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COMUNICADO DE IMPRENSA 4/2017 

 
 

 

Debater o futuro da Profissão “Contabilística” e os desafios da 

Normalização Contabilística 

 

De grande interesse para os profissionais em torno da Contabilidade e da Fiscalidade, 

com um olhar aos trabalhos precedentes ao POC e à Normalização Contabilística e ao 

futuro previsível da Contabilidade, com um enfoque muito especial ao actual estado 

da profissão “contabilística”, desde preparadores à supervisão e auditoria. 

 

Uma Conferência alusiva aos 40 anos do POC – Plano Oficial de Contabilidade, 

inserida num ciclo de eventos comemorativos do 40º aniversário da APOTEC, em 

parceria com o ISCAL - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. 

 

Dirigida a Contabilistas, Auditores, Revisores, Fiscalistas, futuros profissionais da área 

da Contabilidade, docentes e formadores. 

 

Num ano em que os desafios em torno da Contabilidade se acentuam, por via do 

novo SNC-AP, e em que os Contabilistas Certificados irão ver mais acentuadas as 

mudanças ocorridas com o seu novo Estatuto que foi aprovado em 2015, é de todo o 

interesse e participação neste debate alargado. 

 

mailto:geral@apotec.pt


 

 
 

 

 

 

APOTEC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TÉCNICOS DE CONTABILIDADE 
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

(Fundada em 1977) 

 

________________________________________________________________________________________ 
Rua Rodrigues Sampaio, n.º 50 - 3.º Esq. - 1169-029 Lisboa 
Telefone 21 355 29 00  -  Fax  21 352 03 62/21 355 29 09 

geral@apotec.pt - http://www.apotec.pt  

 

Inscrição é gratuita, e deverá ser feita para geral@apotec.pt através da ficha de 

inscrição em www.apotec.pt.  

 

As inscrições estão condicionadas à capacidade do auditório, pelo que as mesmas 

serão aceites, por ordem de chegada, até ao seu preenchimento. 

 
 
Lisboa, 17 de Maio de 2017 
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