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EDITORIAL: 
 
Finalmente Agosto !!! 

É assim que a generalidades dos profissionais de 

contabilidade deste país olham para o mês de Agosto. 

Depois dos grandes desafios que começam normalmente 

em Fevereiro, Agosto, depois dos ivas, é tempo de férias 

ou de um ritmo mais normal.  

Para “O Tributo” este é um número de esperança onde 

acolhemos novos temas, novas colaborações e onde 

continuamos a dar atenção à vontade de mudança nos 

contabilistas certificados.  

Neste número continuamos a ter os calendários fiscais 

de quatro países: Portugal, Angola. Moçambique e 

Cabo Verde e ainda a legislação relevante de julho. 

Trazemos à estampa a “Contabilidade Ambiental. 

Gastos Ambientais”, um tema para muitos conhecerem. 

Recordar conceitos importantes, como são “Ponto 

Critico de Vendas e Margem de Segurança”, para 

quem gosta de gestão. Não perca “O novo regime de 

proteção da casa de morada de família.  

A profissão de contabilista certificado vive tempos 

interessantes. Nota-se a vontade de mudança em 

muitos, sobretudo depois do novo estatuto conquistado 

pelos profissionais. Neste número temos o resumo do 

“Debate “À luz do novo estatuto da OCC e que novos 

regulamentos queremos?”, leiam para saberem como 

correu este debate realizado no Porto e as suas 

conclusões.  

Agosto 2016 
 

Número 12 
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Não ficam por aqui os temas dos contabilistas certificados. “O Tributo” tem o privilégio de 

apresentar um contributo sobre um tema crítico para todos os contabilistas: “O sigilo 

profissional do Contabilista Certificado e o controle de qualidade”. O Controlo de 

Qualidade da Ordem tem estado sob debate. Recomendamos a leitura deste contributo que 

é importante para os contabilistas certificados e para quem com eles colabora. As 

conclusões são surpreendentes!  

 

Agosto é mês de Jogos Olímpicos. Os primeiros de sempre a serem realizados numa cidade 

que fala português. Para todos nós é um motivo de regozijo este grande evento ser 

organizado numa cidade, num país que fala a mesma língua que nós e que tanto nos diz.  

 

Estamos a torcer para que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro sejam um tremendo 

sucesso. Também fazemos votos de todas as alegrias para os atletas olímpicos 

portugueses e desde já damos os enormes parabéns à “nossa” judoca Telma Monteiro pela 

sua brilhante medalha de bronze.  

 

Boas leituras e para todos os que estão ou vão de férias, umas grandes férias. 

 

  

              António Xavier,   Alexandra Varela    e        Vitor Vicente 
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Legislação relevante em julho de 2016 

 

 Decreto-Lei n.º 36/2016, de 1 de julho: CPPT, RCPIT e RCPT. 

No uso da autorização legislativa concedida pelos artigos 179.º, 181.º e 182.º da Lei 

n.º 7-A/2016, de 30 de março, altera o Código de Procedimento e de Processo 

Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, o Regime 

Complementar do Procedimento de Inspeção Tributária e Aduaneira, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de dezembro, e o Regulamento das Custas dos 

Processos Tributários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 29/98, de 11 de fevereiro. 

 

 Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2016-A, de 2016.07.07: Subsistema 

de Incentivos para o Fomento da Base Económica de Exportação. 

Procede à quarta alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2016-A, de 22 

de setembro que regulamenta o Subsistema de Incentivos para o Fomento da Base 

Económica de Exportação. 

 

 Decreto-Lei n.º 38/2016, de 15 de julho: Majoração dos gastos 

suportados pelas empresas de transportes com a aquisição de 

combustíveis. 

No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 172.º da Lei n.º 7-A/2016, de 

30 de março, procede à alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, no que respeita à majoração dos gastos 

suportados pelas empresas de transportes com a aquisição de combustíveis. 

 

 Portaria n.º 189/2016 de 14 de julho: Notas de Enquadramento ao Plano 

de Contas Multidimensional. 

Aprova em anexo as Notas de Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional, 

o qual faz parte como anexo III do Decreto -Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, 

entrando em vigor na data de início da vigência do Decreto -Lei n.º 192/2015, de 11 

de setembro. 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/74842317
https://dre.pt/application/file/74896580
https://dre.pt/application/file/74896580
https://dre.pt/application/file/74953256
https://dre.pt/application/file/74953256
https://dre.pt/application/file/74953256
https://dre.pt/application/file/74950412
https://dre.pt/application/file/74950412
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 Decreto do Presidente da República n.º 35/2016, de 2016.07.18: 

Convenção entre a República Portuguesa e o Reino da Arábia Saudita 

para Evitar a Dupla Tributação. 

Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e o Reino da Arábia Saudita 

para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos 

sobre o Rendimento, assinada em Lisboa, em 8 de abril de 2015. 

 

 Decreto do Presidente da República n.º 36/2016, de 2016.07.18: 

Convenção entre a República Portuguesa e o Sultanato de Omã para 

Evitar a Dupla Tributação. 

Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e o Sultanato de Omã para 

Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre 

o Rendimento, assinada em Lisboa, em 28 de abril de 2015. 

 

 Decreto do Presidente da República n.º 40/206, de 2016.07.27: Acordo 

para Evitar a Dupla Tributação. 

Ratifica o Acordo entre a República Portuguesa e a República Socialista do 

Vietname para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 

Impostos sobre o Rendimento, assinado em Lisboa em 3 de junho de 2015. 

 

 Resolução da Assembleia da República n.º 127/2016, de 2016.07.18: 

Convenção entre a República Portuguesa e o Reino da Arábia Saudita 

para Evitar a Dupla Tributação. 

Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e o Reino da Arábia Saudita para 

Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre 

o Rendimento, assinada em Lisboa, em 8 de abril de 2015. 

 

 Resolução da Assembleia da República n.º 128/2016, de 2016.07.18: 

Convenção entre a República Portuguesa e o Sultanato de Omã para 

Evitar a Dupla Tributação. 

Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e o Sultanato de Omã para 

Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre 

o Rendimento, assinada em Lisboa, em 28 de abril de 2015. 

 

 

https://dre.pt/application/file/74966689
https://dre.pt/application/file/74966689
https://dre.pt/application/file/74966689
https://dre.pt/application/file/74966690
https://dre.pt/application/file/74966690
https://dre.pt/application/file/74966690
https://dre.pt/application/file/75045350
https://dre.pt/application/file/75045350
https://dre.pt/application/file/74966691
https://dre.pt/application/file/74966691
https://dre.pt/application/file/74966691
https://dre.pt/application/file/74966692
https://dre.pt/application/file/74966692
https://dre.pt/application/file/74966692
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 Resolução da Assembleia da República n.º 143/2016, de 2016.07.27: 

Acordo para Evitar a Dupla Tributação. 

Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a República Socialista do Vietname 

para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos 

sobre o Rendimento, assinado em Lisboa em 3 de junho de 2015. 

 

 Decreto Legislativo Regional n.º 30/2016/M, de 18 de julho: Regime 

jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e 

restauração (RJACSR). 

Adapta à Região Autónoma da Madeira o regime jurídico de acesso e exercício de 

atividades de comércio, serviços e restauração (RJACSR), aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro. 

 

 Decreto Legislativa Regional n.º 33/2016/M, de 20 de julho: Regime de 

redução das taxas do IRS. 

Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 3/2011/M, de 22 de fevereiro, 

que define o regime de redução das taxas do imposto sobre o rendimento das 

pessoas singulares, previstas no CIRS, aplicável aos residentes na Região 

Autónoma da Madeira. 

 

 Despacho n.º 159/2016-XXI, de 13 de julho, do Secretário de Estado dos 

Assuntos Fiscais: Pedido de compensação forfetária, previsto no artigo 

59.º-B do Código do IVA. 

Determina que o pedido de compensação forfetária, previsto no artigo 59.º-B do 

Código do IVA, respeitante ao primeiro semestre do ano de 2016 poderá ser 

apresentado à Autoridade Tributária e Aduaneira, nos termos definidos na Portaria 

n.º 19/2015, de 4 de fevereiro, até ao último dia do mês de agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/75045351
https://dre.pt/application/file/75045351
https://dre.pt/application/file/74966703
https://dre.pt/application/file/74966703
https://dre.pt/application/file/74966703
https://dre.pt/application/file/74981767
https://dre.pt/application/file/74981767
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B4CAA7F0-5AEE-45B8-96D3-B4765ED9A90B/0/Despacho_SEAF_159_2016_XXI.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B4CAA7F0-5AEE-45B8-96D3-B4765ED9A90B/0/Despacho_SEAF_159_2016_XXI.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B4CAA7F0-5AEE-45B8-96D3-B4765ED9A90B/0/Despacho_SEAF_159_2016_XXI.pdf
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Artigos do mês:  

 

O sigilo profissional do Contabilista Certificado e o 

controlo de qualidade. 

Enquadramento 

Neste artigo sobre a atual situação da Ordem dos Contabilistas Certificados, 

resolvemos escrever sobre um aspeto que justifica a existência dos Contabilistas 

Certificados e fundamenta a confiança dos empresários e da sociedade naqueles e nos 

seus colaboradores: o sigilo profissional. 

Este tema está estreitamente relacionado com o do controlo de qualidade que tanto 

tem interessado os Contabilistas Certificados nos últimos tempos. Foi, aliás, este o motivo 

principal que nos levou a fazer o estudo desta matéria pelos olhos de um não jurista. 

 Esperamos que este nosso contributo seja de utilidade para os Contabilistas 

Certificados.  

 O que é o sigilo profissional na profissão dos Contabilistas Certificados? 

 A Lei 139/2015 de 7 de Setembro contém o Estatuto e o Código Deontológico da 

nossa profissão. Esta Lei, pelo seu artigo 4.º coloca na nossa profissão muito direito 

supletivo, designadamente o que consta na Lei 2/2013, lei-quadro das ordens, no Código de 

Processo Administrativo e em vários outros diplomas.  

 Também é útil termos a noção de que o legislador, neste caso o Parlamento, quis 

que os estatutos da Ordem dos Contabilistas Certificados ficasse no mesmo patamar 

legislativo dos Estatutos e do Código Deontológico das outras Ordens. Isto deveu-se ao 

processo de conformação, obrigatório, dos estatutos e códigos deontológicos de todas as 

Ordens com a Lei n.º 2/2013, fazendo assim com que todas as Ordens ficassem com muitas 

disposições legais idênticas na sua substância. É o caso também do sigilo profissional. 

Iremos usar neste artigo a comparação com Médicos e Advogados nesta matéria do sigilo 

profissional, por ser aqueles que pela experiência quotidiana mais facilmente nos são 

conhecidos.  

 No caso dos Contabilistas Certificados, o sigilo profissional impõe-se porque 

tomamos conhecimento de documentos, factos e informações sobre a situação financeira, 

patrimonial e da vida das empresas/entidades. Esses factos e informações só nos foram 
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dados a conhecer por causa das nossas funções profissionais junto dessas entidades. Toda 

essa informação, todos os documentos que chegam ao conhecimento dos Contabilistas 

Certificados são propriedade da entidade a quem os Contabilistas Certificados e seus 

colaboradores tomaram a responsabilidade de execução da contabilidade.  

 O legislador impôs, e bem, a obrigação da confidencialidade sobre assuntos que não 

são nossos, mas sim de outros, criando assim um clima de confiança entre o empresário e o 

Contabilista Certificado.  

 Fazendo aqui o paralelismo com advogados e médicos, reparamos todos que 

também estes profissionais não podem divulgar, no caso dos médicos, os dados clínicos 

dos seus pacientes, e, no caso dos advogados, as informações sobre os casos e os clientes 

que advogam. Como é óbvio todos nós mudaríamos imediatamente de médico ou de 

advogado se houvesse divulgação pública, fosse lá a quem fosse, sem o nosso 

consentimento ou sem haver imposição legal ou decisão judicial, de informação que estes 

profissionais tivessem obtido no decurso da sua ação profissional.  

 O estatuto e código deontológico conferem ao Contabilista Certificado  obrigações 

legais similares a que médicos e advogados têm nesta matéria.  

Podemos portanto resumir a definição de sigilo profissional dizendo que é a 

obrigação ética, deontológica e legal que o Contabilista Certificado e seus colaboradores 

têm de não divulgar ou dar a conhecer, qualquer informação da contabilidade pela qual são 

responsáveis. 

 

As normas legais do sigilo profissional para o Contabilista Certificado 

A lei n.º 2/2013 de 10 de janeiro, a chamada lei-quadro das Ordens, no seu art.º 2.º  

já menciona que as associações públicas profissionais são “as entidades públicas de 

estruturas associativas representativas de profissões que devam ser sujeitas, 

cumulativamente, ao controlo do respetivo acesso e exercício, à elaboração de normas 

técnicas e de princípios e regras deontológicas específicos e a um regime disciplinar 

autónomo, por imperativo de tutela do interesse público.” 

Mas é no art.º 28.º da lei n.º 2/2013 com a epígrafe “Princípios e regras 

deontológicos e normas técnicas” determina o seu n.º 1 que: “O exercício da profissão 

organizada em associação pública já deve respeitar o cumprimento dos princípios e regras 

deontológicas e das normas técnicas aplicáveis…”. De referir que no n.º 3 deste artigo já é 

estendida a obrigação de respeito aos princípios e regras deontológicas a todos os que 
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trabalhem nas sociedades de profissionais, mesmo os não que tenham habilitações 

profissionais requeridas para o exercício da profissão organizada em associação pública. 

Na Lei 139/2015 de 7 de Janeiro, no Anexo I que contém o Estatuto da Ordem dos 

Contabilistas Certificados, doravante EOCC, temos várias disposições nesta matéria. 

No art.º 72.º do EOCC, com epígrafe “Deveres para com as entidades a quem 

prestem serviços”, dispõem as alíneas c), d) e e) do n.º 1: 

“c) Prestar informações e esclarecimentos nos termos previstos no Código Deontológico;” 

“d) Guardar segredo profissional sobre os factos e documentos de que tomem conhecimento 

no exercício das suas funções, dele só podendo ser dispensados por tais entidades, por 

decisão judicial ou pelo conselho diretivo da Ordem;” “e) Não se servir, em proveito próprio 

ou de terceiros, de factos de que tomem conhecimento em razão do exercício das suas 

funções;” 

 No art.º 89.º do EOCC, com epígrafe “Aplicação de Sanções”, no n.º 4, que trata da 

aplicação da sanção de suspensão, temos as alíneas b), d), e) que dispõem: 

“b) Quebrem o segredo profissional, fora dos casos admitidos pela alínea c) do n.º 1 do 

artigo 72.º;” “d) Divulguem ou deem a conhecer, por qualquer modo, segredos industriais ou 

comercias das entidades a que prestem serviços de que tomem conhecimento no exercício 

das suas funções;” “e) Se sirvam em proveito próprio ou de terceiros de factos que tomem 

conhecimento no exercício das suas funções.” 

 No Anexo II da Lei 139/2015 de 7 Setembro, que é o Código Deontológico dos 

Contabilistas Certificados, doravante CDCC, temos a parte substantiva do sigilo profissional. 

 No CDCC no seu art.º 3.º, com epígrafe, “Princípios deontológicos gerais”, o n.º 1, 

trata os princípios pelos quais os Contabilistas Certificados devem orientar a sua atuação 

profissional. No n.º 1, alínea f), O princípio da confidencialidade implica que os contabilistas 

certificados e seus colaboradores guardem sigilo profissional sobre os factos e os 

documentos de que tomam conhecimento, direta ou indiretamente, no exercício das suas 

funções; 

No Art.º 10.º do CDCC, com epígrafe “Confidencialidade”, determina no seu n.º 1 que 

além dos Contabilistas Certificados e seus colaboradores estarem obrigados ao sigilo 

profissional, e que o sigilo profissional ainda inclui “…devendo adotar as medidas 

adequadas para a sua salvaguarda”. No n.º 2 menciona que documentos e outras coisas 

também fazem parte do sigilo profissional. No n.º 3 refere que a obrigação do sigilo 

profissional não está limitada no tempo, estende-se mesmo após a cessação de funções. O 

n.º 4 dispõe: “Cessa a obrigação de sigilo profissional quando os contabilistas 
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certificados tenham sido de tal dispensados pelas entidades a que, prestam serviços, 

por decisão judicial ou ainda quando previamente autorizados pelo conselho diretivo, 

em caso devidamente justificados.”  

São estes, na nossa opinião, os artigos legais constantes na Lei n.º 2/2013 e na Lei 

139/2015, tanto no Anexo I - EOCC como Anexo II - CDCC que regulam o sigilo profissional 

e a forma de cessação da obrigação de sigilo profissional.  

Existe uma alteração entre o atual estatuto o EOCC e o estatuto que vigorou até dia 

6 de outubro de 2015.   

No EOCC não existe a possibilidade de a Ordem exigir ao Contabilista Certificado 

que este proceda à comunicação à Ordem da identificação das entidades que os CC 

assumiram a responsabilidade pelas contabilidades. A existência do art.º 10.º do antigo 

estatuto foi rejeitado pelo Parlamento com base num parecer da Autoridade da 

Concorrência, fundado no direito comunitário e também nas questões do sigilo profissional. 

Com esta alteração, também, na nossa opinião, o Contabilista Certificado está 

impedido de publicitar ou divulgar os clientes que tem, sem autorização destes, por estar 

abrangido pelo sigilo profissional 

 

A situação perante a Autoridade Tributária 

Nos motivos de cessação do sigilo profissional, n.º 4 do art.º 10.º do CDCC, não 

consta nenhuma referência à Autoridade Tributária.  

Sobre este aspeto, que na prática é muitas vezes esquecido da forma correta de 

agir, da relação com a AT no tema do sigilo profissional, recomendamos a leitura de um 

excelente artigo de quem está habilitado a dar estas opiniões. Este artigo foi elaborado por 

uma jurista da Ordem, publicado no jornal Vida económica a 8-2-2013 e está no site da 

Ordem, com o título “Sigilo profissional do Técnico Oficial de Contas”.  

Neste artigo é defendido que, inclusivamente perante a AT e até num inquérito 

criminal, o TOC não estaria obrigado a dar conhecimento das informações e documentos 

que lhe foram confiados no exercício da sua profissão, sem autorização por escrito do 

sujeito passivo, ou por decisão judicial. A única exceção a isto é se forem factos que 

configurem um crime público, onde aí existe até uma obrigação de denúncia através da 

Ordem.  

 

http://www.occ.pt/fotos/editor2/ve8feveirocreis.pdf
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Então e o controlo de qualidade da Ordem? 

Como decorre da análise da lei, designadamente o n.º 4 do art.º 10.º do CDCC, não 

existe provisão legal para cessação do sigilo profissional, por motivo de solicitação dos 

controladores de qualidade da Ordem. Não existe hoje, como na nossa opinião não existia 

no passado na vigência do EOTOC, justificação legal para a cessação do sigilo profissional 

para realização de um controlo de qualidade da Ordem, exceto se previamente a essa ação 

o sujeito passivo, por escrito, desse a sua anuência.  

Atualmente, salvo melhor opinião, a Ordem não pode especificar a entidade sobre a 

qual irá cair um processo de controlo de qualidade porque a obrigação de informação à 

Ordem de quais são os nossos clientes já não existe e até o contrato com os clientes está 

abrangido pelo sigilo profissional. 

Só para reflexão, nenhum de nós imagina nos médicos e advogados, que têm regras 

de sigilo profissional similares, haver controlos de qualidade das suas ordens em que tanto 

médicos como advogados tenham de fornecer a identificação e a listagem dos seus clientes 

e muito menos o historial clinico ou as peças processuais que o advogado trocou ou colocou 

no processo do seu cliente.  

Face a este quadro legal parece-nos que o controlo de qualidade da ordem deve ser 

repensado para, salvo melhor opinião, não ser entendido como estando a promover a 

cessação do sigilo profissional sem suporte legal, ou podendo até alguns pensar, 

erradamente seguramente, que o que aconteceu no dia 13 de julho não foi mais do que uma 

necessidade de justificação de existência deste serviço na Ordem.  

Deixaremos a abordagem do que pode ser o controlo de qualidade na nossa Ordem 

para outra ocasião, afinal a Lei 2/2013 e a Lei 139/2015, com o nosso novo e muito 

melhorado estatuto, já criaram as normas basilares de um controlo de qualidade legal, 

pedagógico, que seja indutor de padrões de excelência na profissão ao mesmo tempo que 

ajude os membros nas suas funções e esteja legitimamente do seu lado.  
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Conclusão 

O sigilo profissional é uma pedra angular da existência de profissões organizadas em 

associações públicas profissionais. No caso dos Contabilistas Certificados, a propriedade 

dos factos e das informações que nos foram dados a conhecer no decurso do nosso 

exercício profissional é da propriedade do sujeito passivo que nos confiou os mesmos. A 

divulgação desses factos e / ou informações a outros, exceto no caso de se tratar de um 

crime público, só pode ser feito por autorização do sujeito passivo, por decisão judicial ou, 

em casos justificados, por autorização da Ordem. O respeito pelo sigilo profissional é uma 

necessidade legal, mas também uma necessidade para manutenção e consolidação da 

confiança dos sujeitos passivos no dever de reserva dos Contabilistas Certificados.  

Não existindo provisão legal para cessação do sigilo profissional para efeitos de 

controlo de qualidade, não pode o mesmo incidir sobre factos, documentos ou informações 

que estejam protegidos pelo sigilo profissional, como são as reconciliações bancárias, 

balancetes, extratos de conta, modelos 22, entre muitos outros, dos sujeitos passivos a 

quem prestamos serviços e até a nossa lista de clientes se inclui no sigilo profissional.  

Fica aqui este nosso contributo, que esperemos seja positivo e útil para os colegas.  

Artigo escrito por: 

     

Vitor Vicente 

Contabilista Certificado 

Gerente e Diretor-Técnico da empresa Contas e Resultados, Lda.  

Licenciado em Contabilidade e Administração Ramo Fiscalidade pelo ISCAL  
 
Presidente da Direção da ANACO – Associação Nacional Contabilistas 

Participante do Grupo Informal de 3 TOC que junto do parlamento participaram da 
alteração dos Estatutos da Ordem dos Contabilistas Certificados 

Candidato a Bastonário, pela Lista C, nas eleições de 2010 da OTOC  

https://www.facebook.com/Vitor.Vicente.contabilista 

E-mail: vitoravicente@gmail.com  

mailto:vitoravicente@gmail.com
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CONTABILIDADE AMBIENTAL 

Gastos ambientais 

As preocupações ambientais têm vindo a crescer a nível mundial, levantando 

inúmeras questões, ao nível da qualidade da água e do ar, do aumento da temperatura, do 

degelo, etc. que são tão complexas como preocupantes. As organizações mundiais têm-se 

mostrado interessadas em minimizar o problema, recorrendo a estratégias e políticas 

ambientais, que interagem com as empresas, que nas suas atividades são responsáveis 

pelas ações que possam interferir com o ambiente. Numa componente voluntária, as 

empresas podem mostrar que praticam uma gestão sustentável, recorrendo a sistemas de 

gestão ambiental e à contabilidade ambiental. 

Além da legislação ambiental imposta às empresas portuguesas, esta preocupação 

insere-se também na imagem que estas transmitem aos seus stakeholders, que estão, cada 

dia, mais atentos às relações entre as empresas e o meio ambiente, existindo já elevadas 

coimas em caso de agressões acidentais ou involuntárias. A questão ambiental é uma 

questão estratégica, que tem de ser funcional de modo a incorporar considerações 

ambientais. Por conseguinte as políticas ambientais cada vez mais interagem com a 

estratégia competitiva, com o marketing, as finanças, os recursos humanos, a eficiência 

operacional, a qualidade e o desenvolvimento de produtos. 
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Mas quando se pensa em investimento, em gestão estratégica, um dos elementos 

essenciais são os gastos. A dificuldade na mensuração dos gastos ambientais deve-se às 

limitações dos sistemas de contabilidade, nomeadamente à falta de sistemas analíticos, já 

que pela sua natureza estes gastos se enquadram nos gastos indiretos de fabricação, 

dificultando por isso a sua identificação. 

O desenvolvimento da industrialização e da economia torna este assunto mais 

pertinente, mas importa saber se as empresas controlam os gastos ambientais de forma a 

garantirem que as suas políticas estratégicas e ambientais geram investimentos rentáveis e 

qual o seu impacto no desempenho financeiro das mesmas. Conjugar o desenvolvimento 

económico com a proteção ambiental é sem dúvida um desafio atual colocado às empresas. 

Por esse motivo é imperativo o conhecimento dos seus gastos e rendimentos com origem 

em questões ambientais e o seu correto reconhecimento, uma vez que se tornam 

importantes no processo de tomada de decisões. 

De acordo com a NCRF 26 – Matérias ambientais (parágrafo 6) “o termo ambiental 

refere-se ao meio físico natural, incluindo o ar, a água, a terra, a flora, a fauna e os recursos 

não renováveis como por exemplo os combustíveis fósseis e os minerais”. 

Esta norma vem adotar a Recomendação da Comissão Europeia de 30 de maio de 

2001 respeitante ao reconhecimento, mensuração e divulgação de matérias ambientais nas 

contas anuais e no relatório de gestão das sociedades, publicada no Jornal Oficial das 

Comunidades Europeias de 13 de junho de 2001. 

O seu objetivo é o de enumerar os” (…) critérios para o reconhecimento, mensuração 

e divulgação relativos aos dispêndios de carácter ambiental, aos passivos e riscos 

ambientais e aos ativos com eles relacionados resultantes de transações e acontecimentos 

que afetem, ou sejam suscetíveis de afetar, a posição financeira e os resultados da entidade 

relatada.”. Bem como identificar “(…) o tipo de informação ambiental que é apropriado 

divulgar, relativamente à atitude da entidade face às matérias ambientais e ao 

comportamento ambiental da entidade, na medida em que possam ter consequências para a 

sua posição financeira.” 

O gasto ambiental surge quando a empresa se compromete, por meio de uma 

obrigação legal, contratual, política, voluntária ou estratégica, em implementar atividades 

ecológicas para reduzir o consumo de matérias prima, transformar resíduos em novos 

produtos e serviços, para reduzir a emissão desses resíduos e para neutralizar os seus 

efeitos tóxicos, estes requerem, assim, o mesmo tratamento que recebem os gastos de 

outra natureza, pois como qualquer gasto operacional, têm impacto na tomada de decisões 
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não podendo os gestores ficar alheios ao seu valor que muitas vezes não é trivial e tem 

vindo a aumentar. 

A NCRF 26, no seu parágrafo 7, refere que “os dispêndios de caráter ambiental 

incluem os gastos das medidas tomadas por uma entidade ou, em seu nome, por outras 

entidades, para evitar, reduzir ou reparar danos de caráter ambiental decorrentes das suas 

atividades”. 

Pode-se considerar gastos ambientais como: 

- Gastos das medidas tomadas por uma entidade para evitar, reduzir ou reparar 

danos de carácter ambiental decorrentes das suas atividades, por exemplo: 

 

 

râneas; 

 

 

 

- Gastos adicionais identificáveis cujo objetivo principal consista em evitar, reduzir ou 

reparar danos de carácter ambiental. 

Além de diferentes definições, importa ainda distinguir: 

 efetuados espontaneamente pela empresa, 

devido a uma postura antecipatória. Podem ser visualizados de uma forma mais ampla, 

refletindo não somente os gastos puramente associados ao controlo de redução da emissão 

de resíduos, mas também os relacionados às atividades operacionais como um todo, 

abrangendo desde a conceção dos seus produtos, as matérias-primas a serem utilizadas, o 

processo produtivo com redução na emissão de resíduos e acompanhamento do ciclo de 

vida dos produtos, a formação de pessoal e a aquisição de equipamentos, assim como o 

investimento em projetos comunitários voltados à conscientização ambiental. 

os (ou compulsatórios): são os desembolsos relacionados com as 

imposições legais e as penalidades diversas resultantes ou não de litígios.  

Tais gastos devem ser classificados como perdas, portanto redutoras do património da 

empresa. 
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Ambiental: são os gastos com as atividades que visam prevenir a 

produção de resíduos que possam vir a ser depositados no meio ambiente, como sejam a 

contratação de mão-de-obra especializada na área ambiental, a formação e a 

conscientização de funcionários e substituição de materiais poluentes; 

 processos 

da empresa estão a cumprir as normas ambientais (leis, normas voluntárias, como a ISO 

14001 e as políticas ambientais de gestão), como a verificação de métodos e processos, ou 

os testes e inspeções para verificação de parâmetros poluidores. 

O primeiro e grande passo é reconhecer os gastos ambientais. O rigor deste 

procedimento contribui para uma análise eficaz dos resultados ambientais e da sua 

influência na gestão e processo de decisão da empresa. 

A mensuração de gastos ambientais transformou-se numa necessidade imposta não 

só por questões legais, como pelo próprio mercado, apresentando-se como um factor de 

competitividade, obrigando as empresas a investirem cada vez mais nas questões 

ambientais, os gastos ambientais devem ser reconhecidos no momento da ocorrência do 

facto que lhe deu origem, à exceção de quando possuem condições para serem 

considerados como um ativo, sendo que, a mensuração é o processo de determinar as 

quantias monetárias pelas quais os elementos que fazem parte das demostrações 

financeiras, devem ser reconhecidos. 

No entanto no parágrafo 8 da NCRF 26, pode ler-se que: “Caso não seja possível 

separar a quantia dos gastos adicionais de carácter ambiental relativamente a outros gastos 

nos quais possam estar integrados, pode fazer-se uma estimativa para a sua mensuração, 

na condição de a quantia obtida satisfazer o requisito de ter como objetivo principal a 

prevenção, a redução ou a reparação de danos ambientais.” 

No parágrafo 39 da mesma norma são definidos quais os gastos ambientais que 

devem ser considerados na mensuração de um passivo ambiental: 

“ (a) Dispêndios incrementais directos do esforço de reparação; 

(b) Remunerações e prestações pagas aos trabalhadores, que se espera venham a dedicar 

uma parte significativa do seu tempo de trabalho directamente ao processo de restauração; 

(c) Obrigações de controlo após reparação dos danos; e 

(d) Progresso tecnológico na medida em que seja provável que as autoridades públicas 

recomendem a utilização de novas tecnologias.” 
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Em relação ao seu registo o sistema de normalização contabilística (SNC), sugere 

que as empresas, sigam um código de contas, de forma a produzirem-se resultados 

uniformes, fazendo referência a três contas relativas a matérias ambientais: 

-Provisões/Matérias Ambientais 

-Provisões do período/Matérias Ambientais 

-Reversões/De provisões/Matérias Ambientais 

Estas contas, são as utilizadas para registo de provisões, resultantes de passivos de 

carácter ambiental. 

 

A NCRF 26 não faz referência a mais nenhuma subdivisão de contas, mas a 

necessidade das empresas elaborarem estas subdivisões de uma forma mais específica, 

urge e cada empresa deve adequar o seu código de contas de acordo com o seu perfil e a 

informação desejada. A informação sobre matérias ambientais, pode ser também obtida 

através da contabilidade analítica ou da utilização de contas refletidas. Contudo sugere que 

o registo seja efetuado por domínios ambientais, pelo que na sua contabilização, estes 

devem ser tidos em conta. A utilização de centros de custos e a criação de subcontas para 

gastos, rendimentos, ativos e passivos é uma solução, devendo cada empresa adequar o 

seu sistema de acordo com a sua necessidade em obter informação. No parágrafo 23 da 

norma refere-se também que: “os dispêndios de carácter ambiental devem ser reconhecidos 

como gastos no período em que são incorridos, a menos que satisfaçam os critérios 

necessários para serem reconhecidos como um ativo”, no parágrafo 24, refere-se que os 

dispêndios de caráter ambiental de exercícios anteriores devem ser sempre considerados 

como gastos do exercício corrente. 

Os gastos ambientais devem ser reconhecidos na classe 6 – Gastos, dependendo 

das empresas e das situações que ocorrem para prevenir, evitar ou reparar danos no 

ambiente, podem ser criadas subcontas para dar resposta a diferentes gastos, usando por 

exemplo os dígitos 99 para as questões ambientais. 

Seguindo este procedimento tanto para os gastos ambientais como para os 

rendimentos ambientais, podemos calcular os resultados dos efeitos ambientais, poderão 

evidenciar os efeitos das medidas ambientais implementadas pela empresa, mensurando 

assim a sua qualidade ambiental. 
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Apesar de alguns países emitirem normas de caráter voluntário e outras de aplicação 

obrigatória, a maioria das práticas de relato ambiental continuam a ser voluntárias, sendo a 

divulgação ambiental justificada pelas empresas como uma preocupação em legitimar as 

suas actividades. 

Em Portugal a divulgação das matérias ambientais tem sido efetuada nos relatórios e 

contas e nos relatórios de sustentabilidade. 

O Relatório e Contas é constituído por vários documentos: 

-Relatório de gestão; 

-Balanço; 

-Demostração de resultados; 

-Demostração das alterações na posição financeira (Capital); 

-Demostração de fluxos de caixa; 

-Anexo. 

Na NCRF 26, nos parágrafos 48 a 51, é sugerido que as matérias ambientais sejam 

divulgadas em dois dos documentos do relatório e contas: no relatório de gestão e no 

anexo. Refere que: “As informações ambientais devem ser divulgadas na medida em que 

sejam materialmente relevantes para a avaliação do desempenho financeiro ou para a 

posição financeira da entidade.” Não se refere a informação a divulgar no balanço, nem na 

demostração de resultados, uma vez que o modelo aprovado apresenta a informação 

agrupada por grandes rubricas, estando os valores ambientais incluídos. 

O conteúdo do Relatório de Gestão está definido no Art.º 66 do Código das Sociedades 

Comerciais - CSC. Transcreve-se o nº 3 deste artigo, dada a sua relevância: 

-Na medida do necessário à compreensão da evolução dos negócios, do 

desempenho ou da posição da sociedade, a análise prevista no número anterior 

deve abranger tanto os aspetos financeiros como, quando adequado, referências de 

desempenho não financeiras relevantes para as atividades específicas da sociedade, 

incluindo informações sobre questões ambientais e questões relativas aos 

trabalhadores. (Redação dada pelo Decreto-Lei n.º35/2005, de 17 de fevereiro). 

Pelo exposto as empresas devem atender não só à NCRF 26, mas também ao Art.º 

66 CSC, para assim cumprirem com o seu dever de divulgação de matérias ambientais. 
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Como já salientado a NCRF 26 não faz referência à divulgação de contas ambientais 

no balanço e na demostração de resultados, contudo o código de contas deve ser adaptado 

consoante a especificidade da empresa de forma a obter a melhor informação para 

elaboração do relatório de gestão e do anexo, assim como para produzir a melhor 

informação para a gestão, podendo ter deste modo um grande peso na tomada de decisões. 

Na contabilidade ambiental, uma das rubricas mais importantes são os gastos 

ambientais, através do seu correto reconhecimento, mensuração, registo e divulgação, o 

que contribui para um melhor cumprimento do normativo legislativo e da consciência 

ambiental. 

 

 

 

Artigo escrito por: 

 

Marina Garcia Bonito  

Contabilista Certificada  

Mestre em Contabilidade e Finanças pela ESGT  

Licenciada em Gestão de empresas pelo ISLA  

Texto baseado em : http://hdl.handle.net/10400.15/1381 
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O novo regime de proteção da casa de morada de 

família 

 

Foi publicada, no dia 23 de maio de 2016, a Lei n.º 13/2016 que protege a casa de morada 

de família no âmbito de processos de execução fiscal.  

Com esta nova lei alteram os art.º 219.º, 231.º e 244.º do CPPT, bem como o art.º 49.º da 

LGT. 

Primeiramente há que explicar o que se entende por “casa de morada de família”, como o 

próprio nome indica trata-se da habitação permanente de uma família, que hoje em dia é 

maioritariamente nuclear (um agregado cada vez maior, com a saída cada vez mais tardia 

dos filhos). A Constituição da República Portuguesa prevê nos seus artigos 65º e 67º que 

“Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, 

em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade 

familiar”.  

Falando agora da lei em concreto, a mesma pretende evitar despejos, mas não trava a 

execução da habitação por parte da banca. 

Ou seja, se a habitação tiver sido comprada com empréstimo bancário (implica a 

constituição de uma hipoteca de um imóvel), a casa da morada de família já não fica 

protegida por esta nova lei. Caso haja falta de pagamentos dos empréstimos, os bancos 

podem avançar com a execução da hipoteca e com a venda do imóvel. 
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A lei prevê que, numa penhora ou execução de hipoteca, “o executado é constituído 

depositário do bem, não havendo obrigação de entrega do imóvel até que seja concretizada 

a venda do imóvel”, ou seja, até ser vendida a habitação fica protegida. 

Esta nova lei aplica-se aos imóveis até 574 mil euros de valor patrimonial e só protege a 

habitação própria e permanente das dívidas fiscais, uma vez, que é permitido ao fisco 

penhorar a habitação, mas fica impedida de proceder à sua venda. Os devedores vão poder 

permanecer na habitação enquanto a dívida permanecer.  

Esta nova lei vai obrigar o fisco a centralizar as suas atenções nos restantes bens como 

salários, contas bancárias ou automóveis, por exemplo, para executar as dívidas dos 

contribuintes.  

Uma outra questão que se coloca prende-se com a prescrição das dívidas, a lei suspende a 

sua prescrição enquanto se mantiver a impossibilidade de proceder à venda do imóvel. Por 

outras palavras enquanto as casas não puderem ser vendidas, o prazo de prescrição não 

está a contar.  

Estas medidas têm aplicação imediata em todos os processos de execução fiscal que se 

encontrem pendentes.  

Artigo escrito por: 

 

Rute Abreu 

Licenciada em Contabilidade e Administração Ramo de Fiscalidade, pelo Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 

rute_abreu_100@hotmail.com 
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PONTO CRITICO DE VENDAS E MARGEM DE 
SEGURANÇA 

 

Neste período de férias, para aligeirar as nossas reflexões, vamos analisar o conceito de 

Ponto crítico de vendas e da consequente margem de segurança. 

1) PONTO CRÍTICO DE VENDAS 

O Ponto crítico de vendas (Break even point) corresponde ao montante de vendas que, 

tendo em atenção a estrutura de custos fixos e variáveis da empresa, não proporciona 

ganhos nem perdas de resultados de exploração. Se as vendas realizadas forem inferiores 

às vendas do ponto crítico, a empresa tem resultados negativos, e se vender mais do que as 

vendas do ponto crítico, passa a ter resultados positivos. 

Se admitirmos, por questões de simplificação, que os custos fixos, ou seja aqueles que não 

variam diretamente com vendas nem com a produção, se mantêm rigorosamente constantes 

durante um dado período de tempo e se admitirmos, ainda, que os custos variáveis são 

“constantes”, em percentagem de vendas, durante o mesmo período, poderemos calcular o 

nosso Ponto Crítico de Vendas e a Margem de Segurança com que trabalha a empresa. 

O Ponto crítico de vendas obtém-se dividindo os custos fixos pela margem bruta percentual 

de vendas. 

2) MARGEM BRUTA 

Margem bruta, em valores absolutos, corresponde à diferença entre o valor de venda e o 

montante dos custos variáveis suportados com a venda. 

A margem bruta percentual é igual ao quociente entre a margem bruta absoluta e o 

montante das correspondentes vendas realizadas. 
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3) MARGEM DE SEGURANÇA 

A Margem de segurança, obtém-se dividindo, em numerador, as [vendas realizadas (-) 

Vendas do Ponto crítico de vendas], pelo denominador representado pelas vendas 

realizadas. 

 

 

 

 

4) EXEMPLO 

Pressupostos: 

Se os custos fixos mensais são de 45.000€ e os custos variáveis representam 40% das 

vendas, as vendas correspondentes ao ponto crítico são de 75.000€, ou seja 45.000€/(1-

40%) = 45.000€/0,6 = 75.000€ 

a) Exemplo 1 

Teríamos para este nível de vendas realizadas (VR), ou seja 75.000€: 

(CF) Custos fixos = 45.000€ 

(CV) Custos variáveis = 40% x 75.000€ = 30.000€ 

(CT) Custos Totais = CF + CV = 45.000+30.000 = 75.000€ 

Donde: 

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO = VENDAS REALIZADAS – CUSTOS TOTAIS = 

75.000€-75.000€ = 0€ 

 

b) Exemplo 2 

Se, por exemplo, as vendas realizadas fossem de 80.000€, e admitindo a simplificação que 

fizemos, de considerar os custos fixos imutáveis com vendas e os custos variáveis, 

igualmente, inalterados, em percentagem de vendas, teríamos: 

 

(VR) Vendas realizadas = 80.000€ 
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(CF) Custos fixos = 45.000€ 

(CV) Custos variáveis = 40% x 80.000€ = 32.000€ 

(CT= CF +CV) = 45.000€+32.000€= 77.000€ 

Donde, teríamos o seguinte: 

RESULTADO= Vendas – Custos Totais = 80.000€-77.000€ = 3.000€ 

 

Para este nível de vendas, a (MS) MARGEM DE SEGURANÇA seria de 6,25% que se 

obteria dividindo 5.000€/80.000€=6,25% 

Numerador = Vendas realizadas-Vendas do Ponto Crítico = 80.000€-75.000€ = 5.000€ 

Denominador = Vendas realizadas = 80.000€SIGNIFICADO DA MARGEM DE 

SEGURANÇA 

O que significa esta margem de segurança? 

Significa, em termos muito simples, que poderemos reduzir o volume global de vendas, 

mantendo o preço unitário de vendas, em 6,25% que a empresa não entraria em perda. 

Ou seja, as Vendas poderiam diminuir para 80.000€-6,25%x80.000€ = 80.000€-5.000€= 

75.000€ que a empresa não entraria em perda, como já se exemplificou no cálculo do Ponto 

Crítico de Vendas (ponto 4a  - Exemplo 1) 

5) IMPORTÂNCIA DO PONTO CRÍTICO DE VENDAS 

Na análise da viabilidade económica e financeira de projetos de investimento é fundamental 

conhecer a estrutura de custos fixos e variáveis inerentes ao projeto, conhecer o mercado e 

saber qual o volume de vendas, necessariamente acima do ponto crítico de vendas, que 

torna viável o projeto e, eventualmente, a empresa. 

 

Artigo escrito por: 
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O debate “à luz do novo estatuto da OCC que 
regulamentos queremos?” 

 
Porto, no passado dia 28 de Julho de 2016, aconteceu mais um debate sobre os estatutos e 

os regulamentos da Ordem dos Contabilistas Certificados. O primeiro de organização 

integral da ANACO – Associação Nacional de Contabilistas, veio demonstrar a oportunidade 

de levar estes temas a debate junto dos contabilistas certificados.  

Debate que foi sugerido e solicitado por colegas do norte que consideraram uma boa 

oportunidade, mesmo sendo uma época intensa a nível profissional. A este nível foi 

determinante ter havido uma colega, Filomena Martins, a abordar a ANACO para esta 

realização. A ANACO, sendo uma associação feita de profissionais que são contabilistas 

certificados e que vivem do exercício da contabilidade, entende que o seu objetivo também 

se materializa acolhendo ideias e iniciativas que outros colegas lhe proponham.  

O debate contou com a presença do Diretor do Jornal Vida Económica, João Peixoto de 

Sousa como moderador, da intervenção do deputado Jorge Machado e de Vitor Vicente, 

Contabilista Certificado e Presidente da ANACO.  

 

A mesa do debate 
(da esquerda para a direita: Filomena Martins – Contabilista Certificada; João Peixoto de Sousa – Vida 
Económica; Vitor Vicente – Contabilista Certificado, Presidente da ANACO; Jorge Machado – Deputado do PCP)  



 

                                 26    O Tributo n.º 12/Agosto2016 

           

  

Os temas escolhidos refletem o profundo interesse que existe nos contabilistas certificados 

de conhecimento dos novos estatutos e sobretudo da sua ligação com a questão dos 

regulamentos, por força do que se passou na AG da Ordem dos Contabilistas Certificados 

de dia 2 de Abril, onde 6 foram rejeitados.  

O debate foi encerrado pelas 22:30, quando estava previsto o seu término pelas 21:00. 

Foram cerca de 4 horas de participação cívica, voluntária, de todos, num debate que se 

revelou, vivo dinâmico e participado.  

 

(João Peixoto de Sousa, Diretor da Vida Económica, intervindo enquanto moderador e aqui lançando temas para 

debate) 

As duas intervenções principais, primeiro de Vitor Vicente, Contabilista Certificado e 

Presidente da ANACO e depois de Jorge Machado, deputado, deram uma imagem de 

concordância a todos os presentes sobre a generalidade das matérias relacionadas com os 

estatutos. A primeira conclusão que se retirou é a de que os regulamentos têm de respeitar 

a Lei 139/2015, em particular o Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, o Código 

Deontológico dos Contabilistas Certificados, mas também a Lei 2/2013, o Código de 

Procedimento Administrativo e outras disposições legais que estejam em vigor para a 

Ordem dos Contabilistas Certificados. É assim imperioso conhecer bem as normas legais, 
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começando pelos Estatutos para perceber o que tem de ser regulamentado e como o pode 

ser feito.  

 

(Vitor Vicente, Contabilista Certificado e Presidente da ANACO, na sua intervenção “Os estatutos da OCC”, no 

momento em que abordava as alterações à Formação que a Lei 139/2015 e o Estatuto trouxe à profissão de 

Contabilista Certificado) 

Na parte do debate evoluiu-se também para outros temas da profissão. A Autoridade 

Tributária a segurança social, as responsabilidades dos contabilistas certificados perante a 

AT, entre outros. Os presentes concordaram que o ano de 2016 foi, em termos de 

declarações fiscais, com destaque para a Modelo 22 e para a IES, o ano mais duro e o pior 

para os contabilistas certificados. Esta constatação serviu para uma conclusão generalizada: 

terá sido a ausência de participação ao longo dos anos, da entidade reguladora que é a 

Ordem dos Contabilistas Certificados, que tendo primado pela ausência de intervenção na 

elaboração dos calendários fiscais e das exigências fiscais, na chamada ação técnica junto 

do legislador, que levou a que as exigências profissionais de índole fiscal sobre os 

contabilistas certificados estejam tão desadequadas, esmaguem o trabalho e a qualidade de 

vida do contabilista certificado. Chegou a ser ventilado e referido por muitos, que a situação 

do contabilista certificado hoje é tão má, que ninguém deseja que os seus filhos sigam esta 
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profissão. Também concluíram que havendo união e empenho dos contabilistas certificados 

a situação da profissão poderá melhorar.  

 

(Jorge Machado, deputado, na sua intervenção que elucidou muito dos presentes sobre o papel da ordens, as 

alterações nos estatutos de todas as ordens, e a visão do parlamento e deste deputado em particular sobre as 

questões do foro deontológico entre outras. Uma intervenção bastante assertiva) 

Vitor Vicente, Presidente da ANACO recordou, que apesar de este ser o primeiro debate da 

ANACO, já tinha havido outro debate a 28 de Abril em Lisboa, sobre os mesmos temas, 

organizado pelas mesmas pessoas da ANACO e que tinha contado com a presença de 

outros três deputados. Referiu como muito significativo, a sintonia de posições que todos os 

quatro deputados presentes nesses dois debates tiveram (em Lisboa estiveram presentes 

António Cardoso, Elsa Cordeiro e Maria de Mercês Borges). Em concreto as declarações 

destes quatro deputados, de partidos diferentes, revelaram uma sintonia de posições sobre 

a Lei 139/2015, tanto na sua interpretação, como no seu alcance, objetivo e espírito da lei. 

Esta sintonia de posições verifica-se em todos os aspetos do Estatuto da Ordem dos 

Contabilistas Certificados, bem como no papel e na importância da Lei 2/2013 – a lei-quadro 

das ordens – no atual funcionamento das Ordens.  
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Sintetizamos assim as conclusões relativamente aos temas do debate: 

1 – A Lei 139/2015, lei que tem o atual Estatuto e Código Deontológico dos Contabilistas 

Certificados, foi aprovada por um consenso generalizado entre todos os partidos no parlamento.  

2 – Os novos Estatutos da OCC e o Código Deontológico, alterado em conformidade com a Lei 

n.º 2/2013, concederam aos contabilistas certificados, pela primeira vez estatutos e códigos 

deontológicos similares nas suas disposições aos das outras profissões organizados em Ordem. 

Hoje as soluções jurídicas dos Estatutos da OCC e do Código Deontológico são idênticas à das 

outras profissões, como sejam Médicos, Advogados, Engenheiros, entre outros.  

 

(imagem dos participantes do debate) 

3 – A Lei 2/2013, lei-quadro das ordens, foi uma lei imposta pela troika. Tendo sido aprovada por 

consenso generalizado de todo o parlamento, incorpora normas de direito comunitário e a visão 

dos deputados sobre a organização, idêntica para todas as ordens, em matérias nucleares como 

seja o acesso à profissão, democraticidade e de deontologia entre outras.  

4 – O novo estatuto alterou as regras de formação na Ordem. A Ordem passou a ter de aceitar a 

formação profissional certificada em matérias da profissão que os membros façam e seja 

reconhecida pela entidade pública que certifica as formações profissionais. Desapareceu ainda 

os créditos e não existe ainda sanção para a não realização de formação.  
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5 – No novo estatuto acabaram os pontos e acabou a obrigação da comunicação à Ordem das 

contabilidades que o contabilista certificado assume. Desta forma terminou o fornecimento à 

Ordem da lista de clientes e uma das formas de quebra de sigilo profissional que representava 

esta comunicação.  

6 – Houve a introdução do Contabilista Certificado Suplente na profissão e as sociedades de 

contabilidade podem pertencer à Ordem, mas não são obrigadas.  

7 – Existiram grandes evoluções no Registo Público dos membros que não se notam porque não 

foi ainda cumprida a lei. A suspensão e cancelamento de inscrição dos membros da Ordem 

sofreu grandes mudanças para benefício dos membros. Houve grandes alterações na 

publicidade e nas sociedades de profissionais.  

8 – O acesso à Ordem só pode ser feito com experiência profissional passando, finalmente, a ser 

obrigatório o estágio profissional.  

9 – Os estatutos determinaram a existência de um órgão novo que é a Assembleia de 

Representantes. A eleição para os órgãos da Ordem foi profundamente modificada. Os 

candidatos aos órgãos só podem ser contabilistas certificados com experiência da profissão 

mínima de 5 anos ou 10 anos em alguns casos. A obrigatoriedade de listas separadas para cada 

órgão e por cada distrito para a assembleia de representantes, vem criar uma possibilidade de 

renovação e de participação democrática sem paralelo. O baixo nível de assinaturas e 

candidatos que serão precisos para fazer uma candidatura a cada órgão, irá facilitar a 

apresentação de candidaturas.  

10 – Os regulamentos da Ordem, tanto os novos, como a alteração dos existentes, ao serem 

elaborados têm sempre de respeitar o Código do Processo Administrativo, que obriga a audição 

pública de pelo menos 30 dias dos interessados. 

11 – A Ordem tinha até ao dia 4 de abril passado que adaptar todos os regulamentos e todas as 

situações contrárias à Lei 139/2015. Praticamente nada foi feito o que deixou todos preocupados 

com os problemas jurídicos que daí podem advir.  

12 – Todos os regulamentos apresentados na AG de 2 de Abril estavam feridos de legalidade 

por via de não ter sido feita audição pública aos membros e dos 70.000 membros não terem tido 

oportunidade de contribuir para os mesmos, com uma única sugestão.  

13 – O regulamento de controlo de qualidade, rejeitado a 2 de Abril de 2016, continha vários 

artigos contrários à Lei 139/2015.  
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14 – Os regulamentos que têm de ser apresentados, têm que ser feitos respeitando totalmente a 

lei devem atender aos legítimos interesses dos membros e serem feitos ajudando os membros 

na sua atividade profissional. Também tem que o processo de elaboração dos mesmos ser legal, 

tendo que todos respeitar o período de audição pública e dar oportunidade aos mais de 70.000 

membros de participarem na elaboração dos mesmos.  

15 – É necessário haver mais participação nos assuntos da Ordem e da profissão por parte de 

todos os contabilistas certificados e deve haver mais participação nas próximas Assembleias 

Gerais.  

A Anaco expressa o seu agradecimento ao Dr. João Peixoto de Sousa e ao deputado Jorge 

Machado pela disponibilidade em estarem presentes e pelo prestígio que emprestaram ao 

debate. Agradece também à colega Filomena Martins a sua iniciativa e colaboração. Também 

agradece à Liliana Alves e à Andreia Maia a sua ajuda.  

Gostávamos também de agradecer aos colegas do Porto e arredores, o excelente e caloroso 

ambiente que nos proporcionaram neste debate. As imensas histórias, experiências e 

ensinamentos que partilharam naquelas horas, em que tão vivamente se debateu de tudo da 

nossa profissão. Ficou demonstrando, mais uma vez, que a nossa profissão é feita de gentes 

trabalhadoras, incansáveis, generosas que dão o seu melhor no seu exercício profissional, 

ajudando os empresários deste país e o estado em tudo o que nos pedem. As contabilistas 

certificadas e os contabilistas certificados são autênticos heróis que conseguem ultrapassar 

todas as dificuldades que nos são colocadas, embora a um preço elevadíssimo na nossa vida 

profissional, pessoal e familiar.  

Foi um gosto e ficamos com vontade de voltar a fazermos mais coisas no Porto.  

A Anaco está à disposição de todos os colegas para levar este debate a outros locais. Havendo 

condições para a realização do debate na vossa cidade ou na vossa região temos todo o gosto 

em levar este debate até vós. Se tiverem interesse por favor contactem-nos.   

Anaco – Associação Nacional Contabilistas 

 

Vitor Vicente 

Presidente da Direcção da Anaco – Associação Nacional Contabilistas 

Contabilista Certificado 

(Fotos do debate do Porto e de Lisboa podem ser vistas clicando aqui ou na página de facebook 

da ANACO) 

https://www.facebook.com/ancontabilistas/photos/?tab=album&album_id=948574318597721
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Calendário Fiscal agosto – 2016 – Portugal 
 

Dia 10: 

IVA: Envio da declaração mensal referente ao mês de julho 2016 e anexos. 

IRS/IRC/SEGURANÇA SOCIAL: Declaração de rendimentos pagos e de retenções, 

deduções, contribuições sociais e de saúde e quotizações, referentes a julho 2016 

(trabalho dependente). 

SEGURANÇA SOCIAL: Entrega das Declarações de Remunerações referentes a de julho 

2016 por transmissão eletrónica de dados. 

Banco de Portugal: Disponibilização COL na Aplicação de Recolha, mês de julho 2016. 

 

Dia 15: 

Declaração Intrastat: Envio da informação referente ao mês de junho 2016. 

 

Dia 16: 

IVA: Envio da declaração do regime normal trimestral referente ao segundo trimestre de 

2016 (meses de Abril, Maio e Junho) e anexos. 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 11, por transmissão eletrónica de dados, pelos 

Notários e outros funcionários ou entidades que desempenhem funções notariais, bem como 

as entidades ou profissionais com competência para autenticar documentos particulares que 

titulem atos ou contratos sujeitos a registo predial, ou que intervenham em operações 

previstas nas alíneas b), f) e g do n.º 1 do artigo 10.º, das relações dos atos praticados no 

mês anterior, suscetíveis de produzir rendimentos. 

 

IMT: Os notários e outros funcionários ou entidades que desempenhem funções notariais, 

bem como as entidades e profissionais com competência para autenticar documentos 

particulares que titulem atos ou contratos sujeitos a registo predial, devem submeter, até ao 

dia 15 de cada mês, à Direção-Geral dos Impostos, os seguintes elementos:  

a) Em suporte eletrónico (Modelo11), uma relação dos atos ou contratos sujeitos a IMT, ou 

dele isentos, efetuados no mês antecedente, contendo, relativamente a cada um desses 

atos, o número, data e importância dos documentos de cobrança ou os motivos da isenção, 
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nomes dos contratantes, artigos matriciais e respetivas freguesias, ou menção dos prédios 

omissos;  

b) Cópia das procurações que confiram poderes de alienação de bens imóveis em que por 

renúncia ao direito de revogação ou cláusula de natureza semelhante o representado deixe 

de poder revogar a procuração, bem como dos respetivos substabelecimentos, referentes 

ao mês anterior;  

c) Cópia das escrituras ou documentos particulares autenticados de divisões de coisa 

comum e de partilhas de que façam parte bens imóveis.  

 

Dia 22: 

IVA: Envio da declaração recapitulativa por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos 

passivos isentos ao abrigo do artigo 53º do Código do IVA que tenham efetuado prestações 

de serviços noutros Estados Membros, no mês de julho, quando tais operações sejam aí 

localizadas nos termos do artigo 6º do Código do IVA. 

 

IVA: Entrega da Declaração Recapitulativa por transmissão eletrónica de dados, pelos 

sujeitos passivos do regime normal mensal que no mês anterior (julho 2016) tenham 

efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços a sujeitos 

passivos registados noutros Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas 

nos termos do art.º 6.º do CIVA, e para os sujeitos passivos do regime normal trimestral 

quando o total das transmissões intracomunitárias de bens a incluir na declaração tenha no 

trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o montante de € 50.000. 

 

IVA: Entrega da Declaração Modelo P2 ou da guia Modelo 1074, pelos retalhistas 

sujeitos ao regime de tributação previsto no art. 60.º do CIVA, consoante haja ou não 

imposto a pagar, relativa ao 2.º trimestre.  

 

IMPOSTO DE SELO: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior (julho 2016), para 

efeitos de Imposto do Selo. 

 

SEGURANÇA SOCIAL: Entrega, entre os dias 10 e 20, das contribuições relativas às 

remunerações do mês anterior (julho 2016). 

 

IRC: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior (julho 2016), para efeitos de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). 
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IRS: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior (julho 2016), para efeitos de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). 

FCT ou (ME) e FGCT – Entregas: Pagamento das entregas para o Fundo de 

Compensação do Trabalho (FCT) ou Mecanismo Equivalente (ME) e para o Fundo de 

Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT) relativas ao mês de julho 2016, entre os 

dias 11 e 20. 

 

Banco de Portugal: Prazo de reporte COPE ‐ EMPRESAS – julho 2016. 

 

Dia 25: 

IVA: Comunicação dos elementos das faturas referentes a julho 2016. 

 

Dia 31: 

IRS/IRC: Entrega da Declaração Modelo 30 – Declaração de rendimentos pagos ou 

colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes relativos a julho de 2016. 

 

IVA: Entrega, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restituição IVA pelos 

sujeitos passivos do imposto suportado, no próprio ano civil, noutro Estado Membro ou 

país terceiro (neste caso em suporte de papel), quando o montante a reembolsar for 

superior a € 400 e respeitante a um período não inferior a três meses consecutivos, tal como 

refere o Decreto-Lei n.º 186/2009, de 12 de agosto 

. 

IVA: DURANTE ESTE MÊS E ATÉ AO FIM DO MÊS DE OUTUBRO: Entrega, por 

transmissão eletrónica de dados, da opção pelo regime de contabilidade de caixa em 

sede de IVA, caso pretenda a aplicação do regime a partir de 01 de janeiro do ano 

seguinte. 

 

IMI: Envio pelas câmaras municipais, por transmissão eletrónica, dos elementos relativos à 

constituição, aprovação, alteração ou receção, ocorridas 

no mês anterior: 

- Alvarás de loteamento, licenças de construção, plantas de arquitetura das construções 

correspondentes às telas finais, licenças de demolição e de obras, pedidos de vistorias, 

datam de conclusão de edifícios e seus melhoramentos ou da sua ocupação, bem como 

todos os elementos necessários à avaliação dos prédios; 
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- Plantas dos aglomerados urbanos à escala disponível donde conste a toponímia; 

- Comunicações prévias de instalação, modificação ou encerramento de estabelecimentos 

previstos no n.º 1 do artigo 2.º do Dec-Lei n.º 48//2011, de 1 de abril, efetuadas nos termos 

daquele diploma; 

- Licenças de funcionamento de estabelecimentos afetos a atividades industriais. 

 

IUC: Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e pagamento do Imposto Único de 

Circulação relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no mês de agosto. 

 
 

Calendário Fiscal agosto – 2016 – Angola 
 

Imposto S/ os Rendimentos do Trabalho - Conta de Outrem: 

Até o dia 31 - apresentação do DLI, e pagamentos do Imposto retido na fonte, no mês 

anterior. 

 

Imposto de Consumo: 

Até dia 31 - apresentação da Declaração Modelo D, e pagamento do Imposto relativo ao 

volume de operações do mês anterior. 

 

Imposto de Selo: 

Até o dia 31 - apresentação do DLI e pagamento do imposto, relativo às 

vendas do mês anterior. 

 

Taxa de Circulação: 

Pagamento da Taxa de Circulação para as viaturas e motociclos que se encontravam em 

circulação no ano anterior ao em questão. 
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Calendário Fiscal agosto– 2016 – Moçambique 
 

• Até ao dia 10 

Entrega mensal, nas Direções de Áreas Fiscais pelos Serviços Públicos, das receitas por 

elas cobradas, no mês anterior. 

 

• Até ao dia 20 

Pagamento mensal do IRPS e IRPC retido na fonte, relativo ao mês anterior (nº 3 do art. 29 

do Regulamento do CIRPS, aprovado pelo Decreto nº 8/2008, de 16 de abril e nº 5 art° 67 

do CIRPC, aprovado pela Lei nº 34/2007, de 31 de dezembro). 

 

• Até ao último dia do mês 

Pagamento mensal do IVA relativo ao mês anterior, pelos sujeitos passivos do regime 

normal (nº 1 art. 32 do CIVA) e ao trimestre anterior para os do regime simplificado de 

tributação (art. 49 do CIVA) - aprovado pela Lei 32/2007, de 31 de dezembro. 

 

• Até ao último dia do mês  

Pagamento da 2ª Prestação do Pagamento por Conta do IRPC (nº 1 do artº 71 do CIRPC, 

aprovado pela Lei nº 34/2007, de 31 de dezembro). 

 

Calendário Fiscal agosto – 2016 – Cabo Verde 
 

 

Até 15 de Agosto  

Entrega do IUR e imposto de selo retidos na fonte Entrega dos impostos retidos na fonte no 

mês anterior. 

 

Até 15 de Agosto  

Entrega do imposto sobre Produtos Petrolíferos Entrega do imposto referente ao mês de 

Julho.   

 

Até 31 de Agosto  

Entrega mensal do IVA e Modelo 106 Regime Normal. 
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