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40 Anos do Plano Oficial de Contabilidade - POC

Tendências que se sentem e se irão acentuar…

a Caminho dos Princípios de Contabilidade Geralmente 
Aceites (PCGA)

a Convergência com as IFRS do IASB
a Contabilidade e o Relato Financeiro Eletrónicos
a Tensão entre a Normalização Reguladora e a 

Realidade

___________________________________________________________
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a Caminho dos Princípios de Contabilidade Geralmente 
Aceites (PCGA)
Grandes referenciais contabilísticos em Portugal:

 Sistemas de Normalização Contabilística:
 Geral
 Pequenas Entidades
 Micro Entidades
 Entidades sem Finalidade Lucrativa
 Administração Pública

 IFRS, para as empresas emitentes de valores mobiliários em 
mercado

 Normas de Contabilidade Ajustadas, para os bancos não 
cotados (com forte influência das IFRS)

 Plano de Contas para as Empresas de Seguros (com forte 
influência das IFRS)

___________________________________________________________
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a Caminho dos Princípios de Contabilidade Geralmente 
Aceites (PCGA)
(…)
 Convergência na Aplicação dos Regimes de Acréscimo e de Caixa nos 

vários setores de atividade
 Harmonização progressiva de conceitos,  procedimentos e práticas 

entre normas, entidades e profissionais
 Reforço da comparabilidade informativa para os interessados
 A generalização do método das partidas dobradas a todas as entidades
 A entrada em vigor do SNC-AP em 2018, adotando as IPSAS (normas 

internacionais de relato financeiro para o setor público – muito 
influenciadas pelas IFRS do IASB), combinando a dimensão 
patrimonial, orçamental e de relato financeiro, numa perspetiva
multidimensional, a caminho da construção futura de um “Balanço 
Anual do Estado”

___________________________________________________________
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a Caminho dos Princípios de Contabilidade Geralmente 
Aceites (PCGA)
(…)
 A disseminação duma filosofia de prestação de contas à 

generalidade dos agentes económicos
 A exigência social e o triunfo do paradigma utilitarista inerente à 

dimensão e transparência do relato financeiro externo de 
quaisquer entidades:
 Públicas ou privadas
 Comerciais, Civis e até Religiosas
 Empresariais ou Associativas

___________________________________________________________
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a Caminho dos Princípios de Contabilidade Geralmente 
Aceites (PCGA)
(…)
 A assimilação e disseminação  de conceitos contabilísticos:

• Ativo / Passivo
• Gasto / Rendimento
• Despesa / Receita
• Pagamento / Recebimento

 A criação de taxonomias e modelos de recolha e tratamento de 
informação agilizadores do registo e do relato (codificações para 
o reconhecimento e mapas para a apresentação e divulgação de 
informação)

 Uma normalização contabilística que cada vez mais opera com 
base em conceitos comuns

___________________________________________________________
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a Caminho dos Princípios de Contabilidade Geralmente 
Aceites (PCGA)
(…)

 …fazem com que, embora com referenciais diferentes nos 
setores financeiro, produtivo, público e associativo, se caminhe 
firmemente no sentido de um padrão convergente de conceitos e 
práticas contabilísticas que apelidaremos como os futuros 
Princípios de Contabilidade Geralmente Aceites em Portugal

___________________________________________________________
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… a Convergência com as IFRS do IASB

Por força da manutenção da aproximação europeia ao IASB pós-
regulamento 1606/2002, o SNC carecerá no futuro de manter 
alguma convergência com as principais modificações em curso:

 na Estrutura Conceptual do IASB
 nas IFRS

Visto que a Estrutura e normas em que se baseou o SNC não devem 
ficar muito afastados das evoluções que ocorrem na sua matriz 
originária

___________________________________________________________
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… a Convergência com as IFRS do IASB

A Estrutura Conceptual do IASB, criada em 1989, está em modificação 
intensa desde 2010, com as alterações já concretizadas a enfatizar os 
aspetos utilitaristas e de “relato”, designadamente:

 Em termos da definição dos “Objetivos” do relato financeiro
 Criando um capítulo autónomo sobre o conceito de 

“Entidade que Relata”
 Redefinindo completamente as “Caraterísticas Qualitativas” 

para o uso da informação, sendo as duas principais 
(primeiro nível) as seguintes: 
 Apresentação apropriada
 Relevância

 E com uma construção que se assume visar auxiliar os preparadores, 
os auditores, os utilizadores e outros interessados 

___________________________________________________________
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… a Convergência com as IFRS do IASB

Existem alterações significativas nas IFRS que, mediante o seu endosso 
progressivo pela U E, será conveniente integrar / adaptar para as normas 
nacionais, sendo de destacar, entre várias outras, as relativas às seguintes 
normas:

 IFRS 9 – Instrumentos Financeiros (novos tratamentos de matérias 
antes abordadas pelas IAS 32, sobre apresentação e divulgação, e 
principalmente da IAS 39, sobre reconhecimento e mensuração)

 IFRS 13 – Mensurações de Justo Valor (normalizando os três níveis 
para mensurar o justo valor de ativos e passivos)

(…)

___________________________________________________________
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40 Anos do Plano Oficial de Contabilidade - POC

… a Convergência com as IFRS do IASB

Existem alterações significativas nas IFRS que, mediante o seu endosso 
progressivo pela U E, será conveniente integrar / adaptar para as normas 
nacionais, sendo de destacar, entre várias outras, as relativas às seguintes 
normas:
(…)

 IFRS 15 – Rédito em Contratos com Clientes (incluindo numa só 
norma o tema do rédito, antes repartido pelas IAS 11, sobre 
contratos de construção, e IAS 18, sobre rédito) 

 IFRS 16 – Locações (substituindo a anterior IAS 17, sobre locações)

Sendo que, genericamente, todas IFRS e IAS em vigor estão 
significativamente modificadas face ao normativo que foi adaptado pelo 
SNC que se deverá atualizar (salvo se se pretender um afastamento das 
IFRS…) 

___________________________________________________________
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… a Contabilidade e o Relato Financeiro Eletrónicos

A contabilidade, no contexto da evolução tecnológica atual nos sistemas de recolha, 
tratamento, controlo e reporte de informação, determina cada mais vez que o 
registo de:

 Faturação de bens e serviços a clientes
 Receção e contabilização de faturação de bens e serviços de fornecedores
 Processamento de remunerações e encargos legais
 Apuramento e liquidação de impostos
 Gestão e controlo físico e económico de stocks
 Cobranças
 Pagamentos

(…)

___________________________________________________________
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40 Anos do Plano Oficial de Contabilidade - POC

… a Contabilidade e o Relato Financeiro Eletrónicos

A contabilidade, no contexto da evolução tecnológica atual nos sistemas de recolha, 
tratamento, controlo e reporte de informação, determina cada mais vez que o 
registo de:

(…)
 Gestão de contas correntes de terceiros
 A generalidade das transacções bancárias
 A aquisição e venda de investimentos financeiros 
 A generalidade das transacções financeiras e monetárias

… Pode ocorrer através dos sistemas eletrónicos de tratamento de informação 
reduzindo ao mínimo ou eliminando a intervenção humana direta com o tradicional 
lançamento 

___________________________________________________________
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… a Contabilidade e o Relato Financeiro Eletrónicos

 É a própria legislação fiscal que impõe controlos determinando a adoção, por 
todas as empresas, de processos eletrónicos na sua contabilidade

 Dos “programas de contabilidade”, passou-se para aplicações que integram as 
funções de gestão com o registo contabilístico

 As demonstrações financeiras anuais cada vez mais são preparadas com recurso 
a aplicações

 A taxonomia contabilística, seja em termos de registo, seja em termos de relato, 
é uma importante área de desenvolvimento (sendo um dos eixos em pleno 
desenvolvimento pelo IASB, a partir da criação do XBRL)

___________________________________________________________
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… a Contabilidade e o Relato Financeiro Eletrónicos

Os profissionais e estruturas de contabilidade e relato, além duma interacção 
intensa com as tecnologias, tenderão centrar-se nos aspetos em que “o 
computador pode ajudar mas não resolve sozinho” tais como:

 Aferição de períodos de vida útil de ativos
 Avaliação de indícios de imparidade
 Avaliações de quantias recuperáveis em testes de imparidade (ou dos seus 

parâmetros ou pressupostos):
 Em ativos fixos
 Em ativos intangíveis
 Em participações financeiras
 Em crédito concedido

 Estimativas de valor realizável de stocks (ou dos seus parâmetros e pressupostos)
 Análises de risco nos ativos em geral
(…)

___________________________________________________________
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40 Anos do Plano Oficial de Contabilidade - POC

… a Contabilidade e o Relato Financeiro Eletrónicos

Os profissionais e estruturas de contabilidade e relato, além duma interacção 
intensa com as tecnologias, tenderão centrar-se nos aspetos em que “o 
computador pode ajudar mas não resolve sozinho” tais como:

(…)
 Determinação do custo amortizado de ativos e passivos
 Análises de sensibilidade aos riscos de preço, de câmbio, de fluxos de caixa, de 

taxa de juro
 As várias mensurações de justo valor
 As estimativas de grau de acabamento em contratos de construção
 As várias estimativas na especialização rendimentos e gastos
 Etc.

___________________________________________________________
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… a Contabilidade e o Relato Financeiro Eletrónicos

Na contabilidade do futuro
 O contabilista que classifica documentos, ou que apenas memoriza códigos de 

contas, tende a tornar-se desnecessário
 O contabilista, tende a ser um profissional que deverá, além de contabilidade:

 Ter algum conhecimento de sistemas de informação
 Saber usar as ferramentas de cálculo em computador
 Saber cálculo financeiro e atuarial
 Saber estatística
 Saber finanças
 Saber avaliação de ativos, empresas e negócios
 Saber contabilidade de gestão (métodos de custeio a avaliação de 

performance) 
… ou seja, o  desenvolvimento de conhecimento e prática de temas de mensuração, 
que envolvendo cálculos informatizáveis, não dispensam o conhecimento e o 
julgamento técnico dos profissionais

___________________________________________________________
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… a Tensão entre a Normalização Reguladora e a Realidade

Sendo a contabilidade um sistema de tratamento e relato de informação, regulado 
por normas, e de interesse social, continuará a ser confrontada por alguma tensões 
entre o que “deve ser” e o que “é ou pode ser” nos contextos humanos, 
económicos, organizacionais e políticos concretos. Elencam-se alguns dos desafios 
que neste plano, se colocam ao futuro da contabilidade em Portugal:

 Formação dos profissionais de contabilidade e de auditoria para poder aplicar na 
realidade as novas normas e padrões profissionais

 A continuação duma resposta adequada do sistema de ensino na preparação dos 
futuros profissionais

 Sensibilização e formação de empresários e gestores para uma melhor perceção
das dimensões e importância da contabilidade e do relato financeiro nas sua 
empresas

 Criar no seio dos agentes políticos uma maior sensibilidade para a contabilidade, 
numa sempre invocada cultura de prestação de contas e responsabilização

(…)

___________________________________________________________
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40 Anos do Plano Oficial de Contabilidade - POC

… a Tensão entre a Normalização Reguladora e a Realidade

Sendo a contabilidade um sistema de tratamento e relato de informação, regulado 
por normas, e de interesse social, continuará a ser confrontada por alguma tensões 
entre o que “deve ser” e o que “é ou pode ser” nos contextos humanos, 
económicos, organizacionais e políticos concretos. Elencam-se alguns dos desafios 
que neste plano, se colocam ao futuro da contabilidade em Portugal:
(…)
 Dotar as instituições de controlo de adequados meios e formação para uma 

eficaz e sensata verificação do cumprimento das normas (normas contabilísticas 
sem “enforcement” poderão não passar de uma boa intenção…)

 Responder às exigências de uma mais difícil, mais cara, mais supervisionada, 
função de auditoria, após a adoção plena das normas internacionais de auditoria 
em Portugal

(…)

___________________________________________________________
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… a Tensão entre a Normalização Reguladora e a Realidade

Sendo a contabilidade um sistema de tratamento e relato de informação, regulado 
por normas, e de interesse social, continuará a ser confrontada por alguma tensões 
entre o que “deve ser” e o que “é ou pode ser” nos contextos humanos, 
económicos, organizacionais e políticos concretos. Elencam-se alguns dos desafios 
que neste plano, se colocam ao futuro da contabilidade em Portugal:
(…)
 Mitigar os efeitos duma talvez inevitável estratificação contabilística das 

entidades económicas, com aumento da distância qualitativa entre os padrões 
de relato de empresas que aplicam as IFRS e o SNC-geral e os praticados por 
pequenas e micro entidades

 Gerir as tendências políticas para desregular a contabilidade das pequenas 
entidades, a pretexto de simplificar e reduzir custos de contexto, dispensando-as 
de qualquer regime de prestação de contas

(…)

___________________________________________________________
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… a Tensão entre a Normalização Reguladora e a Realidade

Sendo a contabilidade um sistema de tratamento e relato de informação, regulado 
por normas, e de interesse social, continuará a ser confrontada por alguma tensões 
entre o que “deve ser” e o que “é ou pode ser” nos contextos humanos, 
económicos, organizacionais e políticos concretos. Elencam-se alguns dos desafios 
que neste plano, se colocam ao futuro da contabilidade em Portugal:
(…)
 Conseguir que, um dia, o Estado e as várias Administrações Públicas, preparem 

fiavelmente demonstrações financeiras individuais e consolidadas, para que 
cidadãos, eleitores e contribuintes, possam aferir da verdadeira posição 
financeira e desempenho do Estado incorporando, não só as receitas e despesas, 
os pagamentos e recebimentos de cada ano, mas também os direitos e 
responsabilidades que, no final de cada ano, se deixam às gerações futuras

___________________________________________________________


