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“Os primeiros apoios finan-
ceiros só devem chegar em abril, 
satisfazendo alguma da liquidez 
das empresas. Mas as dúvidas 
ainda são muitas. O momento é 
de grande ansiedade e de muita 
desorientação.” Paula Franco, 
bastonária da Ordem dos Conta-
bilistas Certificados (OCC), em 
declarações à “Vida Económi-
ca”, considerou importante que 
a sociedade veja nos contabilistas 
“uma fonte de informação verda-
deira, de confiança e certificada”.

As ajudas não podem significar 
o endividamento das empresas, 
muitas delas já em dificuldades. 
“O Governo, em articulação 
com a União Europeia e a ban-
ca, deve encontrar soluções para 
conceder, no caso das empresas 
mais frágeis, financiamentos com 
50% a fundo perdido. Estamos 
a ser confrontados com um dos 
maiores desafios das nossas vidas. 
Políticos, contabilistas certifica-
dos, empresários e cidadãos de-

vem, em momentos como este, 
contribuir para ser parte da so-
lução, evitando, a todo o custo, 
fazer parte do problema”. Defen-
de a bastonária da OCC que os 
contabilistas certificados são uma 
profissão de interesse público, 
porque, em momentos como o 
atual, são fonte de segurança. Os 
contabilistas, com o seu trabalho, 
criam confiança.”

Portugal é o segundo país da 
União Europeia onde as peque-
nas empresas têm mais peso e, da 
mesma forma que o SNS está a 
ser posto à prova, o tecido em-
presarial, se não for ajudado com 
medidas urgentes, pode ser dizi-
mado. “Agora, mais do que nun-
ca, precisamos de nos adaptar às 
alterações legislativas que surgem 
e transmitir, no meio do caos ins-
talado, palavras de serenidade e 
bem informadas aos empresários 
que nos procuram em busca de 
esclarecimentos. Sabemos que os 
contabilistas são o farol de muitas 

empresas, em especial das micro 
ou pequenas empresas, as mais 
desorientadas com o inimigo in-
visível que deixou o mundo à de-
riva. Com ordenados para pagar, 
sem produção e sem volume de 
negócios, os empresários têm de 
confiar na informação que lhes é 
transmitida e descodificada pelos 
contabilistas certificados.”

Na vertente económica, ga-
rante a bastonária, milhares de 
contabilistas certificados estão na 
vanguarda, recebendo através de 
telefonemas, mails e outras men-
sagens múltiplas solicitações de 
empresários para darem resposta 
às suas dúvidas sobre os efeitos 
desta súbita paralisação nas suas 
empresas. “Na era da informação 
desinformada, em que prolifera 
a falsa informação com a mesma 
velocidade do vírus, é importante 
que a sociedade veja nos conta-
bilistas certificados uma fonte de 
informação verdadeira e de con-
fiança”, concluiu Paula Franco. 

PAULA FRANCO, BASTONÁRIA DA OCC, CONSIDERA

Contabilistas certificados são fator de confiança 
para as empresas

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, admite 
que este é um momento de ansiedade e muita desorientação entre as empre-
sas. 


