre os 12 e os 21 anos. Como se pode verificar,
mesmos não existindo um contrato com o jogador, estão garan-
tidos benefícios económicos futuros.

O § 21 define que para reconhecer o activo intangível, será
necessário, entre outros aspectos, calcular o seu custo de
forma fiável. O § 65 define que o custo do activo intangível
será a soma dos dispêndios incorridos desde a data em que o
activo primeiramente satisfaz os critérios básicos de reconhe-
cimento.

No âmbito desta matéria, realçamos a importância que tem
o Regulamento de que falamos anteriormente. Neste sentido,
verifica-se que a FIFA pretende que a valorização das indem-
nizações por direitos de formação, se faça em função de
parâmetros objectivos, tendo por base os custos reais de
formação do jogador. A apresentação da fórmula de cálculo
dos custos de formação, conjugada com a definição das
categorias em que os clubes se inserem, contribui de forma
clara para essa objectividade.

Somos da opinião, que para a valorização dos jogadores de
futebol formados internamente, pode ser utilizada a
metodologia, proposta pela FIFA, para o cálculo das indemni-
zações. Temos, no entanto, a noção de que alguns investigado-
res poderão ser contra esta metodologia, dado que releva para
segundo plano o custo histórico, e pelo facto de a valorização
do jogador poder ser incorrecta. A esta dúvida, respondería-
mos que, sendo as várias associações nacionais a dar informa-
ção à FIFA sobre os custos de formação, este irá estabelecer as
categorias com muito rigor. Outro aspecto que consideramos
importante é a introdução do “factor jogador”, no cálculo do
custo.

A acrescentar a todos os aspectos anteriormente apresen-
tados, constatamos que os jogadores de futebol da “cantera”
cumprem também o estabelecido no § 57 (fase de desenvolvi-
mento). Isto é, parece-nos relativamente fácil comprovar a
viabilidade técnica de concluir o activo intangível (jogador),
por forma a que este esteja disponível para uso ou venda. Será
também possível demonstrar que existe um mercado de joga-
dores, pelo que a probabilidade de que possa vir a gerar
benefícios económicos futuros está assim assegurada. Os

investimentos feitos pelas Sociedades Anónimas Desportivas
na formação, são também um aspecto que permite considerar
que os jogadores, ou serão utilizados nas suas equipas princi-
pais, ou serão transferidos para outros clubes.

Por todos os aspectos anteriormente apresentados, parti-
lhamos da opinião de Ordóñez Solana (2005) e da de Moreno
Rojas e Serrano Domínguez (2002), que consideram que a
activação dos jogadores de futebol formados internamente
deverá ser uma realidade nas Sociedades Anónimas Desportivas.

Temos a noção de que podem existir opiniões de que
estaremos a “ferir” o princípio da prudência, no entanto
consideramos que a preocupação da FIFA, no estabelecimento
de critérios específicos e objectivos para o cálculo das indem-
nizações por formação ajudam a dirimir essas opiniões. Para
além desse aspecto, consideramos que a existência de um
mercado de jogadores, potencia também a ideia de activação
dos referidos jogadores.

Consideramos ainda que tanto os jogadores de futebol
adquiridos externamente, como os formados internamente,
cumprem os critérios de activo estabelecidos nas normas de
contabilidade, pelo que nos parece que será mais correcto
uniformizar o seu tratamento contabilístico.

5. CONCLUSÃO

O capital intelectual é sem dúvida uma vantagem compe-
titiva para as organizações que o gerem estrategicamente.
Constata-se que os recursos materiais, sendo importantes, não
são, nos dias de hoje o motor do desenvolvimento
organizacional.

As organizações que baseiam a sua actuação no conheci-
mento, serão a que terão a possibilidade de competir em
mercados globais e cada vez mais competitivos.

Dentro do capital intelectual, o capital humano é um
componente preponderante, pois será o que permite gerar os
restantes, isto é, o capital estrutural e relacional.

Verifica-se, no entanto que os sistemas tradicionais de
contabilidade, não evoluíram ainda com a mesma velocidade
da gestão deste tipo de recursos. Desta forma, constata-se que
não permitem reconhecer uma grande parte dos activos intan-
gíveis, pelo que emergiu a necessidade de apresentação de
várias soluções nesta matéria. Os organismos internacionais
preconizam algumas alterações nos seus normativos, no sen-
tido de responderem às necessidades dos utilizadores da
informação contabilística.

Como principais conclusões deste trabalho, apresentamos
o seguinte:

– O reconhecimento dos activos intangíveis no activo das
organizações, melhora a informação contabilística;

– No caso específico dos jogadores de futebol, não restam
muitas dúvidas de que devem ser considerados activos,
e amortizados durante a duração do contrato.

– Tendo por base o Regulamento da FIFA e os novos
desenvolvimentos contabilísticos, consideramos que será
possível considerar os jogadores de futebol formados
internamente, como activos patrimoniais.

Por último, consideramos que este nosso humilde trabalho,
poderá ser um “pequenino” contributo para a evolução cien-
tífica desta matéria.
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A Associação de Estudantes do Instituto Superior de
Contabilidade e Administração de Aveiro (AEISCAA)
está a organizar um concurso nacional designado por
“I Olimpíadas de Contabilidade”.

Este concurso tem por objectivo estimular e premiar os
melhores alunos de contabilidade a nível nacional e,
simultaneamente, visa contribuir para a divulgação da
importância social da disciplina contabilística, bem como
para o reconhecimento social dos seus futuros profissio-
nais.

Poderão participar no concurso os alunos que estudem
ou tenham estudado Contabilidade e que se encontrem
inscritos em Universidades e Institutos Politécnicos, em

“I Olimpíadas de Contabilidade”
especial as que tenham cursos reconhecidos para efeitos
de inscrição como Técnico Oficial de Contas.

O concurso decorrerá durante o mês de Outubro
de 2007 e será composto por duas fases: a selecção,
que decorrerá localmente, e a final que terá lugar no
ISCA-UA.

O concurso tem o apoio dos Órgãos de Gestão do
ISCA, em especial, dos seus Conselhos Directivo e Cien-
tífico, e contará com a colaboração quer dos docentes da
Escola, quer das associações de estudantes e docentes das
instituições participantes.

O Regulamento está disponível no site
www.aeiscaa.com.
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RESUMO

A contabilidade enquanto ferramenta mede e regista os
factos económicos que ocorrem nas empresas, com o objecti-
vo de prestar contas e informar, auxiliando o processo de
tomada de decisão. A informação que veicula deve cumprir
certos requisitos no que se refere à sua preparação e apresen-
tação. Para assegurar o cumprimento desses requisitos exis-
tem normas contabilísticas. Mas estas, muitas vezes deixam
uma ampla margem de discricionariedade devido à
multiplicidade de disposições e à falta de regulação de certos
temas, que pode fazer com que uma mesma empresa tenha
varias demonstrações financeiras com resultados muito dife-
rentes, sem que deixe de cumprir as normas contabilísticas
vigentes. É neste enquadramento que nasce a contabilidade
criativa. O aproveitamento das empresas pela subjectividade,
flexibilidade e vazios normativos traduzem-se nas principais
razões que fazem perpetuar e crescer a aplicação da prática da
contabilidade criativa.

Palavras-Chave: Contabilidade criativa, subjectividade,
informação contabilística.

CONCEITUAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA
CONTABILIDADE CRIATIVA

A origem do termo contabilidade criativa é anglo-saxónica
tanto na sua forma prática como na sua vertente estratégica.

A sua proveniência pode ser diversa atendendo à intenção
ou não intenção do contabilista na elaboração das Demonstra-
ções Financeiras – DF’s daqui em diante. As principais causas
devem-se à:

• Subjectividade de alguns elementos contabilísticos;
• Flexibilidade das normas contabilísticas.

A subjectividade é por força da sua natureza pouco clara,
difícil de medir, classificar e reconhecer nos mapas financeiros.
A flexibilidade dá ao contabilista múltiplas alternativas e crité-
rios vários que poderá seguir no processo de elaboração e
publicação da informação contabilística. Nesse sentido, a malea-
bilidade da informação contabilística permite a manipulação
dos valores contabilísticos, originando a contabilidade criativa.

Contabilidade criativa navega de
acordo com as conveniências

Maria José da Silva Faria
Docente do Instituto Superior da Maia – ISMAI

Pós graduada em ciências empresariais na FEP – Universidade do Porto (UP)
Mestranda em ciências empresariais – especialização em contabilidade na FEP – UP

O conceito de contabilidade criativa não é unânime em
geral, mas particularizado em alguns dos seus aspectos, carac-
terísticas e formas de observação. Dentro de muitas e variadas
opiniões, o conceito de contabilidade criativa despoleta as
seguintes especificidades presentes na literatura inglesa e
espanhola:

• Smith (1992) baseando-se na sua experiência como
analista de investidores, entende que a contabilidade
criativa “dá-nos a impressão de que grande parte do
aparente crescimento dos níveis, ocorrido nos anos 80,
terá sido mais um resultado de um jogo de mãos
contabilísticas do que do genuíno crescimento económi-
co”.

• Kamal Naser (1993) opina que “a contabilidade criativa
é a transformação dos dados contabilísticos do que
realmente são e do que querem, ou os que a elaboram
querem que sejam, aproveitando as facilidades que
proporcionam as regras existentes e ignorando algumas
ou todas elas”.

• Para Amat & Blake (1996) trata-se de “um processo
mediante o qual os contabilistas utilizam o seu conheci-
mento das normas contabilísticas para manipular os
valores incluídos nas contas das empresas”.

• Ian Griffith (1988) citado por Carvalho (2003) defende
que todas as empresas manipulam os seus resultados. As
demonstrações contabilísticas publicadas estão basea-
das em livros contabilísticos que foram “cozinhados”
com mais ou menos delicadeza. Assim, os valores divul-
gados ao público investidor são alterados para proteger
o culpado. Esta é a maior farsa desde o “Cavalo de
Tróia” e na realidade, tratam-se de artifícios que não
infringem as regras do jogo, sendo considerados total-
mente legítimos.

• Para Michael Jameson (1988) a “contabilidade criativa
é essencialmente um processo de uso de normas, donde
a flexibilidade e a omissão dentro delas pode fazer com
que as demonstrações contabilísticas pareçam algo di-
ferente do que está estabelecido pelas ditas normas”.

• José Juan Blasco Lang (1998) citado por Carvalho (2003)
é de entendimento que o termo contabilidade criativa
”introduziu-se na literatura espanhola para descobrir
um processo mediante o qual se utilizam os conhecimen-
tos das normas contabilísticas para manipular os valo-
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res das contas anuais. Poderia dizer-se que é um eufe-
mismo utilizado para evitar referir-se a estas práticas
pelos seus verdadeiros nomes: artifícios contabilísticos,
manipulações contabilísticas, fraudes, etc.”.

• José Laínez Gadea & Susana Callao (1999) citados por
Carvalho (2003) dizem que a contabilidade criativa
consiste em aproveitar as possibilidades oferecidas pe-
las normas (subjectividade, opções de escolha, vazios
jurídicos, etc) para apresentar demonstrações
contabilísticas que reflictam a imagem desejada e não
necessariamente aquela que seria na realidade. Logo, ela
encontra-se numa trilha entre as práticas verdadeiramen-
te correctas e éticas e a ilegalidade ou a fraude, se bem
que é difícil delimitar onde acaba a ética e se inicia a
criatividade e, onde termina esta e começa a fraude.

• José María Gay Saludas (1999) citado por Carvalho
(2003) menciona que a contabilidade criativa é uma arte
onde os contabilistas e os auditores se aproveitam das
rupturas oferecidas pelas rigorosas disposições normativas
para imaginar um enredo fiscal ou financeiro que lhes
permita espelhar a imagem fiscal ou societária desejada

para as suas empresas. Assim, a contabilidade criativa
pode ser catalogada como uma magnífica falsidade de
obras de arte contabilística.

• Ferreira (2003) refere que a expressão contabilidade
criativa “usa-se em sinonímia com contabilidade enga-
nosa ou ardilosa, onde não se busca dar a imagem
verdadeira e apropriada da realidade e dos resultados
obtidos”.

• Blas Calzada (2004) entende que a problemática da
contabilidade criativa é maior para as empresas cotadas
pelo que refere: “a contabilidade criativa é um engano
que há que evitar que as empresas estejam cotadas na
bolsa de valores por um valor muito superior ao seu
valor contabilístico”.

´
Pode-se depreender que todos os entendimentos citados

são em determinados ângulos coincidentes com os de outros
autores, embora não indicados. De acordo com a sistema-
tização anterior das caracterizações dos autores para a concep-
ção e interpretação da contabilidade criativa, é possível con-
cluir:

Quadro síntese dos entendimentos para a caracterização da contabilidade criativa

Legenda: 1 – Smith, 1992; 2 – Naser, 1993; 3 – Amat & Blake, 1996; 4 – Griffith, 1998; 5 – Jameson, 1998; 6 – Lang, 1998;
7 – Gadea & Callao, 1999; 8 – Saludas, 1999; 9 – Ferreira, 2003; 10– Calzada, 2004.

Fonte: elaboração própria.

Com observação do quadro síntese percebe-se que a per-
cepção que colhe mais opiniões é a que a contabilidade
criativa consiste fundamentalmente em aproveitar os vazios
dos normativos contabilísticos com o propósito de transfor-
mar a informação que se apresenta nas demonstrações finan-
ceiras em “falsas realidades”. Apesar de parecer uma prática
legítima, oculta uma realidade deturpada da imagem verda-
deira e fiel da empresa. Concomitantemente pode-se dizer que
há a noção apreendida de que a contabilidade criativa é um
processo pelo qual os contabilistas utilizam os seus conhe-
cimentos de regras, princípios e normas para confeccionar os
valores das contas é afinal partilhada por alguns dos autores
citados em supra. No entanto, o problema em questão reflecte
muito mais do que isto. O grande dilema para os que querem
acabar com a sua prática é verificar quais as razões que levam
a que este tipo de informação contabilística continue a ser
empregue.

RAZÕES PARA A SUA PRÁTICA

A contabilidade criativa é um tema actual na linguagem e
prática contabilística. O interesse pela sua investigação advém
da precisão contabilística que se deseja obter com a informa-
ção procedente nos seus números. Esta manifestação torna-se
mais visível em mercados globalizados. A situação espelha-se
nos casos em que num país uma demonstração financeira pode
evidenciar lucro, enquanto noutro a mesma demonstração
pode evidenciar prejuízo. A distinção pode advir em primeiro
plano das normalizações contabilísticas e de diferenças nos
critérios legais em vigor.

Assim, os regulamentos nacionais(1), inerentes a cada país
poderão continuar a perpetuar a prática da contabilidade
criativa. Nesse sentido, o que fazer para a conseguir travar?
Antes de adoptar uma estratégia é preciso perceber as razões
que levam à sua existência para “atacar” a solução na origem
do problema.
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As razões para esta prática podem ser muitas, no entanto,
considera-se que as mais comuns estão relacionadas com o
objectivo de pagar menos impostos, assim como a necessidade
de mostrar um grau mais elevado de solvência frente aos
fornecedores e entidades financeiras, e ainda o intuito de
aumentar ou manter o preço das acções. Outros motivos
podem ser apontados, dentre os quais se destacam os seguin-
tes:

• As remunerações dos directores e administradores esta-
rem ligadas aos resultados obtidos;

• Atraso premeditado da chegada de informação ao mer-
cado de modo a perturbar o normal funcionamento dos
mercados financeiros;

• Diminuir o valor dos resultados devido ao risco de
exigências salariais, ocultar benefícios frente à gerência;

• Pressões por parte dos investidores para que se apresen-
tem resultados, rentabilidade, um património e uma
situação financeira favoráveis, etc.

Na opinião de Oriol Amat (2003) “a contabilidade criati-
va sustenta-se em três eixos:

• Em primeiro lugar de acordo com a normativa
contabilística muitas transacções podem reflectir-se de
diversas formas;

• Em segundo lugar há diversos tipos de operações que
não estão completamente reguladas pelos normativos
contabilísticos;

• Finalmente há transacções que para poderem realizar-se
devem aplicar pressupostos mais ou menos optimistas
sobre acontecimentos futuros”.

Estes três eixos defendidos por Amat são apoiados pela
utilização de meios capazes de utilizar as normas e os pressu-
postos tidos em consideração. Assim, começa a parecer evi-
dente que a contabilidade criativa se baseia num conjunto de
técnicas para arquitectar valores. Dentro das diferentes técni-
cas aplicáveis na contabilidade criativa, destacam-se:

1. A eleição entre os métodos contabilísticos mais adequa-
dos para o que se quiser mostrar ou ocultar;

2. A utilização de estimativas, opiniões e procedimentos,
realizados internamente e não por um profissional inde-
pendente; e,

3. O registo de transacções artificiais nas quais não preva-
lece a forma sobre a substância.

De todas estas práticas o desrespeito pelos princípios
contabilísticos são as mais frequentes. Dentro do conjunto de
princípios contabilísticos os mais desobedecidos são o do
custo histórico, da prudência e da consistência. A ignorância
do princípio do custo histórico manifesta-se pela falta ou
excesso de valorização em existências e diferenças cambiais.
No princípio da prudência o desrespeito revela-se na falta ou
excesso de provisões e contingências bem como num excesso
de capitalização dos gastos com a investigação e o desenvol-
vimento. No princípio da consistência a desobediência insur-
ge-se nas alterações contabilísticas sem a correspondente
informação, bem como o arbítrio de políticas de amortização
e de diferimento dos resultados diferidos.

À desconsideração pelos princípios contabilísticos acresce
a omissão de informação obrigatória nas notas explicativas e,

em última instância, o registo equivocado dos factos
contabilísticos.

A detecção de informação sujeita a estas técnicas de
concepção da contabilidade criativa pode ser observada por:

• Avaliação positiva da gestão dos dirigentes;
• Equilíbrio na remuneração dos gestores;
• Elevado prestígio profissional espontâneo;
• Melhorias de posição significativas com a celebração de

novos contratos;
• Aforro de capital para futuras remunerações;
• Minimização de alertas para práticas de monopólio ou

oligopólio;
• Evitar redução de preços tabelados em sectores regula-

mentados;
• Planeamento do pagamento de dívidas;
• Etc.

A estes indícios de contabilidade criativa muitos outros se
poderiam adicionar, tais como um equilíbrio da imagem ao
longo do tempo ou uma melhoria acentuada na imagem
apresentada para o exterior ou o oposto para reduzir o paga-
mento de impostos, a distribuição de lucros, aumentos sala-
riais para trabalhadores cuja remuneração se encontra indexada
aos resultados ou até na obtenção de subsídios.

Percebe-se então que os motivos agregados à prática da
contabilidade criativa são inúmeros, e que as consequências
podem ser tão nefastas quanto maiores forem as adulterações
à verdade.

A OCORRÊNCIA DA CONTABILIDADE CRIATIVA

A contabilidade criativa guarda uma relação íntima com o
valor razoável, ou dito por muitos fair value ou justo valor, já
que, para determiná-lo existem diversos critérios e determina-
das circunstâncias para as quais é necessário o uso de suposi-
ções à sua estimativa. Como consequência um mesmo bem
pode ser avaliado de diversas maneiras dependendo do merca-
do em que ele se transaccione e dos pressupostos considerados
para a sua valoração.

A contabilidade criativa é um acto prejudicial e falseador
da realidade, no caso do justo valor pode até ser considerado
um infausto, se estivermos perante o objectivo maior da nossa
disciplina: traduzir informação fiel e fidedigna nas DF’s para
os utilizadores.

A normalização contabilística em vigor por um lado pro-
cura atingir este objectivo, por outro, conduz, em alguns
casos, o profissional de contabilidade a uma imagem diferente
da entendida como fiel e verdadeira. Este sentido pejorativo
vem causar dúvidas na leitura e interpretação da informação
contabilística, como também, põe em causa a seriedade do
contabilista nos procedimentos que a sua profissão obriga.

Lev e Zarowin na sua investigação realizada em 1999
mostraram que as demonstrações financeiras estavam a perder
relevância devido por exemplo: à existência de uma marca e
para esta havia uma diferença grande entre os valores de
mercado e os valores nos livros contabilísticos.

Esta tendência tem crescido nos últimos anos. Segundo
constam notícias relativamente recentes (Carvalho, 2003) “a
Telefónica notificou a bolsa de Nova York para divulgar os
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seus resultados de 2001, estes registaram perdas de 7.182
milhões de euros. Em Espanha a operadora tinha 2.106
milhões de euros de ganhos. Por detrás deste desfasamento há
uma explicação lógica… diferentes normas contabilísticas”.
Para além das diferenças normativas acrescem fortes interes-
ses, que favorecem o crescimento da contabilidade criativa e
por consequência a corrupção e desvios éticos.

Apesar da actual emergência de alguns estudos a tratarem
esta questão numa vertente normativa, a nível mundial ainda
não surgiu uma solução coerente e conveniente a todos.
Entretanto a urgência para o aparecimento de uma solução
faz-se sentir, quando cada vez mais precisamos da informação
contabilística para o arrolamento do património, cumprir as
obrigações fiscais e de prestação de contas, e bem assim, para
as tomadas de decisões e para a continuidade das empresas.

Os últimos escândalos de organizações que pareciam tão
sólidas trouxeram novas discussões sobre as práticas de conta-
bilidade criativa. Organizações como a Xerox, a WorldCom
ou a Enron. Para estas empresas em concreto pergunta-se: o
que provocou a sua falência e a sua desestruturação? Como é
que estas práticas não foram detectadas a tempo? Enfim,
ficam muitas dúvidas por questionar e mais ainda por esclare-
cer. No entanto, veja-se como cada uma das citadas empresas
utilizou a contabilidade criativa.

A Xerox fez contratos de aluguer de equipamentos que
foram escriturados como receitas de vendas. Esta rotina foi a
causadora de uma inflação nas suas receitas ao longo de cinco
anos consecutivos. Estes factos foram admitidos pela própria
Xerox além da falsificação de alguns documentos. Esta enge-
nharia contabilística permitiu que a empresa cumprisse as
previsões de lucros que tinha estimado.

A WorldCom fez uma troca indevida de valores de dispên-
dios. Este subterfúgio consistiu na manipulação dos resulta-
dos colocando valores em rubricas activas que eram despesas
do exercício.

Finalmente a Enron fez desvios de dívidas para empresas
associadas e a sobre estimação de lucros. Esta astúcia foi
conseguida com a omissão nos balanços das participações em
pequenas empresas e que equivaliam a biliões de dólares. As
manipulações contabilísticas não se ficaram por aqui. O passo
seguinte foi a ocultação de passivos. Este acto foi obtido com
vendas de bens a empresas por preços sobre valorizados com
o intuito de criar falsas receitas.

Estes exemplos demonstram a magnitude e complexidade
da contabilidade criativa. Hoje em dia aumenta esta comple-
xidade pois o mundo dos negócios está cada vez mais compe-
titivo. Assim, as consequências da contabilidade criativa afec-
tam directamente a interpretação da informação contabilística
pelos utilizadores e o correcto funcionamento dos mercados.

Estes factos comprovam que o fenómeno contabilidade
criativa deve ser travado em especial pelos danos provocados.
O poder de obstruir os avanços que este fenómeno começa a
representar reside nas mãos de organismos fiscalizadores e
reguladores da actividade contabilística. Os auditores e revi-
sores de contas são profissionais capacitados para oferecerem
uma garantia adicional e independente à informação
contabilística. Desta forma, os utilizadores da informação
contabilística têm maior confiança nos elementos auditados
porque se trata de uma informação que resulta da verificação

de erros e fraudes. As empresas anteriormente citadas como
exemplos de práticas de contabilidade criativa, vieram agitar
a sociedade perante esta avaliação crítica da informação por
parte dos auditores e analistas, por permitirem irregularidades
na apresentação da informação. Em causa, não está apenas o
prestígio do profissional de contabilidade (contabilista, audi-
tor, revisor, analista ou outro) mas, o relato da imagem
verdadeira e fiel da empresa. Assim deve-se aniquilar qual-
quer existência de contabilidade criativa e de conluio entre
revisores e clientes.

FORMAS DE EVITAR A PRÁTICA DA
CONTABILIDADE CRIATIVA

Seguramente é quase impossível acabar com a prática da
contabilidade criativa, pois já como se assinalou anteriormen-
te, são muitas as razões que impulsionam este tipo de práticas
e também os factores que as propiciam.

Contudo dados os perigos do uso continuado da contabili-
dade criativa, é necessário moderar este tipo de práticas.
Dentro das possíveis soluções podemos encontrar:

• O estabelecimento de uma norma contabilística mais
detalhada e concreta que utilize uma terminologia clara
e que estabeleça com precisão os critérios a aplicar.
Deste modo parece mais difícil o exercício de criatividade,
reduzindo-se discricionariedade em algumas normas que
são confusas e vagas.

• A implementação de normas mais rígidas que permitam
reduzir o grau de operacionalidade e o amplo campo de
alternativas. Deste modo colocaríamos um limite ao uso
da flexibilidade como via para a criatividade.

• A exigência de um volume e qualidade superior de
informação acerca dos critérios aplicados de factos ocor-
ridos depois do encerramento, contingências, etc., pode-
ria constituir uma barreira importante à criatividade
contabilística.

• A adopção de posturas claras e firmes dos auditores
quando existem sinais de criatividade. O trabalho do
auditor tem sido muito criticado pela actuação com
respeito às práticas criativas.

• A penalização rigorosa do conluio entre auditores e
clientes

Esta prática deve a todo o custo ser evitada sob pena da
empresa poder vir a sofrer um afastamento por parte dos
investidores e, a auditoria às contas resultar em reservas com
ênfase, por parte de um revisor que não esteja em situação de
conjuração com o seu cliente.

CONCLUSÃO

Em nossa opinião podemos inferir que existem dois tipos de
práticas de contabilidade criativa. As práticas legais e as práti-
cas ilegais. As práticas legais são aquelas que usam determina-
dos vazios normativos, e ao aproveitarem essa possibilidade de
fuga que as normas permitem, elegem entre diversos métodos
alternativos aquele que vai permitir fazer uso de estimações
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cujo objectivo é apresentar as demonstrações financeiras com o
reflexo de uma imagem desejada e não necessariamente aquela
que corresponde à realidade. As práticas ilegais são aquelas que
vão contra o disposto nas normas contabilísticas. Todavia tanto
uma como outra, são práticas indesejáveis, que vão contra os
próprios objectivos da informação contabilística, que como
expressamos anteriormente permitem brindar a uma informa-
ção mais confiável e transparente.

A contabilidade criativa no seu todo é algo reprovável,
porque consegue distorcer a informação das contas ao modi-
ficar e influenciar a tomada de decisão dos utilizadores de tal
informação financeira.

Entendemos que as irregularidades contabilísticas ou as
fraudes que se vão registando não são exclusivamente culpa
da diversidade de critérios das normas, nem da existência de
deficiências ou vazios normativos, mas são a consequência da
violação de princípios pelo incumprimento de normas, e isso
é da responsabilidade dos preparadores e analistas da informa-
ção contabilística.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMAT, O. & BLAKE, J. (1996) Contabilidad Creativa. Editorial Gestión
2000, 2ª Edición, Barcelona

AMAT, ORIOL (2003) Problemas de la Información Financiera – Son las
NIC la solución? Revista del Instituto de Estúdios Económicos, Nº 1/
/2003, pp.208. Disponível em: http://psicondec.rediris.es

BLAS CALZADA (2004) Contabilidad Creativa. Revista Gestión 21.
Agosto, Disponível em: http://www.gestion21.com/modules/
/wfsection/dossier-1.html

CARVALHO, F. L. de. (2003) A contabilidade criativa e o “one-seven-
one”. Revista Académica da FACECA – RAF, v. 1, n.º 3, Janeiro/
Julho. Disponível em: http://www.faceca.br/raf/raf3.html

DL 35/2005 de 17 de Fevereiro. Diário da Republica – I Série – A, nº 34,
pp. 1186-1200

FERREIRA, R. F. (2003) Finanças públicas e a “contabilidade criativa”.
Revista do Técnico Oficial de Contas, nº 35, Ano III, Fevereiro, pp.
48-49

JAMESON, M. (1988) A practical guide to creative accounting. Kogan
Page, Londres

LEV, B., ZAROWIN, P. (1999) The Boundaries of Financial Reporting
and How to Extend Them. Disponível em: http://www.stern.nyu.edu

NASER, K. (1993) Creative Financial Accounting: its nature and use.
Prentice Hall, Londres

SANTIAGO, Carlos (2004) POC comentado. Texto editora, Lisboa
SMITH, T. (1992) Accountig for Growth. Century Business, Londres

(1) Actualmente caminhamos para o ansiado processo de harmoniza-
ção contabilística do qual se espera a cessação de problemas como o
citado.

Os interessados em participarem neste prémio instituído pelo Centro de Estudos de História da Contabilidade da
APOTEC poderão apresentar os seus trabalhos até ao dia 30/11/07 na sede da APOTEC.
Os trabalhos apresentados candidatam-se aos seguintes prémios:

• Prémio A........... € 1.000,00 • Prémio B........... € 500,00
Para mais informações, os interessados poderão contactar a sede da APOTEC na Rua Rodrigues Sampaio, n.º 50 – 3.º Esq.
1169-029 Lisboa – Telf. 21 355 29 00, pelo Fax 21 355 29 09 ou pelo e-mail: geral@apotec.pt.

PATROCÍNIOS:

M a r t i m  N o e l  M o n t e i r o
PRÉMIO História da

Contabilidade

2007 APOTEC

CENTRO DE ESTUDOS
DE HISTÓRIA DA
CONTABILIDADE

APOIOS DE:

UNIVERSIDADE DO MINHO
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE AVEIRO
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE COIMBRA
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE LISBOA
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO PORTO
INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

Contabilidade Financeira
Contabilidade Financeira



JORNAL DE CONTABILIDADE N.º 364 • JULHO 2007 229

A APOTEC
A APOTEC

0. Num contexto económico, político e social de
globalização tendendo cada vez mais para eliminar, ou pelo
menos reduzir, o diferente permiti-me reflectir, hoje dia dos
33 anos do 25 de Abril de 1974, sobre a minha área profissi-
onal, a contabilística e particularmente no tocante ao contributo
das Associações Profissionais para a valorização e prestígio
dos seus associados, no caso restringindo-me à APOTEC –
– Associação Portuguesa dos Técnicos de Contabilidade. Para
o efeito com suporte no discurso do Senhor Presidente da
República, Cavaco Silva, pronunciado para comemoração do
evento na Assembleia da República (AR), extraí as seguintes
linhas mestras(1):

“... É tempo de actuar. Vivemos um ano decisivo para
realizar reformas de fundo em domínios essenciais da nossa
vida colectiva. O futuro não pode ser adiado ...Quero
dirigir-me directamente às novas gerações e fazer-lhes um
apelo – não se resignem... Porque tenho a ambição de um país
melhor, considero que não nos podemos acomodar”.... Quan-
to à política referiu a necessidade de construção de um
“regime em que sejamos governados por uma classe política
qualificada, em que a vida pública se paute por critérios de
rigor ético, exigência e competência”.

Tendo vivido com sonho o tempo do 25 de Abril, reconhe-
ço, provavelmente como muitos compatriotas, a existência de
um enorme fosso entre o que foi a nossa utopia e a medida da
sua realização. Se tal se verifica nos planos económico,
político e social em geral, não é menos verdade que, salva-
guardadas as distâncias, ele coexiste ainda na profissão
contabilística posto que no seu exercício se reflectem ainda
carências, pelo que é ainda preciso lutar para a realização de
um direito – o reconhecimento social, com a dignidade,
prestígio(2) e o estatuto(3) que lhe são próprios.

1. PROFISSÃO CONTABILÍSTICA (A ENVOLVENTE)

Para o não reconhecimento social e o que lhe está implícito
contribuem em Portugal, entre outras, as seguintes circunstân-
cias: 1) fraco desenvolvimento económico, em cujo tecido
empresarial proliferam unidades empresariais de pequena e
média dimensão; não obstante, regista-se hoje alguma inver-
são paulatinamente iniciada com as reformas estruturais
desenvolvimentistas encetadas ainda no Estado Novo, desde
meados dos anos cinquenta do séc. XX e até ao presente(4); 2)
fraca cultura contabilística não só dos donos/dirigentes e
outros responsáveis pela empresas, para quem a contabilidade
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e os seus profissionais se justificam apenas por questões
fiscais (redução dos lucros e concomitante baixa de imposto a
pagar), como também de uma envolvente social avessa à
contabilidade e aos seus profissionais; 3) com as duas situa-
ções antecedentes gera-se um ciclo vicioso, cuja natureza
económica e social induz um sistema de ensino de Contabili-
dade conservador e pouco apelativo; 4) a complexidade do
universo da profissão que se tem movimentado num ambiente
caracterizado pela dificuldade em estabelecer identidades pro-
fissionais, competências e fronteiras; 5) surgimento tardio de
organizações profissionais fortes, privadas ou públicas, com
capacidade para lutar pelo interesse dos profissionais nomea-
damente pela regulamentação/identificação das profissões,
sua valorização no âmbito das competências e fixação de
códigos éticos e deontológicos; 6) as reformas estruturais
referidas funcionaram como arrastamento para a fixação de
outras de que se relevam as fiscais e as do ensino, que se
conjugam para a oferta de trabalho a profissionais habilitados
na área contabilística.

No que tocante às reformas fiscais releva-se que são uma
moeda de duas faces: por um lado foram, quanto a mim um
dos maiores dinamizadores da oferta de trabalho nesta área,
apesar de no sentido evolutivo a Contabilidade como Ciência,
não ter acompanhado os desenvolvimentos de países avança-
dos, dada a sua orientação/subordinação à Fiscalidade. No
caso do ensino, destaca-se o de nível secundário técnico, com
os cursos das escolas comerciais. Ou cursos comerciais(5),
destinados a satisfazer um mercado em ascensão, carente de
mão-de-obra, bem preparada, para fazer uma escrita dispondo
da generalidade das competências que a profissão envolvia. A
outro nível estão o ensino médio (Institutos Comerciais) e a
outro, bem distante os cursos universitários (licenciados).

2. A ESPECIFICIDADE DA PROFISSÃO
CONTABILÍSTICA

Salienta-se que as mudanças sociais permitidas pelo “25
de Abril” se orientaram para duas vertentes: 1) a luta para
acabar com o estigma e injustiças sócio-profissionais a que
o portador de um diploma de estudos técnicos estava sujeito,
sobretudo aos níveis secundário e médio, independentemente
de as funções exercidas nas empresas serem iguais. Na óptica
das habilitações académicas específicas do ensino da Conta-
bilidade as reformas do ensino da Segunda República, incluí-
ram os cursos de ensino médio (Institutos Comerciais) no
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subsistema de ensino superior curto (duração de três anos),
mais tarde designado por ensino politécnico(6). No sentido da
evolução académica, e numa primeira fase, foram criados
nestes estabelecimentos os Cursos de Estudos Superiores
Especializados (CESE), cujo diploma equivalia, para fins
profissionais, à licenciatura, tendo mais tarde dado lugar às
licenciaturas bi-etápicas (1.º Ciclo de bacharelato – três anos,
seguido de um ano para obtenção da licenciatura). Quanto aos
cursos técnicos de contabilidade do ensino secundário, foram
eliminados do sistema sem que se tenham criado sucedâ-
neos(7). Na óptica das profissões (ainda) hoje o senso comum
e por vezes entre alguns profissionais não se distinguem os
diferentes conteúdos funcionais, o que dificulta que prestígio
e estatuto se conquistem. Em léxico actualizado(8) verifica-se
a existência de um universo profissional diversificado nomea-
damente: – Técnicos de Contas (TC), Técnicos Oficiais de
Contas (TOC), Guarda-Livros, Contabilistas, Auditores, Re-
visores Oficiais de Contas (ROC) e Professores de Conta-
bilidade (ensino superior e outros). Ocorre que certos indiví-
duos pelas suas competências estão em condições para exer-
cer, cumulativamente, profissões e cargos referidos; no limite
está o ROC, que as poderá, exercer todas, excepto se ferido
por alguma das incompatibilidades consagradas na lei. Uma
nota final prende-se com as habilitações académicas destes
profissionais à data de reporte, 1974: era, tal como hoje
diversificada, contemplando os níveis de ensino então exis-
tentes: primário(9), secundário (escolas comerciais), médio
(Institutos Comerciais) e Superior (vg. Instituto Superior de
Economia e Gestão (ex-ISCEF e ex-ISE)) e a faculdade de
Economia do Porto.

3. AS ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS

O panorama traçado relativo à profissão em apreço e à
complexidade que a envolvia, era em Abril de 1974, marcada
pela ausência de organismos, de natureza pública ou privada,
de classe ou outros, que funcionassem não só como suporte
técnico, ético e deontológico dos diferentes profissionais, mas
como também defensores dos seus direitos. Àquela data exis-
tiam, activos, dois organismos de inscrição livre, que de
algum modo supriam a referida falta: a Sociedade Portuguesa
de Contabilidade, constituída em 1945 (hoje praticamente
sem actividade) e o Sindicato dos Profissionais de Escritório
do Distrito de Lisboa (SPEDL)(10), organizado por distritos.

O tempo iniciado com o novo regime político, desenvol-
veu uma dinâmica que permitiu aos distintos grupos concre-
tizar acções tendentes à sua organização profissional; distin-
guem-se neste campo os TC, que intuíram, apesar de eventuais
divergências, que só com um trabalho determinado e bem
dirigido poderia concretizar. Sabiam que o estatuto social
apenas seria realidade se fossem tidos como socialmente
necessários e se a identificação profissional estivesse ligada a
indiscutível competência e a irrefutáveis comportamentos
ético e deontológico. Retomando antigas lutas formaram-se
grupos de profissionais, mais ou menos homogéneos, que
actuando nas frentes política, económica e social se constitu-
íram em Associações Profissionais de Classe, ou outras, para
defesa dos seus direitos. O objecto deste artigo pela
heterogeneidade (habilitações académica e competências pro-

fissionais), e dimensão do seu universo, é dirigido aos TC
sendo a APOTEC, uma das suas associações, um caso singu-
lar.

4. A APOTEC

Pertencendo à época ao grupo das novas gerações mas
embrenhada noutras lutas, não pertenci ao universo que lutou
por esta Associação; creio, consequentemente, ser isenta para
objectivamente avaliar o seu trabalho. Direi em primeiro lugar
que a APOTEC é fruto das circunstâncias e um paradigma do
que de útil se pode fazer, desde que haja vontade pois quando
o homem pode e quer a obra nasce. Constituída por escritura
pública de 16 de Março de 1977(11), sediada em Lisboa (DC)
e com estrutura descentralizada, cobre o país de Norte a Sul(12),
incluindo as regiões autónomas, na forma de Secções Regio-
nais (SR). São de 1977, para além da DC as Secções Regionais
de Braga, Coimbra, Figueira da Foz, Leiria, Madeira, Porto e
Viseu; desse ano mas funcionando irregularmente houve as
DR de Beja e Portimão, activas até aos anos oitenta, Faro, que
teve duração efémera, o mesmo acontecendo com Setúbal-
-Montijo e Santarém datam de 1978, Macau de 1979(13),
Castelo Branco que teve comissões de instalação nos anos de
1980 e 1982, mas com actividade intermitente, S. Miguel
(Açores) é de 1983 e a Guarda em 1997.

4.1. Os estatutos(14)

A proveniência académica dos seus promotores e dos seus
sócios, era como se disse muito diversificada; incluiu desde o
início pessoas habilitadas com cursos de todos os níveis de
ensino, do universitário ao primário muitos deles prestigiados
profissionais. Tinha um universo significativo de sócios habi-
litados com o Curso Comercial, os Guarda-livros e diplomados
com a antiga quarta classe do ensino primário, os designados
práticos, sobre cuja formação contabilística se informou(15).
Considerandos feitos passa-se à análise estatutária, no que
para o efeito tem de mais relevante. Assim, conforme o art.º 4.º
visa-se “a coesão de todos os profissionais abrangidos no seu
âmbito, sua representação ... e defesa e promoção dos respec-
tivos interesses”, nomeadamente: “Estudar e divulgar assun-
tos que tenham interesse para a contabilidade e os seus
técnicos”, “Ser um centro de convergência provido de um
repositório de experiência na sua actividade e de outros meios
culturais”, “Contribuir para a eficiência e actualização dos
técnicos de contabilidade”, “Estabelecer programas de cola-
boração com escolas especializadas, universidades e outros
meios de ensino e/ou cultura”. Acresce que se prevê a parti-
cipação em eventos da mais variada ordem tais como congres-
sos e seminários com “organizações nacionais, estrangeiras
ou internacionais que prossigam fins convergentes, semelhan-
tes ou complementares” e a edição de publicações periódicas,
conforme as alíneas c) e d) do n.º 3 .

No tocante ao tipo de associados e especificamente os
efectivos releva-se que, em 1977, conforme o n.º 2 do art.º 6.º,
“admite todos os técnicos de contas ou técnicos de contabili-
dade que exerçam ou tenham exercido a profissão; e ainda ...
os candidatos a ingresso na mesma” e acrescenta no art.º 10.º
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que o Conselho Técnico Profissional poderia “estabelecer e
regulamentar ... especializações justificadas pelo desenvolvi-
mento dos conhecimentos e necessidades práticas...”.

Mais tarde, já em 1997(16), em face de uma nova reali-
dade – a existência da CTOC (Câmara dos Técnicos Oficiais
de Contas) como organismo regulador da actividade dos TOC
e de inscrição obrigatória, constituída em 1995, os estatutos da
APOTEC foram alterados mantendo embora os seus objecti-
vos essenciais; o art.º 3.º alargou o universo dos seus poten-
ciais associados a uma panóplia de situações que abrange
1) os TOC, 2) licenciados e bacharéis em Contabilidade,
fiscalidade e áreas afins, desde que comprovem habilitação
nas disciplinas de Contabilidade Geral, analítica e fiscalidade,
3) docentes de contabilidade e fiscalidade de qualquer grau
de ensino, 4) profissionais de contabilidade e ou fiscalidade
com o mínimo de 5 anos de exercício profissional e o 12.º Ano
de escolaridade ou equivalente; 5) titulares de habilitações
consideradas suficientes para inscrição como TOC (alínea e),
discentes de cursos superiores das áreas referidas na alínea
b), no pressuposto de que à data de admissão tenham comple-
tado, conforme a (alínea f) no mínimo, os dois primeiros anos.

Reforça-se o posicionamento expresso da instituição quanto
a: 1) necessidade de “... valorização e formação profissional,
... estudo e aprofundamento das ciências e técnicas ligadas à
contabilidade e fiscalidade (n.º 1 art.º 4.º); 2) introdução de
uma vertente expressamente ligada à contabilidade e à
fiscalidade (alíneas a),c),d),f) e g) do n.º 2 do art.º 4.º; 3)
estabelecimento de “princípios e normas éticas e de deontologia
profissional...” (n.º 2, alínea j) e 4) “acções de formação
profissional” (n.º 3, alínea c) com vista à actualização profis-
sional.

4.2. O cumprimento dos objectivos estatutários

Trinta anos na vida de uma organização são muito tempo.
No caso da entidade em apreço a avaliação da sua actividade
pode ser testemunhada, numa primeira impressão, por um
olhar ao seu acervo bibliográfico para mais tarde consultar. A
biblioteca, a par de obras de grande valor, praticamente de
todas as vertentes da Contabilidade, Fiscalidade e afins,
possui obras de informação geral tais como dicionários e
enciclopédias, possui alguns diplomas do séc. XVIII (consu-
lado pombalino) e ainda exemplares de um passado já morto
o da “escrituração comercial em livros” com Livros de Conta-
bilidade originais de antigas casas comerciais, nomeadamente
da Viúva Macieira doação de alguns sócios. É detentora
também de uma obra única, a que conta a sua história: enca-
dernado, desde o primeiro número, está o mensário JORNAL
DE CONTABILIDADE publicado ininterruptamente desde 1977
e a que em Abril do 31.º Ano, hoje, cabe o n.º 361, com a
singularidade de que em cada ano a capa do jornal é diferente
e sempre alusiva à actividade contabilística e sua envolvente.

O objectivo da publicação, estatutariamente instituído
cumpriu-se. De que fala?

Prioritariamente, de assuntos de interesse para os TC
sobretudo os relacionados com a Contabilidade, Fiscalidade e
afins, numa perspectiva constante de actualização profissio-
nal. A estrutura do jornal tem-se mantido ao longo do tempo,
naturalmente com as adaptações que a evolução impõe. Ana-

lisando o índice temático de 1978(17), relaciona-se a seguinte
composição: Bibliografia, Colaboração, Consultório, Cor-
reio dos Associados, Cursos da APOTEC, Direito do Traba-
lho, Editoriais, Em defesa dos Técnicos do Contas, Exames de
Aptidão para Técnicos de Contas, Noticiário, Plano Oficial
de Contabilidade, Problemática Contabilística, Publicações,
Serviço de Informação e Técnica Fiscal, Temas Associativos,
Temas Fiscais, Temas Profissionais, Temas da Vida Económi-
ca Nacional, Teoria e Técnica da Contabilidade e Tribuna dos
Associados.

Dir-se-á que as diferentes direcções da Associação se têm
norteado pelo objectivo transversal à sua razão de ser, expres-
so no art.º 4.º, já transcrito e agora repetido: “a coesão de
todos os profissionais abrangidos no seu âmbito, sua repre-
sentação ... e defesa e promoção dos respectivos interesses”;
“Estudar e divulgar assuntos que tenham interesse para a
contabilidade e os seus técnicos”; “Ser um centro de conver-
gência provido de um repositório de experiência na sua
actividade e de outros meios culturais”; “Contribuir para a
eficiência e actualização dos técnicos de contabilidade”,
“Estabelecer programas de colaboração com escolas
especializadas, universidades e outros meios de ensino e/ou
cultura”; participação em eventos da mais variada ordem tais
como congressos e seminários com “organizações nacionais,
estrangeiras ou internacionais que prossigam fins convergen-
tes, semelhantes ou complementares”.

4.3. Da luta pelos estatutos (profissão) à constituição de
uma entidade reguladora

4.3.1. O que está em causa – Relação Contabilidade-Fisco
ou Fisco-Contabilidade

Num país de filosofia contabilística continental(18), no caso
português representado pelo Ministério das Finanças, (MF) as
relações que se estabelecem entre Fisco e Contabilidade, são
profundas. A questão que se põe, não aceitável, é que por essa
via se desvirtuem duas ciências, a Contabilidade e a Fiscalidade
em relações de subordinação, porquanto têm um campo de
acção e objectivos distintos. No caso esta domina a Contabi-
lidade do que resulta a sua distorção em ópticas essenciais –
– objecto, base conceptual e qualidade de informação propor-
cionada.

Perante a existência de um indiscutível atraso económico
da sociedade portuguesa relativamente aos países ocidentais e
mudada a conjuntura internacional da 2.ª Guerra Mundial (a
Europa reconstruía-se com o Plano Marshall), não restou
outra alternativa senão a de inverter as tendências. Assim de
entre as grandes políticas lançadas ainda no Estado Novo (ver
nota 4, fl.1) evidenciam-se as de natureza fiscal, que se
reflectiram no universo da profissão contabilística, ainda que
de modo distinto como adiante se verá.

O CÓDIGO DA CONTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL
(CCI)(19) e CÓDIGO DE IMPOSTO DE TRANSACÇÕES
(CIT) – O n.º 3 do preâmbulo do CCI expressa a necessidade
de partir dos resultados contabilísticos, de modo a que as
empresas possam ser tributadas pelos lucros reais, sendo que
para se atingir tal propósito é necessário articular a compati-
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bilidade entre as estruturas existentes, fiscal e administrativa
(p.21) pelo que “há que reorganizar os serviços de fiscaliza-
ção tributária, rever toda a legislação referente à contabilida-
de das empresas e disciplinar a actividade dos que exercem a
profissão de técnicos de contas” (TC). O clausulado mais
importante é seguidamente descrito:

– Articulado específico relativo aos TC:

CCI/ART.º CONTEÚDO
48.º Refere-se às declarações de prestação de contas e

outra, referenciada nos 45.º 46.º e 47.º, exigindo,
para sua validade, que concomitantemente c/ a assi-
natura de outros responsáveis tenha a do TC, caso
contrário não serão aceites.

141.º a 150.º Impõe um conjunto de penalidades das quais ressal-
ta no art.º 147.º a responsabilidade solidária dos TC
c/ o contribuinte, directores e administradores, ao
mesmo tempo que introduz uma série de disposições
relativas à exibição dos livros de escrita e respectiva
documentação, admitindo-se, no caso de infracção,
responsabilizar o TC.

160.º Refere que a instauração de um procedimento para
aplicação de multa (art.º 470.º será averbada na
inscrição do TC responsável, que verá os seus
direitos suspensos durante a pendência do pro-
cesso, sendo a inscrição cancelada se a decisão for
condenatória. 

161.º O MF poderá mandar cancelar as inscrições refe-
rentes aos TC, que tenham subscrito declarações
onde haja omissões ou inexatidões de sua respon-
sabilidade, independentemente das penalidades apli-
cáveis aos contribuintes.

CIT/Art.º Respeitam a penalizações e têm tratamento  idên-
130.º/131.º tico aos preconizados nos art.os 160.º e 161.º do

CCI.
Fonte: Adaptado do CCI. Op. cit. pp. 21, 47, 77-80-81 e p. 191, CIT.

– Enquadramento contabilístico e fiscal dos TC – O Códi-
go da Contribuição Industrial

Admite-se segundo A.A.D.(20) (1977) que a expressão Téc-
nico de Contas tenha sido introduzida em Portugal em finais
do Séc XIX, por Ricardo de Sá. As suas funções profissionais
estavam inequivocamente definidas, o mesmo se verificando
na Classificação Nacional das Profissões constante da biblio-
grafia. Ainda que o CCI a indique como profissão, há opiniões
controversas, porquanto uns a entendem apenas como um
mero cargo fiscal exigido pelo fisco para tornar legais as
declarações de impostos s/ o rendimento e para poder respon-
sabilizar, como está patente na informação síntese atrás apre-
sentada. Porque as coisas são como são, no contexto em
análise, vai ser dado ao TC o significado que lhe é atribuído
no CCI.

– O enquadramento dos TC no País pós comunitário
Do ponto de vista fiscal as reformas fiscais justificavam-

-se por um lado pela sua desadequação ao país real, já que
sobre elas se tinham passado cerca de trinta anos e por outro,
a própria integração europeia, impunha a harmonização
normativa. Do campo em apreço e dada a contestação que
provocaram relativamente aos TC apresentam-se o Código
do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA) promulgado
em 1986 e os Códigos do Imposto s/ o Rendimento das

Pessoas Singulares e Rendimento de Pessoas Colectivas
(CIRS e CIRC), datados de 1988 e que revelam um retrocesso
quanto à consagração dos “TC” no CCI, mais precisamente
gerando um efeito contrário. Ora atendendo a uma dinâmica
com elevado grau de maturidade na profissão contabilística,
nota-se que o combate no sentido reivindicativo não vai ser
fácil, já que se assiste tão só à eliminação daquele cargo/
/profissão, nos referidos códigos, daí que se dissesse que
qualquer um poderia assinar contabilidades.

Ora sendo a APOTEC uma associação destes profissio-
nais, lutou pela promulgação do seu Estatuto Profissional. Em
respeito pela verdade histórica há contudo a referir uma outra
organização, a Câmara dos Técnicos de Contas (CTC), cons-
tituída em 8 de Março de 1977(21) (22), cuja causa próxima é a
resultante de uma deliberação tomada a 6 de Junho de 1974,
mas que assenta num movimento reivindicativo a favor dos
TC, vindo de 1963, ano da promulgação do CCI, e inserido no
STESDL por via da sua Secção Profissional. Os condicionalis-
mos políticos do Estado Novo relativos à constituição de
associações livres(23) impediram que o projecto se concreti-
zasse. O processo foi retomado no pós 74, e a associação mais
tarde designou-se por Câmara dos Técnicos Oficiais de Con-
tas, pelo que é da acção conjunta destas duas associações,
ambas constituídas sem fins lucrativos, e não obstante a
existência de divergências, que as lutas via Estatuto Profissi-
onal se desenvolvem.

O caminho percorrido nos 22 anos, contado a partir de
1977, que vai desde o ano da constituição das associações, até
1995, momento em que foi promulgado o diploma de regula-
mentação profissional é ilustrado pelo quadro sinóptico (1) no
que se considerou relevante, nomeadamente quanto a decla-
ração de inconstitucionalidade legislativas (art.os 147.º,160.º
e 161 do CCI e extensivo a outros códigos nomeadamente
IT – art.os 130.º e 131.º, a que acrescem em 1989 a contestação
mais dura dada a eliminação da figura TC dos códigos do
CIVA e IRC (Quadro 2) (pág. 237).

Atingidos os objectivos por que os TC lutaram, a promul-
gação do Dec.-Lei n.º 265/95 de 17 de Novembro que consti-
tuiu a ATOC – Associação de Técnicos Oficiais de Contas, a
instituição reguladora da profissão e perante um novo
enquadramento profissional as duas associações APOTEC e
CTC obrigaram-se a algumas alterações.

Como se viu estão no terreno, oficialmente desde 1977. A
APOTEC desde esse ano e Câmara dos Técnicos Oficiais de
Contas que designámos por CTC mas com génese em 1963.
Perante o novo contexto entendeu-se que o nome de Câmara
dos Técnicos Oficiais de Contas quadrava melhor à recém
constituída ATOC, permitindo-lhe distinção e prestígio mais
conformes com a sua acção futura. Por isso, em reunião
especialmente convocada para o efeito a assembleia geral de
20 de Junho de 1998 deliberou por unanimidade e aclamação
ceder o seu nome – Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
à ATOC, que passou a utilizá-lo a partir de 1999, com a
promulgação do Dec. Lei n.º 452/99, designação com que
presentemente se identifica. Por seu lado a antiga ex-Câmara
dos Técnicos Oficiais de Contas, a CTC, adoptou a designação
de IATOC – Instituto de Apoio aos Técnicos Oficiais de
Contas.
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4.3.2. Os sócios da APOTEC (evolução)

Justifica-se uma alusão ao universo de associados, a razão
de ser da APOTEC. Referiram-se a diversidade das suas com-
petências académicas e profissionais, sendo que o objectivo
primordial que os uniu foi a luta pela dignificação profissional
e um Estatuto Regulador para os TC. Em finais de 1977 o seu
número rondava 1,8 milhares, tendo evoluído positivamente
nos anos seguintes até um máximo de cerca de 7,5 milhares.
Presentemente, contudo, assiste-se a um ligeiro decréscimo, já
que os números de 2006 apontam para cerca de 6,2 milhares.
Como notas explicativas desta involução são de considerar por
um lado o aumento dos sócios colectivos, reflectindo-se inver-
samente no número dos sócios individuais, algum abandono
por causas naturais ou por razões de reforma profissional, bem
como a obrigatoriedade de inscrição na CTOC.

4.4. As grandes vertentes da Formação Profissional

Tidos como apenas entendedores da linguagem do Deve e
do Haver, num país em que presentemente, com o doce nome,
de iliteracia funcional, se ilude o número efectivo de analfa-
betos, as gentes da profissão contabilística em Portugal são
tidas como incultas(24). Assim sendo, entendo que para além da
formação profissional tomada na óptica da aprendizagem de
novas competências – Contabilidade, Fiscalidade, Novas
Tecnologias e matérias afins, a promoção de Jornadas, Con-
gressos, Outros Eventos e incluindo a participação nas expe-
riências de outras sociedades, é imprescindível na formação
contabilística por desempenhar um papel que ultrapassa a
cultura profissional. Permito-me concluir positivamente sobre
as realizações da APOTEC neste âmbito, que tem sido plena-
mente entendida e perene nos planos de actividade dos dife-
rentes órgãos, dela beneficiando não apenas os seus sócios.

4.4.1. A formação profissional

Os formadores das várias especialidades são em regra
profissionais competentes e prestigiados no mercado. Os cur-
sos decorrem em horário pós-laboral (ou não), com a vanta-
gem de serem de lotação limitada, o que se traduz em eficiên-
cia e produtividade para os interessados – formandos, forma-
dores e Associação, sendo que o seu custo é também compa-
tível. No tocante à oportunidade das temáticas desenvolvidas,
arrisca-se que a APOTEC adoptou uma estratégia de perma-
nente adaptação à mudança, antecipando-a por vezes. A
metodologia utilizada na transmissão dos diferentes conteú-
dos é função da sua natureza, sendo que nos cursos de
formação específica são mais aprofundados e com suportes
teórico e de aplicação prática. Salienta-se que no contexto da
filosofia continental já referido é coerente a importância da
formação Contabilística e Fiscal. A divulgação destas activi-
dades quer se entenda na sua calendarização, locais de reali-
zação e nome de formadores é publicitada mensalmente no
Jornal de Contabilidade ; a estrutura descentralizada da Asso-
ciação e a cobertura geográfica é feita via DR, de norte a sul
do país, têm a vantagem de estabelecer uma melhor relação
custo/benefício sobre o que se vende.

Uma questão não abordada mas real, prende-se com as
necessidades de sintonia e cooperação a estabelecer entre
instituições profissionais (de inscrição livre/obrigatória), de
ensino e entidades empregadoras e outras instituições. De
facto ao crescente nível de competências profissionais exigi-
do, não são alheios a globalização económica e o espaço
comunitário da UE, cada vez mais alargado. Esta última
redimensionou o mercado de trabalho, introduzindo-lhe o
factor mobilidade da mão-de-obra, uma pluralidade de cultu-
ras (Europa mais e menos desenvolvida), hoje integrando a
maioria dos ex-países de Leste; estes com as suas cultura de
respeito e dignificação pelo trabalho pedem-nos meças. Acresce
a UNIFORMIZAÇÃO curricular no sistema de ensino, impos-
to por Bolonha, encurtando a sua duração, os níveis
académicos(25) e currículos.

Após os considerandos é altura de nos pronunciarmos
sobre a existência de pontos comuns entre a formação dada
pela APOTEC: Formação profissional específica, Jornadas,
Congressos e Conferências entre outros; verifica-se que lhes
são transversais a qualidade da organização, reflectida nos
seus conteúdos temáticos, destinatários, personalidades con-
vidadas, custos da formação, materiais de suporte e locais de
realização, opinião que pode ser testada nos quadros sinópticos
elaborados para o efeito. Adverte-se que se optou por escolher
um período de tempo suficientemente longo (1977-2002)
precisamente o que permitiu concluir as bodas de prata da
APOTEC; houve também a preocupação de dar uma certa
homogeneidade à informação, jornadas e congressos e outros
eventos, por permitir melhor qualidade de análise, maior
solidez das conclusões e melhor crítica, como se vai demons-
trar (Quadro 1 e 3) (pág. 236).

4.4.2. A História da Contabilidade e o Centro de Estudos da
História da Contabilidade (CEHC)

O tema em título merece uma especial relevância. Porque
na generalidade os Cursos Superiores de Contabilidade (currícu-
los de bacharelato e licenciatura)(29), a História andou muito
tempo arredada e pela importância do seu conhecimento na
vida dos povos. Em 1995, numa pós-graduação fui convidada
por um dos meus professores a pesquisar em História da
Contabilidade, área científica em Portugal, dizia, que só os
muito velhos como ele, ou alguns loucos ousavam tocar. Não
vendia. Foi assim que se desencaixotou o mais antigo livro de
contabilidade português conhecido, escriturado em partida
dobrada (séc. XVII) o livro de “Rezão de António Coelho
Guerreiro”(30).

Com agrado soube da decisão da APOTEC para comemo-
rar o V centenário da impressão e publicação da obra de Luca
Pacioli “De computis et scripturis”, no ISEG. Muito agradada
registei a constituição seu CEHC, que a lançou mais uma vez
para uma posição de vanguarda, sensibilizando para a impor-
tância do conhecimento histórico da Contabilidade.

Deste modo, constituídos os organismos há que dinamizá-
-los; assim provido de uma plêiade de personalidades da
profissão contabilística, historiadores eméritos, alguns distin-
tos catedráticos universitários, promoveram as actividades,
durante o período em apreciação, na síntese apresentada
(Quadro 4) (pág. 238).
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No contexto há a referir que a actividade científica do
CEHC ultrapassou fronteiras tendo alguns dos seus membros
participado com comunicações em Congressos mundiais,
nomeadamente: Congresso Mundial de Historiadores da
Contabilidade (Kingston, Canadá – 1996), IX Congresso as
AECA – Salamanca (1997), II Seminário Latino de Cultura
Contábil – Belo Horizonte – Brasil (1998); 8.º Congresso
Mundial de Historiadores da Contabilidade – Madrid – Espanha
(2000); 9.º Congresso Mundial de Historiadores da Contabi-
lidade – Melbourne – Austrália (2002).

5. O PRÉMIO DA APOTEC

5.1. A APOTEC tem um lugar reconhecido. São seus
devedores em primeiro lugar os TC, hoje (TOC) cujo Estatuto
e regulamentação profissional resultou da sua acção conjunta
com a CTC. Lutaram por ele, defendendo a competência, a
ética e a deontologia profissionais e não cederam quando a
conjuntura fazia crer numa colheita sem frutos. Não esquece-
ram que o mundo evoluí e que o prestígio de uma profissão e
o estatuto que confere não dispensam um árduo trabalho de
antecipação e domínio das forças envolvidas. O caminho
escolhido pela Associação, não foi o da acomodação. Norteados
por Estatutos dinâmicos procuraram cumpri-los incutindo nos
seus associados a cultura no seu sentido essencial. Abriu e
consolidou caminhos. Estabeleceu contactos com instituições
nacionais e estrangeiras de natureza diversa: congéneres,
económica, instituições de ensino (incluindo o universitá-
rio)(31), com quem tem feito parcerias, a vários níveis. Abriu as
portas a quem quer entrar, se em condições estatutariamente
aceites. Tem honrado, quem considera os seus maiores. Os
outros, os das novas gerações (ou nem tanto), com prémios
pecuniários, desde que concorram com trabalhos originais
realizados nas distintas áreas da Contabilidade e após apreci-
ação por uma comissão científica constituída para o efeito.
Dois dos prémios têm o nome de distintos sócios e fundadores
já falecidos (Martim Noel Monteiro e Luiz Chaves de Almeida),
de que se dá conhecimento (Quadro 5) (pág. 238).

5.2. Certamente que a vida das organizações regista aspec-
tos menos bons. Contudo, o desafio proposto por Cavaco
Silva, com que iniciei a dissertação, parece encaixar perfeita-
mente na APOTEC; querem-no os seus órgãos, querem-no
certamente as novas gerações, pois os tempos que correm não
são propícios à acomodação.

O balanço não digráfico da APOTEC é solidamente posi-
tivo.

As suas principais linhas de força, na hoje tão vulgarizada
expressão mais-valias sintetizam-se em: 1) Posse de uma
estrutura organizativa que luta pelo prestígio, exigindo para
isso competência e qualidade profissionais, comportamentos
éticos e deontológicos; 2) Conquista da regulamentação pro-
fissional, para o seu universo profissional mais significa-
tivo os TC; 3) Abriu-se ao exterior consciente da riqueza
profissional e cultural resultante de uma troca de conhecimen-
tos estabelecendo parcerias com: instituições congéneres,
económicas, de ensino (a todos os níveis), culturais, nacio-

nais e estrangeiras; 4) Inova ao criar um CEHC, que dinami-
zou o estudo da História da Contabilidade em Portugal dos
tempos recentes; 5) Instituiu prémios que constituem estímu-
lo para a comunidade que se interessa pela Contabilidade –
profissionais, estudantes e curiosos em todas as suas verten-
tes. 6) Não lhe foi pomposamente exigido, mas parece ter
cumprido a sua responsabilidade social.

Alguém pensaria, em 1977 que a APOTEC, é o que é?
Ah!, esquecia-me ... desde 1996, é uma instituição de

utilidade pública(33).

SIGLAS MAIS UTILIZADAS

AR – Assembleia da República; APOTEC – Associação
portuguesa dos Técnicos de Contabilidade; ATOC – Associa-
ção dos Técnicos Oficiais de Contas; CCI – Código da
Contribuição Industrial; CDT – Comissão de Defesa dos
Técnicos de Contas; CEE – Comunidade Económica Europeia;
CESE – cursos de Estudos Superiores Especializados;
CTC – Câmara dos Técnicos de Contas; CTOC – Câmara dos
Técnicos Oficiais de Contas; CIRC- Código do Imposto s/ o
Rendimento de Pessoas colectivas; CIT – Código do Imposto
de Transacções; CIVA – Código do Imposto sobre o Valor
Acrescentado; DC – Direcção Central; DGCI – Direcção
Geral das Contribuições e Impostos; GRITOC – Gabinete para
a Recuperação e Institucionalização da Lei n.º 37/91-TOC,
celebrado entre a APOTEC e a CTC; IATOC – Instituto de
Apoio aos Técnicos Oficiais de Contas; ISCEF – Instituto
Superior de Ciências Económicas e Financeiras ISE – Institu-
to Superior de Economia; ISEG – Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão; MF – Ministério das Finanças; MJ – Minis-
tério da Justiça; PM – Primeiro Ministro; OGE – Orçamento
Geral do Estado; SEAF – Secretário de Estado dos Assun-
tos Fiscais; SEO – Secretaria de Estado do Orçamento;
SPEDL – Sindicato dos Profissionais de Escritório do Distrito
de Lisboa; SR – Secção Regional; TC – Técnicos de Contas;
TOC – Técnicos Oficiais de Contas; UE – União Europeia.
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Profissional – Estudo Proposta do “Grupo de Trabalho” – Sindicato
dos Profissionais de Escritório do Distrito de Lisboa.

3 – Legislação

Dec. Lei n.º 45 103, de 1 de Julho de 1963, Aprova o Código da
Contribuição Industrial, Diário do Governo, I Série, n.º 153, pp. 945-
-867, Lisboa.

Portaria 20 317, de 14 de Janeiro de 1964, aprova as condições de
inscrição de Técnicos de Contas na Direcção Geral das Contribui-
ções e Impostos, Diário do Governo, I Série, n.º 11, pp. 41-42,
Lisboa.

Portaria 21 247, de 27 de Abril de 1965, estabelece condições comple-
mentares para a inscrição de Técnicos de Contas na Direcção Geral
das Contribuições e Impostos, Diário do Governo, I Série, n.º 92, p.
498, Lisboa

Dec. Lei. n.º 47 066 de 1 de Julho de 1966, Aprova o Código do Imposto
de Transacções, Ed. Imprensa Nacional, Casa da Moeda, Lisboa

Portaria 420 de 14 de Julho de 1976, introduz alterações às condições
de inscrição dos Técnicos de Contas, Diário do Governo, I Série,
n.º 163, pp. 1550-1552, Lisboa.

Dec. Lei n.º 442-B, de 30 de Novembro de 1988, Aprova o Código do
IRC, Diário da República I Série, n.º 277, pp 4457 (38)-4754 (71),
Lisboa.

Dec. Lei n.º 265/95, de 17 de Outubro, Aprova o estatuto dos Técnicos
Oficiais de Contas, Diário da República I Série, n.º 240, pp. 6324-
-6450. Lisboa.

Dec. n.º 452/99 de 5 de Novembro, substitui a ATOC – Associação dos
Técnicos Oficiais de Contas por Câmara dos Técnicos Oficiais de
Contas;

Dec. Lei n.º 487/99 de 16 de Novembro, Aprova o estatuto dos Revisores
Oficiais de Contas, Diário da República I Série, n.º 240, pp. 6324-
-6450. Lisboa.

Código da Contribuição Industrial (1976) – Direcção Geral das Contri-
buições e Impostos, Ministério das Finanças, Lisboa.

Código do IVA (1998) – Rei dos Livros, 15ª Ed, Lisboa.
Código do Imposto de Transacções (1972): – Ed. Imprensa Nacional

Casa da Moeda, Lisboa.

(1) Diário de Notícias de 26 de Abril de 2007, pg. 4, sublinhado meu.
(2) De acordo com Wright Mills (Cazeneuve pp.327-328) “os estratos sociais

são formados pelas pessoas que têm um número aproximadamente igual
de probabilidades de beneficiar de coisas e de experiências que são
geralmente consideradas de um certo valor”, conduzindo a hierarquias
sociais e que nelas o prestígio é a função dominante nomeadamente em
relação ao poder, à fortuna e à instrução.

(3) O estatuto segundo o autor (p.327) é determinado pelo prestígio, que é
derivado da honra social e resulta de um consenso, pelo que o indivíduo
tem o prestígio que a sociedade lhe reconhece.

(4) Foi o tempo dos Planos de Fomento; executados foram quatro: o primeiro
(1953-58), o segundo (1959-1964), o Plano Intercalar (1965-67) e o
terceiro (1968-73), conf. Marques, A . H. de Oliveira (1977): História de
Portugal, Vol. II p. 319, Palas Editores, Lisboa. Nota-se que o IV Plano de
Fomento a concretizar no quinquénio iniciado em 1974, foi suspenso, pela
queda do Estado Novo; seguiram-se os avanços e retrocessos posteriores
a 1974, próprios da Revolução e a integração na Comunidade Europeia
(1986); a este respeito salienta-se que já no início dos anos sessenta (séc.
XX) se admitiu a possível integração na então Comunidade Europeia
(CEE) tendo o seu Presidente respondido a Salazar com a sugestão de uma
audiência para 11 de Fevereiro de 1963, que não se realizou; o pedido foi
“adiado sine die” pela ruptura havida entre o Reino Unido e a Comunidade
Europeia, conf. Morais, João e Violante, Luís (1986): Contribuição para
uma Cronologia dos Factos Económicos e Sociais Portugal 1926-1985,
p. 178, Livros Horizonte, Lisboa.

(5) As escolas comerciais primavam em regra por um ensino de qualidade:
Um diplomado seu, dominava a contabilidade financeira, cálculo comer-
cial, línguas (português, francês e inglês), noções gerais do comércio,
caligrafia e dactilografia. Não estudava fiscalidade e dispunha de uma
cultura humanista (literária, história, economia política). Punha-se contu-
do uma discussão que não era despicienda: a idade em que estes conheci-
mentos eram obtidos : para um aluno diurno, entre os 12/14 anos e os
16/17...! Depois, era a entrada no mercado de trabalho.

(6) Criado pela Lei n.º 54/90, de 5 de Setembro, Diário da República, I Série,
n.º 205, pp. 3580-3589, Lisboa.

(7) É frequente ouvir dizer que foi muito mau terem acabado os cursos médios
de contabilidade (os dos ex – Institutos Comerciais), o que não é verdade.
Aconteceu porém que no sistema de ensino em geral os níveis de prepa-
ração, de exigência e de trabalho diminuíram. O sistema tem sido incapaz
de responder à massificação iniciada no após 74 e as sucessivas reformas,
desde há trinta anos, por desconhecimento, incapacidade crítica, falta de
visão estratégica, ou tudo junto, pouco fizeram. A questão é estrutural, não
pode ser mudada com cada Governo.

(8) MACHADO, José Rita Braz (1997): Ciências empresariais” – Profissões
Guia de Caracterização Profissional, I Vol. Ed. Ministério para a qualifi-
cação e o Emprego, Direcção Geral do emprego e Formação Profissional
pp. 85-95, Lisboa.

(9) A este respeito há a considerar que o ensino primário de então que
completo habilitava com a quarta classe, era em regra bom (a taxa de
abandono era grande, restavam os mais favorecidos e os melhores); a
ausência de conhecimentos de contabilidade, era suprimida pela prática
profissional nas empresas e com a frequência de cursos práticos, alguns
tirados por correspondência.

(10) Fontes bem informadas, nomeadamente o Senhor Presidente da APOTEC,
deu conhecimento de que se desenvolveram no Sindicato Nacional dos
Empregados de Escritório do Distrito de Lisboa, cursos de formação
profissional, nomeadamente s/ impostos, quando da Reforma Fiscal de
1963, sendo alguns dos seus formadores funcionários do Ministério das
Finanças (MF), o que terá acontecido também noutros lugares.

(11) RODRIGUES, Manuel Benavente (2007): APOTEC 25 anos de uma
História da Contabilidade, p. 22, Ed. Grupo Editorial Vida Económica.

(12) Ibd. pp. 75-80.
(13) O Jornal de Contabilidade foi editado em mandarim a partir de 1980;

desde Dezembro de 1995, após a mudança de Estatuto Político do
território, passou a chamar-se Delegação (Ibd. p.79).

(14) Refere-se mais uma vez a capacidade da APOTEC para se adaptar à
mudança. Os Estatutos analisados serviram de base para o estudo que
abrange o período de 1977-2002.

(15) Existência de um nível académico baixo, só por si não significa mau
desempenho profissional e reciprocamente. Não se pode porém esquecer
o país que somos. Assim funciona como indicador negativo pois se
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relaciona com fragilidades do desenvolvimento sócio- económico e limitador
da ascensão profissional.

(16) Os estatutos da APOTEC foram recentemente alterados para adaptação
a uma nova realidade, aliás, na esteira da sua linha de actuação e a que
não terá sido alheia a Convenção de Bolonha..! A sua leitura é um convite
ao dinamismo e à capacidade de ver mais além, para conhecer a Asso-
ciação.

(17) Rodrigues, Manuel Benavente (2007): APOTEC 25 ANOS de uma Histó-
ria da Contabilidade, pp. 25-26, Ed. Grupo Editorial Vida Económica/
/APOTEC.

(18) Países em que o Estado, baseado na tradição de Direito Romano, interfere
na Contabilidade via MF ou Ministério da Justiça (MJ), determinando
regras contabilísticas, fazendo promulgar Planos Oficiais de Contabilida-
de e criando organizações reguladoras das profissões, que são de inscrição
obrigatória (vg. Alemanha, Espanha e Portugal).

(19) Promulgado pelo Dec.-Lei n.º 45 103, de 1 de Julho de 1963.
(20) Um dos pseudónimos utilizados por Martim Noel Monteiro – in Jornal de

Contabilidade n.º 1/77, p. 3.
(21) A informação dada foi amavelmente cedida em texto pelo IATOC.
(22) Nota-se que esta organização, que se designou por Câmara dos Técnicos

Oficiais de Contas, não tem qualquer tipo de identificação com a actual
Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas: estava-se em finais de 79
princípios de 80, e que os decretos de Constituição da ATOC/CTOC, só
viriam a ser promulgados respectivamente em 1995 e 1999; para evitar
qualquer tipo de ambiguidade será sempre referida com a sigla CTC.

(23) As constituições políticas da segunda República vêm anular esta interdi-
ção e assim já na Constituição de 1976, promulgada em 25 de Abril de
1976 se consagra (art.º 46.º Liberdade de Associação) excepto se respei-
tarem às forças armadas, militares militarizadas... ou se “perfilharem
“ideologia fascista”, conf. Miranda, op. cit. p. 295.

(24) Cultura nesta asserção é aplicada no sentido estrito, porquanto é esse o do
contexto. Naturalmente que existem analfabetos cultos e académicos
incultos, mas, não sabendo ler, não sabendo comunicar, as competências
ficarão naturalmente limitadas.

(25) Uma questão pertinente respeita à qualidade dos cursos, passada, presente
e futura na sociedade portuguesa. Um curso antigo não é necessariamente
de má qualidade e vice-versa. Deseja-se que o substrato mude. A única
forma de não enganar ninguém, resulta de uma cultura de trabalho e de
exigência. No tocante ao ensino os corpos docente e discente, não se
podem demitir das suas funções. A competência exige trabalho e com
ambos, pode-se exigir e oferecer qualidade.

(26) A ser tratado em sede própria.
(27) Ibd.
(28) Ibd.
(29) O ISCAC – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de

Coimbra tem sido de há muito uma honrosa excepção.
(30) Rau, Virgínia (1956): O Livro de Rezão de António Coelho Guerreiro, Ed.

Companhia de Diamantes de Angola.
(31) A título de exemplo, no âmbito das parcerias com estabelecimentos

universitários, refere-se a Faculdade de Economia de Coimbra, com os
cursos de Pós- graduação iniciados em 2003 : Gestão Financeira – 2003/
/09/27 a 2003/12/13; 2004/02/10 a 2005/01/22; e Fiscalidade – (2005/10/
/08; 2006/10/14 a 2007/24/03, estando anunciada outra com início marca-
do para 2007/09/29

(32) Os prémios, excepto o da SR de Coimbra, são ainda atribuídos e os seus
valores têm sido actualizados.

(33) Despacho de 12 de Julho, publicado no Diário da República II Série
n.º 178.º p. 10756, de 2 de Agosto de 1996.

Fonte: Adaptado de RODRIGUES, Manuel Benavente, op. cit. pp. 43- 64.

Quadro 1 – Jornadas

Evento

1988

1992

1994

1995

1997

1998

2000

2002

Primeiras Jornadas de
Fiscalidade – Leiria

Jornadas sobre a Tributação
Indirecta – Leiria

Primeiras Jornadas de
Fiscalidade e

Contabilidade – Lisboa

Jornadas de Contabilidade e
Gestão – Lisboa

I Jornadas de Contabilidade e
Gestão da Madeira

Jornadas de Contabilidade,
Gestão e Fiscalidade – Braga

VII Jornadas de Contabilidade
e Fiscalidade – Figueira da

Foz

VIII – Jornadas de Contabili-
dade e Fiscalidade da
APOTEC – Agenda

2000 – Leiria

IX Jornadas de Contabilidade
e Fiscalidade – Lisboa

X Jornadas de Contabilidade,
Fiscalidade e Euro – Porto

1) Problemas Fiscais da realização do Mercado, 2) Reforma fiscal em Portugal, 3) Código das Sociedades Comerciais,
4) Harmonização Contabilística, 5) Aspectos Essenciais dos Impostos sobre o Rendimento.

1) Perspectivas e evolução do IVA; Últimas alterações do IVA; Mercado interno de 1993 – disposições; Mercado Interno
de 1993 – Obrigações dos Contribuintes. 

1) Harmonização da Tributação Indirecta na Comunidade Europeia; 2) Fiscalidade e Mercado Intracomunitário;
3) Harmonização da Tributação Directa na Comunidade Europeia – IRC); 4) Harmonização Contabilística na Comunidade
Europeia; 5) Novo Regime dos Impostos Especiais sobre o Consumo administrados pela Direcção-Geral das Alfândegas;
6) Alterações legislativas ao IVA por motivo de Abolição de Fronteiras – O Regime Transitório do IVA e as Novas
Obrigações dos Contribuintes.

1) Leasing; 2) Consolidação de Contas; 3) Articulação Contabilidade/Fiscalidade; 4) Fluxos Financeiros; 5) Contabilidade
Sectorial; 6) Contabilidade e Auditoria; 7) Problemática Contabilística do Imobilizado.

1) Leasing; 2) Contabilidade/Fiscalidade; 3) Contabilidade/Auditoria; 4) Fluxos Financeiros; 5) O Centro Internacional de
Negócios da Madeira – Oportunidades para Residentes e para não residentes.

1) Contabilidade de Gestão/custos; 2)Direito Fiscal/Princípios Contabilisticos; 3) Contabilidade/Fiscalidade; 4) Imposto
sobre o Rendimento – Perspectivas Futuras, 5) Utilização de Meios Informáticos na Gestão, 6) Recuperação de Empresas
e seus aspectos fiscais, 7) Contabilidade para efeitos de Decisão, 8) A ética e a actividade profissional.

1) A problemática das provisões e as suas implicações fiscais, 2) Contabilidade Analítica/Sistemas de Custeio, 3) A
ferramenta informática no apoio à decisão, 4) A contabilidade, os fluxos financeiros e as correcções monetárias; 5) Sistema
e reforma Fiscal – que evolução? 6) História da Contabilidade – Passado Rumo ao Futuro(26), 7) A Auditoria Contabilística
e a Revisão de Contas, 8) Os TOC’s – os desafios do futuro.

1) Contabilidade – Plano de Contabilidade Pública; Contabilidade de Gestão/Sistemas de Custeio; 2) Fiscalidade – A
Reforma do Sistema Fiscal (IRS), A Reforma da Tributação das Sociedades; 3) Euro – Euro, um risco económico? Estratégia
de Gestão e Parcerias; A concorrência fiscal vs. Paraísos fiscais; A Contabilidade em ambiente de Euro.

1) Harmonização Fiscal Comunitária; Rumo ao novo regime comum do IVA?; O Código de Conduta da Fiscalidade das
Empresas; 2) Normas Internacionais de Contabilidade; 3) Reforma Fiscal – Tendências; O Imposto sobre o Património; O
imposto Único sobre Rendimento; 4) História da Contabilidade(27); 5) Sistemas de Informação como Pressuposto das
Organizações; 6) Contabilidade Ambiental; 7) Os Preços de Transferência e as Correcções à Matéria Colectável.

1) Derivados; 2) Fiscalidade; 3) Contabilidade Pública; 4) Locações; 5) Impostos Diferidos; 6) Euro; 7) Fiscalidade II.

Ano Temática
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Quadro 2 – A luta a favor da regulamentação profissional (TC)

1977-1980

1981

1982

1983

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

• Começam a evidenciar-se diferenças de posicionamento relativamente aos
objectivos a atingir propostos pela APOTEC e CTC.

• Nomeação de uma comissão para defesa dos TC;

• Comissão recebida pelo Provedor de Justiça;

• 1.º Congresso dos TC organizado pela Secção Regional de Leiria (APOTEC);

• Requerimento da Provedoria de Justiça ao Tribunal Constitucional (APOTEC);
• Constituição de uma Comissão pela Secretaria de Estado do Orçamento
(SEO) com cinco 5 representantes: 2- SEO; 1- MJ;  1- DGCI ; 1- APOTEC 
e 1 da CTC.

• Acórdão n.º 262/86 – Tribunal Constitucional.

• Exposição da APOTEC à DGCI

• DGCI – Forma um grupo de trabalho de que exclui APOTEC;
• APOTEC (Assembleia);
• APOTEC – Secret.º Estado Assuntos Fiscais (SEAF).

• Reforma Fiscal – Códigos IRC/IRS e Contribuição Autárquica;
• Reunião D. Central e SR – Telegrama a Primeiro Ministro (PM);
• Tentativa de marcação de uma reunião com o PM.

• Reuniões c/ APECA e ex-Câmara dos TC;
• Reunião de TC c/ centrais sindicais UGT e CGTP;
• Tentativa de reunião c/ PM;

• Encontro Nacional dos TC, promovido pela DC da APOTEC;
• DGCI – informa que a assinatura de declarações fiscais nomeadamente as do
IVA – é facultativa;
• Conferência de Imprensa promovida pela CDTC;
• Reunião de Secretários de Estado.

• Contacto da APOTEC c/ Provedoria da Justiça;
• Publicação no DR da autorização legislativa concedida pela AR ao Governo;
• Ausência de legislação por parte do Governo, que deixou terminar o prazo
da autorização legislativa dada (90 dias).

• Encontro dos TC em Mafra;
• Constituição, do GRITOC por proposta da CTC e de acordo c/ a APOTEC;
• Divergência de opiniões entre a ex-Câmara e a APOTEC s/ a orientação do
Regulamento;
• Realização, sem êxito, de entrevistas para discussão do documento c/ a
Secretaria de Estado do Orçamento.

• APOTEC (DC), dirigiu carta ao MF ;
• O MF, informa a APOTEC de que não pode despachar s/ a regulamentação,
que lhe responde;
• Reuniões dos Presidente e Vic-Presidente da APOTEC, com o Dir. GCI.

• Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF) recebe representantes das
Direcções da APOTEC e da CTC;
• APOTEC é recebida pela presidência da República;
• Presidente da APOTEC escreve ao (SEAF)

• APOTEC – recebe nova versão dos Estatutos;
• Conselho de Ministros de 13/7/95;
• APOTEC (DC), promove reunião;
• Promulgação da regulamentação da profissão de TC.

• APOTEC- a SR c/ apoio das DR, homenageia a Direcção Central da
APOTEC e a CDTC;
• Início da ATOC (Associação dos Técnicos Oficiais de Contas c/ a tomada de
posse das Comissões Instaladora e de Inscrição).

• Conforme previsto o Presidente da APOTEC passa a ser Presidente da
Comissão Instaladora da ATOC, por troca com o representante da CTC.

• APOTEC – Primado da competência, responsabilidade , liberdade, dignidade
e livre arbítrio como nota de distinção entre um profissional subordinado à
hierarquia e outro com autonomia e responsabilidade profissionais, norteando-
-se pelo respeito dos valores éticos e deontológicos; o exercício profissional
deveria contemplar as modalidades de exercício profissional; dependente e
liberal;
• Câmara – o técnico de contas acaba por ver o exercício do seu trabalho
condicionado pela acção fiscal, o que conduz a cerceá-lo, impondo-lhe um
limite não dignificante: Fisco e entidade profissional, logo mais fiscalista
(ligado ao poder instituído).

Avaliação da inconstitucionalidade de alguns artigos do CCI e do CIT.

–

Aprovação de um projecto de Estatuto entregue à DGCI.

• Declaração de inconstitucionalidade dos art.os 147.º,160.º e 161.º do CCI e
dos art.os 130.º e 131.º do CIT;
• Estudo de um Estatuto para os TC.

Declaração de inconstitucionalidade dos art.os 147, 160 e 161.º do CCI e dos
art.os 130.º e 131.º do CIT.

• Inconstitucionalidade do Dec.Lei 5/87, que tornava extensivos ao Código da
Contribuição Predial e Indústria Agrícola os art.os 160.º e 161.º do CCI.

• Envia à APOTEC um projecto de regulamento;
• Nomeia Comissão de defesa dos TC (CDTC);
• Assume posição s/ o Projecto de Estatuto.

• Eliminação da “figura” de TC, pelo que qualquer pessoa poderia assinar
“Contabilidades”;
• Pedido de regulamentação da profissão de TC, em vazio legal desde 1/1; PM
informou que o assunto tinha sido entregue ao MF.
• Não foi conseguida.

• Reunião de esforços para regulamentação da profissão.
• Regulamentação da profissão;
• Director Geral das Contribuições e Impostos informa s/ discussão do novo
projecto de Estatuto;
–
• Situação sobre a regulamentação profissional;

• Aprovação do projecto de regulamentação da profissão de TC.
–

• Envio de processo completo s/ a regulamentação dos TC;
• “...legislar sobre a instituição e definição do regime jurídico da associação
pública dos técnicos oficiais de contas”;
• APOTEC remete “Fax” endereçado aos cinco partidos representados na AR
e uma carta ao Provedor de Justiça s/ os “Estatutos para a Profissão de Técnico
de Contas” e envio de um “press release” à Agência Lusa, para divulgar a
situação dos TC.

–
• Discussão da não utilização da autorização legislativa 37/91;
• Recuperação da institucionalização da autorização legislativa 37/91;
• ex-Câmara entende a profissão numa óptica de função pública e regulamen-
tação controladora; APOTEC, defende o exercício livre da profissão c/ compe-
tência, responsabilidade e civismo e regulamentação que permita livremente o
seu exercício.
• Nova exposição ao Provedor de Justiça.

• Crítica do vazio legal existente quanto à profissão de TC;
• Solicitando “urgente providência legislativa, sobre a Regulamentação;
• Discussão sobre a regulamentação dos TC.

• Objectivo o Estatuto dos TC.
–
• Congratula-se por ser incluído no OGE de 1995 um novo pedido de
autorização legislativa para os TC.

• Objecto de grande discussão;
• Aprova dec. Lei n.º 265/95 – Regulamentação actividade dos TC;
• Técnicos de contas que futuro?
• Diário da República de 17 de Julho, I Série A, n.º 240.

–

• Início da actividade das Comissões, em cumprimento do regulamento.

–

Objectivo/Resultado

Fonte: Adaptado de RODRIGUES, Manuel Benavente (2007): op. cit. pp. 33-41.

AcontecimentoAno
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Fonte: Adaptado de RODRIGUES, Manuel Benavente, op. cit. pp. 81-88.

EventoAno Temática

1994

1996

1997

1998

1999

2001

2002

Conferência – Lisboa

Conferência 

Conferência – Lisboa

VII Jornadas de
Contabilidade – Figueira

da Foz

I Jornadas de História da
Contabilidade –

– Coimbra – ISCAC

Universidade do
Minho – Braga

IESC – Instituto de Estudos
Superiores de Contabilidade

II Jornada da História da
Contabilidade Lisboa –

ISCAL

WorkshopLisboa – ISCAL

– Comemoração dos 500 anos da Impressão da Obra de Luca Pacioli – Lisboa “De Computis et Scripturis”, DC da APOTEC
em colaboração com o ISEG.

– História da Contabilidade;

– Reforma fiscal e História da Contabilidade.

Exposição subordinada ao tema “Das portagens do Algarve à Europa sem fronteiras”, de livros antigos de contabilidade
pertença da Direcção Geral das Alfândegas e ainda, cedido pela Universidade de Coimbra uma das primeiras edições de Luca
Pacioli do seu “De computis et Scrituris”

1) “Schmalenbach e o monismo- Univ. Nova de Lisboa; 2) “História e Teoria da Contabilidade - Resultados de um Inquérito”.
- Universidade do Minho; 3) O morabitino – Séc.XII e-XIII – um nobre antepassado do Euro – APOTEC; Historicidad de
los Criterios Formales en Contabilidad”- Universidade de Salamanca, 4) “Intervención, Contabilidad e Controle en la real
Hacienda Española” – AECA; 1) O Técnico de Contas e o tecido empresarial português; 2) O Técnico de Contas e a Reforma
Fiscal Portuguesa; 3) O perfil do Técnico de Contas na sociedade portuguesa; 4) O Técnico de Contas perante o desafio
do mercado europeu .

Congresso Internacional de Custos – comunicação “1ª. Companhia das Águas de Lisboa, 1857-1863- alguns elementos para
uma contabilidade de custos”.

 Participação na Exposição “Contabilidade, evolução e perspectivas”.

1) “A importância dos números árabes no nascimento da partida dobrada”; 2) Gestión Experta Y Control en la Factoria
General de Los Reinos de España (1556); 3) “La Partida Doble de un Diario de 1581”; 4) “O Hospital Real de Todos os
Santos em Lisboa”; 5) “Evolução da Profissão dos Técnicos de Contas em Portugal: do Marquês de Pombal até aos nossos
dias”; 6) “A importância da Organização Contabilística da Empresa Júdice Fialho para o Estudo da História da Contabilidade
em Portugal”; 7) “Documentação Comercial: Ricardo de Sá Revisitado”; 8) Lopes Amorim e uns apontamentos de
Contabilidade Industrial”, ano 1032/1933 – Instituto Superior de Comércio do Porto”; 9) “História da Contabilidade:
Regresso ao Futuro”.

“Accounting and Management in historical Perspectives” – APOTEC/EIASM – European Institut of Advance Studies in
Management

Quadro 4 – História da Contabilidade (Conferências/Jornadas)

Fonte: Adaptado de RODRIGUES, Manuel Benavente, op.cit. 65-73.

Quadro 5 – Prémios APOTEC – Natureza e Objecto(32)

Ano Título Destinatários Prémio Pecuniário (PP)
1980 Ricardo de Sá Concurso Nacionalde Monografias Contabilísticas 1.º, 2.º e 3.º (PP)

DC – Lisboa
1988 Prémio de Contabilidade APOTEC Dois melhores alunos do décimo ano da área de Admite-se que tenha sido extinto.

SR – Coimbra Contabilidade
1993 Dr. Luiz Chaves de Almeida 1) Aberto a todos os cidadãos; 1.º, 2.º (PP) e menção honrosa.

DC – Lisboa 2) Restrito – destinado a estudantes.
1996 1) Prémio de H. da Contabilidade (até 1998) O concurso é aberto para trabalhos efectuados no âmbito da (1.º, 2.º e 3.º) (PP)

DC – Lisboa 2) Prémio de H. da Contabilidade “Martim História da Contabilidade, desde que sejam originais
Noel Monteiro” (desde 1999)

Fonte: Adaptado de RODRIGUES, Manuel Benavente, op. cit. pp. 43- 64.

EventoAno Temática

Quadro 3 – Congressos, Encontros e Conferências

1983

1987

1990

1996

1997

2002

I – Congresso dos Técnicos de
Contas – Leiria

II – Congresso dos Técnicos
de Contas Póvoa de Varzim

Encontro Nacional dos
Técnicos de Contas – Lisboa

Conferência – Lisboa

Conferência – Leiria

Conferência – Lisboa

 Conferência – Lisboa

“A Profissão de Técnico de Contas – Evolução para os próximos 10 anos” – 1) O Estatuto do Técnico de Contas perante o
Fisco e a Empresa; 2) A Formação e Aperfeiçoamento Profissional do Técnico de Contas; 3) O papel a desempenhar pelo
Técnico de Contas face à integração europeia; 4 – A Contabilidade e a Gestão.

1) Informação Contabilística e Justiça Distributiva; 2) Informação Comtabilística e Desenvolvimento Económico; 3)
Informação Contabilística e Gestão; 4) A Formação dos Técnicos de Contas; 5) Deontologia Profissional.

1) O Técnico de Contas e o tecido empresarial português; 2) O Técnico de Contas e a Reforma Fiscal Portuguesa; 3) O perfil
do Técnico de Contas na sociedade portuguesa; 4) O Técnico de Contas perante o desafio do mercado europeu.

Temas sobre reforma fiscal e História da Contabilidade(28).

Sobre o Euro – Efectuado em parceria c/ o NERLEI – Núcleo Empresarial da Região de Leiria.

20.º aniversário da Publicação do POC – Organizado em parceria com a ADCES (Associação de Docentes de Contabilidade
do Ensino Superior).

Comemorativa dos 25 anos do “Jornal da Contabilidade” – DC da APOTEC, com a presença do SEAF e DGCI.

A APOTEC
A APOTEC
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Manuel Benavente Rodrigues
Membro da Direcção Central da APOTEC

O Centro de Estudos de História da Contabilidade faz
parte dos órgãos sociais da APOTEC e como tal é sufragado
trienalmente.

É composto por um máximo de 24 membros – 12 perten-
centes ao Conselho Científico e 12 pertencentes ao Conselho
Executivo – e foi fundado em 1996.

Com as eleições periódicas, há conselheiros que entram e
há conselheiros que saem e daí esperamos que só venha bem
ao mundo, pois como sabemos o mundo é composto de
mudança.

As mudanças que nos últimos anos se têm operado, têm
normalmente correspondido a “um render da guarda” impres-
cindível para a organização e também para os técnicos e
professores, todos afinal amadores de uma mesma causa.

Porém para lá dos factos normais, da ética individual de
quem entra e de quem sai, digamos que ultimamente temos
entrado no campo da paranormalidade. E porquê? Porque
quem sai – e têm sido tão poucos –, tem-se quase sempre

Histórias da Contabilidade

apresentado pesaroso, com a corda ao pescoço, qual Egas
Moniz dizendo: meus senhores não posso pertencer a este
Centro, porque vou para a CTOC. E à nossa inevitável pergun-
ta: porquê?, respondem: a CTOC não deixa.

É tão verdade que amadores há cada vez menos, como não
duvido, nem por um cabelo de quem assim bate com a mão no
peito e quem sabe?, com o inevitável e sádico silício, massa-
crando a masoquista coxa.

Mas também não posso acreditar que uma instituição com
as responsabilidades que a CTOC hoje tem na Contabilidade
e Fiscalidade do nosso país, assim proceda.

Há decerto qualquer explicação, nem que seja do terceiro
grau, para a CTOC dizer que não deixa. Porque sei que a
CTOC, como instituição discutível que é, é também por isso
mesmo, bastante responsável e não pode estar à mercê das
invejas mais medíocres, ou dos ódios de estimação mais
rasteiros.

Esperemos pois com Esperança.

PATROCÍNIOS DE: APOIOS:

Este prémio está aberto a dois tipos de concorrentes:
a) Concurso Aberto.
b) Concurso Restrito.

Os trabalhos deverão entrar na sede da APOTEC até ao dia 28/09/07 e candidatam-se aos seguintes prémios.
• Concurso aberto • Concurso restrito

1º prémio ...............€ 1.500,00 1º prémio.................€ 1.000,00
2º prémio ...............€ 1.000,00 2º prémio................. . € 500,00
3º prémio ..................€ 500,00 3º prémio................. . € 250,00

Para mais informações, os interessados poderão contactar a sede da APOTEC na Rua Rodrigues Sampaio, n.º 50 – 3.º Esq.
1169-029 Lisboa • Telf. 21 355 29 00, pelo Fax 21 355 29 09 ou pelo e-mail: geral@apotec.pt.

UNIVERSIDADE DO MINHO
UNIVERSIDADE DA MADEIRA
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE AVEIRO
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE COIMBRA
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE LISBOA
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DO PORTO
INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

"Luiz
Chaves de
Almeida"

PRÉMIO
DE

CONTABILIDADE 2007
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(*) Elaborado por: Paulo Nogueira Filho (Jornalista)
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Portugueses não conseguem poupar

Os portugueses não estão a conseguir poupar
dinheiro, não tencionam comprar casa ou proceder a
obras e nos próximos doze meses não vão comprar
automóveis. É o que indica um inquérito promovido
pelo Instituto Nacional de Estatística, recentemente
divulgado.

Os lojistas confirmam uma queda nas vendas desde Dezembro último,
mais significativamente em Fevereiro e Março, e queixam-se de «dificul-
dades de tesouraria». De tal modo que a falta de dinheiro em caixa atingiu
«o valor mais elevado dos últimos sete anos», sendo um dos factores
limitativos à actividade comercial.

Na verdade, é mesmo um facto: os consumidores portugueses estão
apreensivos quanto ao futuro. Temem o agravamento do desemprego e a
sua confiança no desempenho da economia a prazo deteriorou-se pelo
quarto mês consecutivo.

O que muda no selo

Os selos do carro para 2007 começaram a ser vendidos em 14 de Junho
passado, e estarão disponíveis até 31 de Julho. Para os automóveis
adquiridos a partir de 1 de Julho, os proprietários terão de liquidar, já este
ano, o imposto único de circulação de veículos, que substituirá o antigo
IMV. Os revendedores, desde o Automóvel Clube de Portugal às papela-
rias e livrarias, vão perder, a prazo, o negócio do «selo do carro».

Já este ano passa a coexistir dois regimes do selo do carro. O primeiro,
destinado ao actual parque automóvel – bem como aos carros comprados
até 30 de Junho – segue o modelo de pagamento efectuado em 2006. Os
«dísticos» impressos na Casa da Moeda – colocados à venda a 14 de
Junho, com o preço actualizado à taxa de inflação – são recebidos em casa
pelos proprietários dos veículos e podem ser comprados através da
Intranet das Tesourarias das Finanças ou pela Internet. Os automobilistas
podem, também adquirir o selo nos revendedores, como papelarias. Para
as empresas, tal como em 2006, subsiste a obrigação de pagar o imposto
através da Internet.

O segundo regime é destinado aos carros comprados a partir de 1 de
Julho. Aqui, as regras mudam, tal como os montantes de imposto a pagar.
E já este ano. No prazo de 30 dias após o registo da matrícula, o
proprietário do novo carro – após pagar o novo imposto sobre veículos,
que substitui o velho IA, –, terá de pagar o imposto único de circulação.
E este varia entre um mínimo de 75 euros e um máximo de 550 euros,
anuais.

O imposto único de circulação aumenta, em relação à tabela do actual
selo do carro, como contrapartida de uma baixa de cerca de 500 euros (em
termos médios) no imposto pago à cabeça no acto de compra do carro, o
ISV. A mecânica do imposto camarário (anual) é simples, deixando de
contabilizar o tipo de combustível bem como o ano do automóvel, tal
como sucede com o actual «selo do carro». Em resumo, o IUC terá duas
novas taxas, a penalizar, respectivamente, a cilindrada do motor e as
emissões de monóxido de carbono, CO.

Para taxar a cilindrada existem escalões entre 25 e 300 euros. No caso
das emissões, os escalões variam entre os 50 e os 250 euros. Assim, o
imposto camarário resulta da soma destas quantias. Vamos a um exemplo.
Um veículo com motor de 1600 cc e que emita 125 gramas de CO, paga

uma quantia de 50 euros (pela cilindrada) e 75 euros
pela emissão de gás. No total, o proprietário que
compre um carro com estas características, a partir
de 1 de Julho, paga 125 euros de imposto anual.

Em risco meta para as SCUT

A introdução de portagens nas SCUT (auto-estradas
sem custos para utilizadores) este ano corre o risco de
derrapar, se o Governo optar pelo lançamento de um
concurso público para a concessão do sistema de cobran-
ça electrónica. O presidente da Brisa, Vasco Mello,
admite que não há tempo para avançar com as portagens
este ano em caso de concurso público. A instalação
técnica do sistema sem portagens físicas, e que assenta
na construção de pórticos em cada sete ou oito quilóme-
tros, poderá demorar de quatro a cinco meses, sem contar
com tarefas administrativas.

O Governo estabeleceu como objectivo iniciar a
cobrança de portagens em três das SCUT (Grande Porto,
Litoral Norte e Costa da Prata) no último trimestre de
2007, a que corresponde uma receita de 25 milhões de
euros prevista no Plano de Estabilidade e Crescimento. A
introdução de portagens é uma das formas de financia-
mento das SCUT, que este ano representam um encargo
acima dos 700 milhões de euros, verba que não está toda
assegurada pelo Orçamento do Estado. O Governo esti-
ma conseguir 100 milhões de euros por
ano com o pagamento destas três SCUT
pelos utilizadores.

Com o concurso público, e com todos
os processos e prazos administrativos en-
volvidos, dificilmente haverá adjudica-
ção este ano e muito menos o arranque da
cobrança de portagens no calendário defi-
nido pelo Governo.

Portugal paga segunda taxa de
juro mais alta da zona euro

Os portugueses pagam a segunda taxa de juro mais
alta da zona euro no crédito à habitação. Assim, a taxa de
juro média dos empréstimos para compra de casa em
Portugal situou-se nos 5 por cento no último trimestre de
2006. Entre os países da moeda única, apenas os irlande-
ses, com uma taxa de 5,33 por cento, suportam maiores
encargos financeiros para comprar casa. Para se ter uma
noção comparativa, em Espanha a taxa ficou nos 4,7; na
Grécia, nos 4,07; e em França foi mesmo inferior a 4 por
cento.

Apesar de tudo, o menor custo do dinheiro e também
outras condições que ajudaram a baixar as prestações
mensais, como o alargamento do prazo dos contratos,
explicam a corrida ao crédito no ano passado. Entre
Janeiro e Dezembro do ano passado, pediram empresta-
dos à banca 12.354 milhões de euros. Uma média supe-

rior a mil milhões mensais, que já
abrandou nos primeiros meses des-
te ano. Mesmo assim, só para com-
pra de casa os bancos já empresta-
ram mais de 2500 milhões em 2007.
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RESPONSABILIDADE DO TOC/
/VÁRIOS ESCLARECIMENTOS

Questão

No OE 2006 a responsabilidade dos TOC
sofreu alterações. Assim o princípio da rever-
são reporta-se ao ano 2006 ou reporta-se
também às obrigações de 2005 e cujo prazo
termina em 2006? Renunciei em 31.mar.06
como TOC e apenas executei a contabilidade
até 31.12.04, poderei sofrer penalizações? O
cliente nunca entregou documentação e
exigi-lhe declaração em como não entre-
gou documentação no tempo devido, facto
que ele recusou. Nessa base recusei-me tam-
bém em executar o que falta da contabilidade.
Que problemas poderei ter?

Sócio n.º 16659

Resposta da Assessora Jurídica

1.ª Questão
De facto, com a entrada em vigor da Lei

n.º 60-A/2005, do Orçamento do Estado,
que veio dar nova redacção ao art.º 24.º,
n.º 3, da Lei Geral Tributária, os Técnicos
Oficiais de Contas, passam a ser responsá-
veis pelas dívidas fiscais das Empresas, quan-
do se verifique que actuaram com negligên-
cia profissional e, não apenas e só, com
dolo, como acontecia até então.

Salvo melhor interpretação, atendendo
ao princípio de aplicação das leis no tempo,
consagrado no art.º 12.º, do Código Civil e
art.º 12.º da Lei Geral Tributária, parece-nos
que o alargamento da responsabilidade sub-
sidiária dos Técnicos Oficiais de Contas,
pelo não cumprimento das obrigações fis-
cais das Empresas, contido no art.º 24.º, da
Lei Geral Tributária, com a redacção
introduzida pelo Orçamento do Estado de
2006, se reporta à regularização técnica nas
áreas contabilísticas e fiscal, assinatura de
declarações fiscais, demonstrações finan-
ceiras e seus anexos, relativos ao exercício
de 2006 e não às obrigações dos exercícios
dos anos anteriores.

2.ª e 3.ª Questão
Um dos princípios pelos quais o TOC

deve orientar a sua actuação é o da respon-
sabilidade, o qual implica que o TOC deve
assumir a responsabilidade pelos actos pra-
ticados no exercício das suas funções. No
entanto, o mesmo só é responsável pela
contabilidade do exercício que acompanha
(vid. art.º 52.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 452/
/99 de 05.11.99).

O trabalho dos Técnicos Oficiais de
Contas depende dos elementos de contabili-
dade de que disponham e do acesso que
aqueles têm aos mesmos. E, por isso, o
art.º 51.º do Estatuto da Câmara dos Técni-
cos Oficiais de Contas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 452/99 de 17 de Outubro,
consagra entre os direitos daqueles Técni-
cos, o direito a:

“a) Obter todos os documentos, infor-
mações e demais elementos de que ne-
cessitem para o exercício da sua função.
(...)
c) Assegurar que todas as operações
ocorridas estão devidamente suportadas
e que foram integralmente transmitidas;”

Não obstante o TOC no exercício das
suas funções ter direito a obter das entidades
a quem presta serviços toda a colaboração e
informação necessárias à prossecução das
suas funções, a verdade é que, no caso, a
entidade para quem o TOC prestou serviço
recusou facultá-la. E, por isso, a negação da
referida colaboração e informação desres-
ponsabiliza o Técnico Oficial de Contas,
pelas consequências que daí possam emer-
gir e confere-lhe o direito à recusa de assina-
tura das declarações fiscais (vid. art.º 12.º do
Código Deontológico), excepto se, se verifi-
car a situação prevista no art.º 54.º, n.º 2 do
Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 de Novembro.

Também a não entrega atempada, dos
documentos de suporte contabilístico e de
prestação de contas desonera os Técnicos
Oficiais de Contas de qualquer responsabi-
lidade pelo incumprimento dos prazos legal-
mente estabelecidos (vd. n.º 4, do art. 12.º,
do Código Deontológico).

Acresce que, o facto da entidade a quem
o TOC presta serviço se ter recusado passar
declaração em como não entregou a docu-
mentação em tempo útil, só por si, é funda-
mento para que o TOC se recuse assinar as
declarações fiscais, desresponsabilizando-o
pelas consequências que daí possam resultar
(vd. art.º 12.º, n.º 6, do Código Deontológico).

Em face do exposto, não vislumbramos
como, no caso em apreço, o TOC possa ser
responsabilizado pelas consequências que
daí possam advir.

No entanto, a verdade é que a entidade a
quem prestou serviços, pode sentir-se lesada
e, se assim o entender, poderá recorrer aos
meios judiciais por forma a ser ressarcida
pelos prejuízos sofridos com esta situação
(vd. art.º 483.º, do Código Civil). E, se assim
for, o TOC ter-se-á de defender, tudo depen-
derá da prova apresentada, a qual pode ser
documental e/ou testemunhal.

Em qualquer processo judicial o réu tem
sempre a possibilidade de se defender atra-
vés da contestação, devendo no caso o Asso-
ciado, alegar e provar, entre outros funda-
mentos, que solicitou e instou a entidade
para lhe fornecer toda a documentação e
informação relativa à situação contabilística
e fiscal e aquela recusou entregá-la. Caso
venha a ser proposta alguma acção o Asso-
ciado terá que aguardar pela petição para se
poder então defender. Aconselha-se nessa
altura, a constituir advogado, a quem deverá
fornecer todos os elementos que possua so-
bre este assunto para que aquele possa dedu-
zir a sua defesa.

I.A.
28/04/06

ENQUADRAMENTO FISCAL DE UMA
EMPRESA MUNICIPAL

Questão

A instituição “Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento (SMAS)”, da qual
sou TOC, passou por um processo de trans-
formação em Empresa Municipal, ao abrigo
do art.º 41.º da Lei n.º 58/98 de 18 de
Agosto, assumindo esta, todos os activos e
passivos dos anteriores SMAS.

O enquadramento fiscal da actividade e
actividades secundárias dos anteriores SMAS
era o seguinte:

1. Actividade Principal:
CAE 41000 – Captação, tratamento e
distribuição de água, em que havia
liquidação de IVA a 5% (Lista I –
– ponto 1.7) nas operações realiza-
das, e dedução do IVA suportado nas
aquisições;

2. Actividade secundária:
Saneamento, em que, atendendo ao
n.º 2 do art.º 2.º do CIVA e à informa-
ção n.º 1042, de 12/01/1990, da
DSCA do SIVA, não havia lugar a
liquidação de IVA nas operações
realizadas e também não era exerci-
do o direito à dedução do IVA, ou
seja, todo o imposto com esta activi-
dade era suportado por esta Institui-
ção, (era considerada como activida-
de isenta);

3. Actividade secundária:
Resíduos Sólidos (Remoção de Li-
xos), atendendo ao n.º 2 do art.º 2.º e
ao n.º 26 do art.º 9.º do CIVA, era
isenta, não havendo liquidação de
IVA e a mesma não conferia a dedu-
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Conforme Nota de Apresentação da obra em epígrafe, “Con-
tabilidade para não Contabilistas”, editada na sequência das
aulas proferidas na pós-graduação em fiscalidade na Faculdade
de Direito de Lisboa, “confirmando mais uma vez as magníficas
qualidades pedagógicas que aproveitaram a tantas gerações de
estudantes” e acrescentamos, também a tantas gerações de
profissionais, docentes, investigadores e outros interessados nas
matérias da contabilidade, o Professor Doutor Rogério Fernandes
Ferreira coloca à disposição de todos “um precioso instrumento
de estudo e de trabalho de valor inestimável”, ao longo do qual
“combina uma descrição sintética dos princípios contabilísticos
com uma reflexão sobre o direito da contabilidade crescentemente
importante, em especial na sua componente internacional”.

O Capítulo I da obra é dedicado à apresentação e à
descodificação das várias noções do que é a Contabilidade,
património e composição do valor do património, capital, inven-
tário e balanço; o Capítulo II à descodificação da problemática
das contas – título, ponto de vista e extensão como elementos
caracterizadores – das classificações, representação gráfica e
regras de movimentação; o Capítulo III ao plano de contas,
“como instrumento de boa orientação e execução da contabili-
dade e um muito útil guia para uma eficiente gestão empresa-
rial”, aos princípios contabilísticos consagrados no POC, à
problemática do justo valor – designação que o Prof. Rogério
critica e considera imprópria para qualificar valores recolhidos
por referenciais ao mercado pois neste não se fixam preços por
critérios de justiça – à verdade das contas e à taxonomia
contabilística.

A propósito da verdade das contas refere o Prof. Rogério
que, ao contrário da tradição anglo-saxónica na qual os quadros
conceptuais não se estabeleceram por via legislativa, em Portu-
gal, Espanha e França assumiu-se na construção do seu direito

Contabilidade para Não Contabilistas
Cadernos IDEFF/Nº4 – 2.ª Edição

em geral e na concepção da normalização contabilística em
particular orientações que divergem das daqueles países, pois a
racionalidade dos princípios contabilísticos foi fixada por via
legislativa, pelo que “verdade” das contas tem de encarar-se
como “verdade legal”.

Preferindo a expressão “sinceridade das contas” à de “verda-
de das contas”, o Prof. Rogério acrescenta que a verdade não é
a do sentido absoluto, pois a normalização contabilística estabe-
lece procedimentos alternativos cuja escolha fica à mercê dos
responsáveis pela contabilização, tornando-se muitas vezes ne-
cessário conciliar opções que aparentem contraditórias. Verdade
e justiça são aspirações, não podendo, em absoluto, ninguém
afirmar-se seu detentor.

O Direito Contabilístico, ou seja o conjunto de normas legais
– com destaque para o POC, Código Comercial, Código das
Sociedades Comerciais, Código dos Valores Mobiliários, Códi-
go do IRC e Código do IVA – que prescrevem procedimentos
contabilísticos e estabelecem sanções para as situações não
conformes com os ditames legais, é o tema do Capítulo V, o qual
inclui também o estudo das formalidades legais e prazos legais
de prestação de contas, da validade e aplicação das directrizes
contabilísticas e das normas internacionais de contabilidade.

Por último, no Capítulo V são indicadas as normas inter-
nacionais de contabilidade em vigor à data em que as aulas
tiveram lugar e transcritos os Regulamentos (CE) 1606/2002,
1725/2003 e 707/2004; no Capítulo VI são apresentados enun-
ciados de exercícios e de testes de avaliação de conhecimentos
e no Capítulo VII a respectiva resolução.

Título: CONTABILIDADE PARA NÃO CONTABILISTAS
Autor: ROGÉRIO FERNANDES FERREIRA
Editor: EDIÇÕES ALMEDINA, SA

Consultório
Consultório

ção de imposto, como tal, todo o IVA
com esta actividade era também su-
portado por esta Instituição;

4. Actividade secundária:
Construção e beneficiação de Par-
ques e Jardins, em que não existia
liquidação de IVA nas operações
realizadas e também não se exercia o
direito à dedução do IVA suportado
nas aquisições.

Com a transformação em Empresa Mu-
nicipal, assumindo esta, as mesmas activi-
dades desenvolvidas pelos ex-SMAS, colo-
cam-se algumas questões:

a) Será que deve a actividade secundá-
ria – Saneamento liquidar IVA?

b) Em caso afirmativo, qual a taxa a
aplicar? 5% ou 21%?

c) A actividade secundária – Constru-
ção e beneficiação de Parques e Jar-
dins deverá continuar isenta? Uma
vez que esta Empresa Municipal não
tem qualquer tipo de receita com a
mesma, e consequentemente, conti-
nuar a suportar todo o IVA nas aqui-
sições?

Sócio n.º 14531

Resposta do Assessor Fiscal

As empresas municipais – públicas, de
capitais públicos ou maioritariamente públi-
cos – como resulta do art.º 36.º da Lei n.º 58/
/98, de 18 de Agosto, encontram-se sujeitas
a IVA nos termos normais, pelo que não se

reconduzem ao conceito de “pessoas colec-
tivas de direito público” na acepção do
art.º 2.º, n.º 2 do CIVA. Consequentemente,
revestem a natureza se sujeitos passivos
de IVA, por força expressa do referido
normativo. Assim sendo, a incidência do
imposto terá de caracterizar-se em razão
da natureza das prestações de serviço
efectuadas. Deste modo, importa esclarecer
que tipo de operações estão abrangidas pela
“actividade de saneamento” e como se de-
senvolve a actividade de “construção e
beneficiação de parques e jardins, para se
poder fazer o correspondente enquadramento
em sede de IVA.

S.P.

12/05/06
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Decorreu no passado dia 2 de Junho, em Lisboa, em
Assembleia Geral Ordinária, a eleição dos novos corpos
sociais que irão gerir a APOTEC – Associação Portuguesa de
Técnicos de Contabilidade, Instituição de Utilidade Pública,
no triénio 2007/2009.

Preside a esta Direcção, o re-eleito Manuel Viriato Cardo-
so Patuleia, que inicia o seu 7.º mandato à frente dos destinos
da APOTEC, uma das mais antigas associações profissionais
nacionais na área da contabilidade, e que comemora o seu 30.º
aniversário.

No limiar da nova normalização contabilística, a Direcção
Central propõe-se assegurar e solidificar a continuidade da
APOTEC, defendendo os interesses técnico-profissionais dos
seus associados.

A satisfação das necessidades constantes de formação
qualitativa, mantendo os padrões de excelência a que já
habituou os seus associados, constitui uma das mais premen-
tes preocupações desta Direcção.

Dos preciosos veículos de difusão dos temas contabilísticos,
fiscais e jurídicos, bem como da vida associativa e cultural da
APOTEC, que continuam ao dispor dos Associados, desta-
cam-se: o Jornal de Contabilidade, editado mensal e
ininterruptamente desde a fundação da Associação; e o site, na
Internet, em www.APOTEC.pt, com uma nova estrutura, com
mais e melhores conteúdos sendo alguns de uso exclusivo dos
Associados, e onde poderemos encontrar todo o tipo de
informação útil ao desempenho profissional.

Porque cada vez mais está consciente do seu papel no seio
dos contabilistas, a APOTEC como maior associação privada
de inscrição facultativa de profissionais de contabilidade
continuará assim a desempenhar o seu relevante papel na
defesa e melhoria das condições de desenvolvimento profis-
sional daqueles que representa.

A provar o dinamismo e visão de futuro da APOTEC e
procurando a captação de novos associados, lembramos que
podem também ser associados as entidades colectivas.

Um vez mais a APOTEC afirma-se PRESENTE, dando
exemplos de vida associativa, dinamismo e progresso.

Fizeram ainda parte da ordem de trabalhos a discussão e
votação do Relatório e Contas e parecer do Conselho Fiscal
referente a 2006 e discussão e votação do Orçamento para
2007, aprovados por unanimidade.

Assembleia Geral

Presidente João Filipe Gonçalves Pinto
Vice-presidente Carlos Alberto Antunes Abreu
Secretário José Manuel Marques
Suplente Hélder Direitinho Gomes Santiago
Suplente Sérgio Ricardo de Freitas Jesus

Direcção Central

Presidente Manuel Viriato Cardoso Patuleia
Vice-presidente Maria Teresa O. Dias Neto
Tesoureiro Manuel José Benavente Rodrigues
Secretário Rui Manuel Machado Ferreira

APOTEC tem novos corpos sociais

Noticiário
Noticiário

Vogal Isabel Maria C. C. Pereira Cipriano
Suplente Ana Cristina Figueiredo Teles
Suplente Ana Sofia Fernandes Ortega

Conselho Fiscal

Presidente Luís Arnaldo Santana Bolas
Vogal António Nunes Martinho
Vogal José Agostinho Teodoro
Suplente Luciano Manuel F. Benavente Rodrigues
Suplente Rodolfo Jorge Grazina Xavier

Conselho Científico

Presidente João Luís Correia Duque
Vogal António Baia Engana
Vogal António José Cardão Machado
Vogal João Amaro Santos Cipriano
Vogal José Alberto Pinheiro Pinto
Vogal José Manuel Bruno Lagos
Vogal Sérgio Leonel Costa Pontes
Vogal Severo Praxedes Soares
Vogal Tiago Caiado Guerreiro

Conselho Disciplinar

Presidente António Jorge Pereira Ribeiro
Vogal António Eduardo de Freitas Jesus
Vogal Aníbal Coelho Pinhel
Suplente João Cândido P. Alves de Jesus
Suplente Maria Glória F. Torres Abreu

Centro de Estudos de História da Contabilidade
Conselho Científico

Ana Rita Silva da Serra Faria
António Campos Pires Caiado
António Lopes de Sá
Armindo Fernandes Costa
Hernâni Olímpio Carqueja
Joaquim António Calado Cochicho
José Martins Lampreia
Judite Cavaleiro Paixão
Maria da Conceição Costa Marques
Rogério Fernandes Ferreira

Conselho Executivo

Abílio Martins
Ana Cristina Moura Mendes
Hélder Viegas da Silva
João Filipe Gonçalves Pinto
José António R. Pedro Muralha
Manuel José Benavente Rodrigues
Manuel Viriato Cardoso Patuleia
Maria Teresa O. Dias Neto
Matilde Conceição Estevens
Olga Cristina Pacheco Silveira
Severo Praxedes Soares
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