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Os profissionais da contabilida-
de têm perante si toda uma série 
de novos desafios. Mas também 
contam com novas oportunida-
des. São assuntos que serão deba-
tidos no Dia do Contabilista, que 
tem lugar hoje e amanha, no Por-
to e em Vila Real. Paula Franco, 
bastonária da Ordem dos Conta-
bilistas Certificados (OCC), fez o 
ponto da situação destes profis-
sionais, em declarações à “Vida 
Económica”, esperando do Go-
verno uma maior simplificação 
legislativa no que toca à contabi-
lidade. 

Na sua análise à profissão, Pau-
la Franco destaca as permanentes 
alterações fiscais e contabilísticas 
que levam a uma enorme sobre-
carga dos profissionais. “Para 
além disso, a desmaterialização e 
a simplificação, tão apregoadas, 
acabam por não se sentir no ali-
viar do trabalho dos contabilistas 
certificados. Antes pelo contrá-
rio. E existe ainda um défice de 
reconhecimento sobre o reflexo 
prático do trabalho destes pro-
fissionais na sociedade, tanto nas 
empresas, em particular, como 
na economia, em geral.” No en-
tanto, a bastonária discorda de 
quem diz que a contabilidade e 
os contabilistas certificados têm 
os dias contados. “O digital com-
porta ameaças, mas também mui-
tas oportunidades. Para que isso 
aconteça, a profissão tem de rein-
ventar-se e passar a desempenhar 
um papel ainda mais relevante no 
apoio ao crescimento e ao desen-
volvimento dos clientes.”

Quanto à cooperação com a 
Autoridade Tributária (AT), nos 
primeiros meses do mandato, tal 
verificou-se em múltiplas áreas, 
inclusivamente com a Secretaria 
de Estado dos Assuntos Fiscais. 
Os recursos alocados têm sido 
significativos. “No entanto, os 
interesses nem sempre são con-
vergentes e, nessas situações, 
mantemos – e manteremos – 
sempre um pulso forte em prol 

dos profissionais, não admitimos 
medidas ilegais ou desfavoráveis 
aos contabilistas certificados, que 
burocratizem o exercício da pro-
fissão ou que prejudiquem o cres-
cimento da economia.”

Implementação de medidas 
legislativas

Paula Franco considera que 
existem medidas legislativas que 
devem ser implementadas no 
ordenamento jurídico nacional. 
Acrescenta a este propósito: “Falo 
de reorganização do calendário 
fiscal, da simplificação de mo-
delos declarativos e normas que 
adequem a legislação à doutrina e 
jurisprudência, pelo que a ordem 
já fez chegar à SEAF um pacote 
com várias propostas nesse sen-
tido. No âmbito profissional, é 
fundamental a implementação 
de medidas como o justo impe-
dimento e as férias fiscais, bem 
como a suspensão dos prazos do 
procedimento tributário durante 
o período de férias.”

a bastonária quer atribuir maior 

visibilidade à profissão. Mas é
um processo que abarca esforços
junto de vários intervenientes,
designadamente Governo, AT, te-
cido empresarial, sociedade civil
e dos próprios contabilistas cer-
tificados. Ou seja, trata-se de um 
processo de alteração de mentali-
dades e comportamentos. “Sabe-
mos que o contabilista certificado 
é um parceiro indispensável do
empresário, é um profissional es-
sencial no crescimento da econo-
mia, um profissional de interesse
público, criador de confiança e
credibilidade.”

Entretanto, é intenção da Or-
dem ter uma comissão específica 
no seu seio a trabalhar no sentido 
do reforço do papel dos contabi-
listas certificados. Para além das 
medidas já enunciadas, a breve
trecho será criada uma comissão 
destinada à promoção da credi-
bilização e da dignificação dos
profissionais.” A Ordem vai con-
tinuar a organizar conferências, 
feiras de negócios, debates, apro-
ximando os intervenientes, edu-
cando e consciencializando.

PROFISSIONAIS DEBATEM SITUAÇÃO ACTUAL

Ordem dos Contabilistas insiste na simplificação 
da legislação contabilística e fiscal

Paula Franco diz que ainda há um défice no reconhecimento do trabalho dos 
contabilistas certificados. 
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