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I Encontro Insular dos Contabilistas Certificados terminou com um dia de convívio para os profissionais e as famílias. 

CONTABILISTAS CERTIFICADOS 

"Temos uma economia 
que tem de recuperar" 
Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados enaltece o papel "fundamental" dos profissionais para as 

empresas, sobretudo em tempos de guerra e pandemia. Chegou ao fim o I Encontro Insular com confraternização. 

Encerrou ontem o primeiro En-
contro Insular promovido pela 
Ordem dos Contabilistas Certi-
ficados, evento que decorreu na 
Madeira e teve início na sexta-fei-
ra. O segundo e último dia do I 
Encontro Insular dos Contabilistas 
Certificados foi exclusivamente 
dedicado ao convívio e confra-
ternização entre os profissionais e 
as respetivas famílias, vindos das 
regiões autónomas da Madeira, 
dos Açores e do continente. 

Ontem de manhã, no Parque 
Desportivo de Água de Pena, em 
Machico, os participantes pude-
ram experimentar várias ativida-
des ao ar livre, como caminhada, 
escalada, rappel, danças, jogos 
tradicionais, futsal, karts e pin-
turas faciais para as crianças. Em 
seguida, houve lugar a um almo-
ço buffet, que incluiu animação 
com o típico bailinho da Madeira. 

A primeira edição do en-
contro insular dos contabilistas 
certificados terminou assim de 
uma forma mais leve e descon-
traída, depois de o primeiro dia 
ter sido dedicado a uma confe-
rência, no Museu Casa da Luz,  

dedicada à discussão da fisca-
lidade nas regiões autónomas. 

Sobre o evento, que con-
tou com a participação de mais 
de 200 pessoas, a bastoná-
ria da Ordem dos Contabilis-
tas Certificados defendeu que 
é fundamental juntar os con-
tabilistas de todo o país, in-

  

cluindo as regiões autónomas, 
e apostar na descentralização. 

Paula Franco reconheceu 
ainda que há desafios que de-
vem ser enfrentados na econo-
mia, defendendo o papel "fun-
damental" dos contabilistas. 

"Temos uma economia que 
tem de recuperar", começou por  

referir. "Saímos de uma pande-
mia e estamos também agora a 
ver-nos confrontados com uma 
guerra, e as empresas e a econo-
mia têm de recuperar. De forma 
positiva, estruturada, para que 
se consigam manter sustentá-
veis, e o papel do contabilista 
certificado é fundamental", disse. 

Por Marco Milho 
mmilho@jm-madeira.pt 


