






ii 

DECLARAÇÃO 
 

 

Nome: Ana Rafaela Oliveira Duarte Maia 

Endereço eletrónico: rafaeladuartemaia@gmail.com  

Telefone: 910616772 

Número do Bilhete de Identidade: 14591833 

Título do Relatório de Estágio: Os Desafios da Contabilidade e a sua Imagem: A 
Perceção dos Contabilistas Certificados 

 
 

 

Orientador: Professora Doutora Delfina Gomes 
 

Ano de conclusão: 2017 
 

Designação do Mestrado: Mestrado em Contabilidade 
 

 

É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTA TESE/TRABALHO APENAS PARA 
EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A 
TAL SE COMPROMETE. 

 

 

 

 
 
Universidade do Minho,   ___/___/______ 
 

 

Assinatura: ________________________________________________ 

 



iii 

Agradecimentos 
 

Este relatório de estágio é o culminar de mais uma etapa do meu percurso 

académico e que não seria possível sem o apoio de um conjunto importantíssimo de 

pessoas, a quem deixo o meu sincero agradecimento.  

Em primeiro lugar, agradeço aos meus pais e amigos pela presença e apoio 

incondicionais, pelas palavras de motivação e consolo de todas as horas e pela paciência 

que revelaram ao longo de todo este processo. 

Em segundo lugar, quero agradecer à minha orientadora Professora Doutora 

Delfina Rosa Rocha Gomes por prontamente ter aceite orientar o presente relatório, 

pela sua disponibilidade, apoio e compreensão, fundamentais para a conclusão desta 

etapa. 

Depois, um agradecimento, não menos importante, à minha orientadora de 

estágio da entidade acolhedora e à sua assistente, assim como aos restantes colegas de 

trabalho, os quais me receberam e acolheram de forma excecional e me 

proporcionaram todas as condições para uma correta e rica aprendizagem. Não 

podendo deixar de realçar a boa disposição e motivação com que todos os dias me 

presentearam. 

Por último, agradeço aos entrevistados e a todos os que contribuíram e 

colaboraram na elaboração deste trabalho e, por isso, foram essenciais ao término deste 

trajeto.  

 

 

 

 

outubro de 2017 

Rafaela Maia 

 

  



iv 

 

 



v 

Os Desafios da Contabilidade e a sua Imagem: A Perceção dos Contabilistas 

Certificados 

 

Resumo 
 

O papel dos profissionais de contabilidade tem vindo a alterar-se ao longo do 

tempo. O objetivo global deste trabalho consiste em analisar como os Contabilistas 

Certificados percecionam os desafios que a profissão enfrenta e de que forma os últimos 

influenciam a imagem atual e futura da profissão e consequentemente, dos 

profissionais.  

O valor da profissão, assim como a sua credibilidade e desenvolvimento futuro 

dependem da correspondente imagem pública. Tendo em conta que se mantem 

maioritariamente associado ao contabilista certificado um estereótipo negativo, o 

presente trabalho pretende apurar qual a perceção dos próprios profissionais. 

 A maior parte do tempo do contabilista certificado era despendido com tarefas 

de rotina contabilísticas, não intervindo no processo de decisão. Atualmente, muitos dos 

profissionais analisam e interpretam a informação contabilística, participando 

ativamente nos processos de decisão e constituindo uma mais-valia para as empresas 

na criação de valor e desenvolvimento do negócio. Esta participação do contabilista é 

agora imperativa uma vez que as empresas de hoje exigem profissionais mais 

proactivos, que estejam prontos para enfrentar novos e intensos desafios e que se 

adaptem às rápidas mudanças do ambiente económico, político e social. Assim, o papel 

do contabilista tradicional deve mudar para atender às exigências atuais e futuras. 

O presente relatório de estágio pretende apurar quais os comportamentos, 

atitudes e estratégias que os contabilistas certificados defendem que deverão ter e 

adotar para uma maior integração e valorização da sua imagem e profissão, assim como 

qual a visão do CC acerca do futuro das mesmas. 

 

Palavras-chave: Contabilista Certificado, Estereótipo, Imagem, desafios, profissão, 
futuro 
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The challenges of accounting and its image: The perception of certified accountants 

 

Abstract 
 

The role of accounting professionals has changed over time. The overall objective 

of this work is to analyze how certified accountants perceive the challenges facing the 

profession and how the latter influence the current and future image of the profession 

and, consequently, the professionals. 

The value of the profession, as well as its credibility and future development 

depend on the correponding public image. Considering that a negative stereotype is still 

associated with the certified accountant, the presente work intends to determine the 

perception of the professionals themselves. 

Most of the certified accountant´s time was spent on routine accounting tasks, 

not intervening in the decision-making process. Today, many professionals analyze and 

interpret accounting information, actively participate in decion making processes, and 

provide added value to companies in creating value and developing the business. This 

involvement of the accountant is now imperative as companies today require more 

proactive professionals, who are ready to face new and intense challenges and who 

adapt to the rapid changes of the economic, political and social environment. Thus, the 

role of the traditional accountant must change to meet current and future 

requirements. 

This traineeship report seeks to ascertain what behaviors, attitudes and 

strategies the certified accountants defend that they should have and adopt for a better 

integration and apprecation of their image and profession, as well as the CA´s vision of 

their future. 

 

 

Keywords: Certified accountant, stereotype, image, challenges, profession, future 
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Capítulo 1 : Introdução 
 
 1.1. Justificação do Estudo 

 

A contabilidade é uma ciência social, a qual constitui uma ferramenta de gestão 

essencial para a tomada de decisão. Esta nem sempre foi considerada detentora de 

caráter científico. De facto, inicialmente a contabilidade foi considerada simplesmente 

como uma técnica ou como uma arte, tendo apenas passado a considerar-se uma 

ciência no início do século XX.  

O tema escolhido para a elaboração de relatório de estágio no âmbito do 

Mestrado em Contabilidade e para a obtenção do grau de mestre em contabilidade é o 

de qual a perceção dos Contabilistas Certificados acerca dos desafios da profissão e de 

que forma estes influenciam a imagem atual e futura dos profissionais. 

Em Portugal, a primeira designação da profissão foi a de “guarda-livros”, a qual 

foi definida pelo Estatuto da Aula de Comércio (1759), surgindo apenas bastante mais 

tarde, em 1958, a referência à profissão de contabilista consagrada no ordenamento 

jurídico português. Em 1995 a profissão é finalmente regulamentada, surgindo o 

Estatuto dos Técnicos Oficiais de Contas no qual os profissionais passaram a ser 

designados por Técnicos Oficiais de Contas, atuais Contabilistas Certificados, e cria-se a 

Associação dos Técnicos Oficiais de Contas (ATOC), mais tarde OTOC e atualmente, 

Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC).  

O valor da profissão, assim como a sua credibilidade e desenvolvimento futuro 

dependem da correspondente imagem pública. Os profissionais de contabilidade 

consideram que é necessário projetar uma imagem de confiança e de respeito e de 

oferecer desafios, recompensas e perspetivas de sucesso futuro para atrair e manter os 

membros mais talentosos.   

Estudos comportamentais sugeriram que os indivíduos selecionam as suas 

carreiras atendendo ao estereótipo das profissões (Holland, 1973). À profissão de 

contabilista encontra-se maioritariamente associado um estereótipo negativo, o qual 

traz consequências negativas para os profissionais, como constitui um desincentivo para 
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aqueles que poderiam ingressar na profissão.  Ainda assim, diferentes perceções da 

contabilidade têm surgido, abrindo portas para uma alteração do estereótipo. 

 O papel dos profissionais de contabilidade tem vindo a alterar-se ao longo do 

tempo. Inicialmente, a maior parte do seu tempo era despendido com tarefas de rotina 

contabilísticas, não participando no processo de decisão. Atualmente, além destas 

tarefas, muitos dos profissionais analisam e interpretam a informação contabilística, 

participando ativamente nos processos de decisão e constituindo uma mais-valia para 

as empresas na criação de valor e desenvolvimento do negócio. Esta participação do 

contabilista é agora imperativa uma vez que as empresas de hoje exigem contabilistas 

mais proactivos, que façam parte da gestão, que estejam prontos para aceitar e 

enfrentar novos e intensos desafios e que se adaptem às rápidas mudanças do ambiente 

económico, político e social. É fundamental que os profissionais tomem iniciativa e que 

procurem sempre alternativas para um maior aperfeiçoamento da informação 

contabilística, nunca se afastando do grande objetivo de fornecer aos seus usuários 

demonstrações e análises de natureza económica, financeira e de produtividade, 

dotadas de credibilidade e qualidade.  

Como ciência social, a contabilidade é produto do meio, refletindo as diferentes 

condições socioeconómicas e político-legais e desta forma, sendo fortemente 

influenciada por recorrentes escândalos e crises económicas e pela instabilidade política 

e social daí decorrente. Consequentemente, para que cumpra a sua missão, esta deve 

acompanhar as mudanças da sociedade em que está inserida. É, portanto, fundamental 

que os profissionais da contabilidade sejam proactivos, tenham capacidade de 

adaptação e saibam responder a estas alterações. 

Por conseguinte, este tema assume elevada relevância dada a grande 

importância da profissão para o alcance de sucesso no mundo dos negócios. De enfatizar 

que não há uma grande diversidade de estudos relacionados com esta temática, 

tornando-se necessário um maior aprofundamento e esclarecimento da mesma.   
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1.2. Objetivo e Questões de partida 
 

O objetivo global deste trabalho consiste em analisar como os Contabilistas 

Certificados percecionam os desafios que a profissão enfrenta e de que forma os 

últimos influenciam a imagem atual e futura da profissão e consequentemente, dos 

profissionais.  

Terei como ponto de partida a premissa de que a imagem do contabilista na 

sociedade pouco ou nada tem evoluído ao longo dos tempos, mantendo-se 

maioritariamente associado a este um estereótipo negativo. Comparativamente a 

outras profissões como a de médico, engenheiro, economista, entre outras, a de 

contabilista certificado não é socialmente vista como detentora de grande estatuto e 

valor. 

Neste sentido, abordarei inicialmente de forma sucinta quais as repercussões do 

estereótipo do contabilista no futuro da profissão, fazendo uma viagem pelas 

conceções passadas e presentes acerca desta temática, com o principal objetivo de 

equacionar que futuro os Contabilistas Certificados preveem para a profissão e para os 

seus profissionais.    

Como objetivos mais específicos irei identificar qual a perceção atual dos 

contabilistas certificados acerca da profissão e do seu estereótipo, quais os novos 

requisitos e alterações no ambiente económico, político e social que consideram que a 

profissão e os seus membros enfrentam, uma vez que estes possuem um papel crucial 

para a sustentabilidade dos mesmos. Terei também como objetivo averiguar, na ótica 

dos contabilistas certificados, quais os principais comportamentos a adotar e/ou a 

alterar para uma consequente melhoria do estereótipo do contabilista e da sua 

profissão e identificar quem poderá ter um papel crucial nesta alteração de 

preconceitos. 

De forma a alcançar tais objetivos irei colocar aos próprios Contabilistas 

Certificados questões como se concordam com a asserção de que a contabilidade ainda 

é vista por muitos apenas como uma obrigatoriedade exigida por lei, se consideram a 

profissão de contabilista certificado uma técnica que segue padrões e rotinas, com 

tarefas repetitivas e que não necessitam de capacidade de raciocínio ou pelo contrário, 

uma profissão que exige uma aprendizagem contínua e que é carecedora de lógica e 
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raciocínio . Se consideram que o estereótipo maioritariamente negativo associado à 

profissão de contabilista se deve em grande parte à postura e ao comportamento que 

o próprio contabilista adota ou à imagem que foi criada em torno dele pela sociedade 

em geral e por profissionais de outras áreas e, se defendem que atualmente ainda é 

possível alterá-lo e quem poderá ter um papel crucial nessa alteração. Irei também 

questionar qual o valor que estes dão à sua profissão e que papel pensam exercer na 

sociedade, se na sua ótica esta é ou não valorizada, quais identificam como os desafios 

atualmente mais relevantes para a profissão e que atitudes estes defendem perante os 

mesmos. Irei também questionar quais os acontecimentos políticos, económicos e 

sociais que pensam que têm tido maior impacto na profissão de Contabilista 

Certificado, se na sua ótica a profissão tem acompanhado as necessidades económicas, 

financeiras e de crescimento e gestão de negócio das organizações e dos próprios 

gestores e, de que forma tal irá direcionar e influenciar a profissão e o papel dos 

contabilistas certificados no futuro. Assim, através da recolha de depoimentos daqueles 

que realmente vivenciam a profissão e experienciam na pele os desafios e preconceitos 

da mesma, espero obter informação fidedigna e útil que permita alcançar uma possível 

futura melhoria da imagem e papel do Contabilista Certificado na sociedade.  

Adicionalmente, uma vez que se trata de relatório de estágio, terei também 

como objetivo cumprir os requisitos regulamentares para dispensa de estágio 

profissional propostos pela Ordem dos Contabilistas Certificados no Regulamento de 

Inscrição, Estágio e Exame Profissionais, de forma a num futuro próximo ter a 

possibilidade de aceder à profissão.   

A questão-chave decorrente do objetivo central do presente trabalho é:  Qual a 

perceção dos Contabilistas Certificados acerca dos desafios que a profissão enfrenta e 

de que forma estes influenciam a imagem atual e futura dos contabilistas?  

Adicionalmente, o presente trabalho pretende responder às seguintes 

perguntas em específico: 

1. Qual a perceção atual dos Contabilistas Certificados acerca da sua 

profissão e do seu estereótipo? 

2. Quais são na sua ótica, os comportamentos a alterar e/ou a adotar para 

uma melhoria do estereótipo do contabilista e da sua profissão?  
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3. Quais os novos requisitos e alterações no ambiente económico, político 

e social que consideram que a profissão e os seus membros enfrentam?  

4. Que futuro os Contabilistas Certificados preveem para a profissão e para 

o papel do contabilista dentro das organizações e no mundo dos negócios?  

 
1.3. Metodologia do estudo 

 

Com o objetivo de apurar como os contabilistas certificados percecionam os 

desafios que a profissão enfrenta e de que forma estes influenciam a imagem dos 

profissionais e consequentemente o futuro da profissão, este estudo adota uma 

metodologia de investigação qualitativa com uma perspetiva interpretativa. Deste 

modo, ao recorrer a uma investigação qualitativa pretendo realizar posteriormente 

uma análise dos resultados obtidos, com o fim de conseguir dar resposta às questões 

de partida.   

A investigação qualitativa em contabilidade está particularmente associada ao 

modelo de investigação interpretativo e procura explicar a forma como os fenómenos 

sociais são interpretados, compreendidos, produzidos e constituídos. É caracterizada 

por métodos de investigação que levam em linha de conta a complexidade, o detalhe e 

o contexto do fenómeno em estudo. Este tipo de investigação tem como pressuposto 

base o facto de ser uma abordagem mais subjetiva, por natureza, envolvendo a análise 

e a reflexão das perceções de forma a melhor compreender as atividades humanas e 

sociais (Santos, 2009). 

A investigação interpretativa procura compreender a natureza social das 

práticas contabilísticas. Não se pretende generalizar nem prever fenómenos futuros 

com base nos estudos presentes, mas tão só perceber os acontecimentos do dia a dia, 

as estruturas sociais, assim como perceber os significados que lhes são atribuídos. 

Procura-se também perceber o comportamento dos indivíduos num determinado 

contexto. Este tipo de investigação tem em consideração a relação entre as ações do 

dia a dia e as dimensões da estrutura social, o que implica encontrar as estruturas no 

seu contexto social e compreender como estas evoluem ao longo do tempo (Ryan, 

Scapens, & Theobald, 2002). 
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A investigação interpretativa utiliza métodos qualitativos, recorrendo a um 

processo interativo que envolve um estudo de campo e que o interpreta no seu 

contexto sob a perspetiva de vários intervenientes. Não se preocupa em obter verdades 

últimas, mas relatos que traduzam as diversas interpretações, pois considera-se que a 

realidade é uma construção dos seus vários intervenientes.  

Na investigação interpretativa existe uma envolvência do próprio investigador 

no objeto de investigação e a interpretação obtida resulta muito da sua experiência 

como investigador. Os resultados deste tipo de investigação normalmente apresentam 

um relato de situações concretas, possibilitando interpretações várias que são testadas. 

Em suma, a investigação interpretativa advoga que existem variadas e interessantes 

formas, todas válidas, de ver o mundo 

O método qualitativo de investigação em contabilidade utilizado é o da 

realização de entrevistas a Contabilistas Certificados.  

As entrevistas podem ser classificadas em estruturadas, semiestruturadas ou 

não estruturadas (Marginson, 2008). No presente trabalho serão realizadas entrevistas 

semiestruturadas. Este tipo de entrevistas procura recolher o máximo de informação 

por parte dos entrevistados, mas seguindo uma linha orientadora que permita focalizar 

num determinado objetivo de investigação. Nunca esquecendo que o entrevistador 

deve dar oportunidade de abordar assuntos que não tenha tido em consideração no 

planeamento da entrevista, dando assim uma margem de liberdade ao entrevistado 

(Veira, Major e Robalo, 2009).  

Além das entrevistas, a investigação terá ainda como fontes de informação a 

literatura sobre a temática em estudo e outras fontes documentais, nomeadamente, 

estatísticas sobre o mercado de trabalho na área da contabilidade, revistas, jornais 

científicos e artigos de opinião. 

 
 

1.4. Estrutura do trabalho 
 

Este trabalho encontra-se estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo é o 

presente, no qual é feita uma introdução geral ao relatório. O mesmo subdivide-se em 
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quatro pontos nomeadamente, justificação do estudo, objetivo e questões de partida, 

metodologia do estudo e estrutura do trabalho.  

No segundo capítulo é desenvolvida a revisão de literatura, processo segundo o 

qual se procura explorar a literatura já existente de forma a perceber o que já foi escrito 

e publicado acerca da matéria sobre a qual o presente trabalho incide. Esta começa por 

abordar o tópico dos estereótipos perante a visão de alguns dos mais influentes 

investigadores, sendo apresentado o seu conceito e a sua relação com a profissão de 

contabilista e com o próprio profissional, bem como a sua evolução ao longo dos 

tempos. Será também feita uma abordagem acerca da imagem da profissão e do 

contabilista percecionada por diferentes grupos sociais com o intuito de realizar uma 

análise evolutiva da mesma. Depois será feita uma análise do impacto do referido no 

ponto anterior no futuro da profissão, partindo da premissa de que a imagem do 

contabilista na sociedade pouco ou nada se tem alterado nem evoluído ao longo dos 

tempos, mantendo-se maioritariamente associado a este uma imagem negativa. Além 

disso, apesar de escassa, tentarei recolher alguma informação acerca da visão do 

próprio contabilista acerca da sua imagem e profissão. Por fim, este capítulo irá ainda 

comtemplar quais os novos requisitos e alterações no ambiente económico, político e 

social que a profissão e os contabilistas enfrentam, assim como o levantamento dos 

principais comportamentos a adotar e/ou a alterar para uma consequente melhoria da 

imagem destes e ainda, de quem poderá ter um papel crucial nesta alteração de 

preconceitos.  

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia adotada neste estudo, 

especificando o modelo de investigação qualitativo em contabilidade e o método 

qualitativo selecionados para o tratamento do objeto de estudo e recolha de dados.  

O quarto capítulo destina-se ao estudo empírico, no qual são definidas as 

questões de partida do estudo, caracterizada a amostra e, posteriormente analisados e 

discutidos os resultados obtidos, de forma a dar resposta às questões de partida.  

O quinto capítulo é constituído pelo relatório de estágio, o qual tem como 

objetivo cumprir o definido pelo artigo 9º do regulamento de inscrição, estágio e exame 

profissional definido pela Ordem dos Contabilistas Certificados, e que me permitirá a 

tentativa de ingresso na mesma.  
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Por fim, o sexto capítulo está reservado para as conclusões, dando ênfase aos 

principais resultados alcançados através da revisão de literatura, estudo empírico e 

relatório de estágio e às respostas ao enunciado pelas questões de partida. Aqui 

também serão expostas as principais contribuições e limitações do estudo e ainda, 

algumas pistas e indícios plausíveis para investigações futuras.  
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Capítulo 2 : Revisão de Literatura 
 

Este capítulo está estruturado em duas secções principais, a primeira dividida 

em três subsecções e a segunda em duas.  

Na primeira secção será abordado o tópico do estereótipo e a imagem do 

contabilista e da sua profissão. Em primeiro lugar, esta subdivide-se no conceito do 

estereótipo, seguindo-se o estereótipo do contabilista e da sua profissão perante a 

visão de alguns dos mais influentes investigadores desta temática. Por fim, esta aborda 

ainda o tópico do estereótipo do contabilista pela sua ótica.  

Na segunda secção será feita uma análise do futuro da profissão, abordando o 

tema das perceções dos estudantes e do ensino da contabilidade, culminando com uma 

abordagem aos desafios atuais e futuros da contabilidade. 

 

 

2.1. Estereótipos e a imagem do contabilista e da sua profissão 
 

2.1.1. Conceito de estereótipo 

  

O termo estereótipo foi pela primeira vez utilizado por Lippman (1922) para 

descrever o processo cognitivo através do qual os indivíduos empregam generalizações 

simplificadas como forma de organizar a perceção e impor os seus valores pessoais ao 

mundo. Lippmann (1922/1961) considera os estereótipos uma imagem simplificada do 

mundo, os quais constituem generalizações nem sempre corretas sobre eventos, 

grupos e categorias de pessoas, a fim de satisfazer a necessidade de perceber o mundo 

de uma forma mais simples e compreensível do que na realidade é. Este autor não 

descurou a hipótese de mudança dos estereótipos e realçou o carácter criativo da 

mente humana. Para este, os estereótipos são imagens mentais que se interpõem entre 

o indivíduo e a realidade e que se criam a partir do sistema de valores do primeiro, 

tendo como função organizar e estruturar a realidade (Oakes, Haslam, & Turner, 1994, 

p. 1). 

Os estereótipos são utilizados para formar e identificar grupos sociais e para 

influenciar a nossa interação com os identificados como seus membros (Oakes et al., 
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1994). Esta constitui uma visão mais positiva da estereotipagem, sendo vista como um 

mecanismo enriquecedor que permite aos indivíduos sistematizarem o seu ambiente e 

preservarem os seus valores sociais. De acordo com esta perspetiva, os estereótipos 

ajudam os indivíduos a formarem e a identificarem diferentes grupos e assim, 

contribuírem para o desenvolvimento de crenças que nos ajudam a explicar eventos, 

justificar ações coletivas e a manter diferenças positivas entre eles.   

Numa outra perspetiva estereotipar consiste num mecanismo utilizado na 

manutenção da ordem social e simbólica uma vez que o estereótipo estabelece uma 

fronteira entre o considerado normal e o desviante, o normal e o patológico, o aceitável 

e o inaceitável, o que pertence e o que não pertence, o “nós” e o “eles”. Considera-se 

que os estereótipos reduzem, tornam essencial, naturalizam e corrigem as diferenças, 

pondo de parte tudo aquilo que não se enquadra (Hall, 1997).  

Os estereótipos formam-se a partir da nossa interação com alguns elementos de 

um grupo com um estereótipo definido e a partir daí e com base em determinadas 

características de alguns desses elementos, deduz-se que todos partilham o mesmo 

estereótipo (Michener, DeLamater & Myers, 2003).  

Os estereótipos são construídos a partir de um conjunto de características que 

se associam automaticamente aos membros de um determinado grupo social (Carnegie 

& Napier, 2010).  

  

2.1.2. Estereótipo do contabilista e da sua profissão  

    

Muitos estudos têm sido conduzidos no sentido de explorar o estereótipo do 

profissional de contabilidade. Estes sugerem que é difícil catalogar a imagem dos 

contabilistas de forma simples em positiva ou em negativa. Ainda assim, a maioria 

destes estudos apurou que a imagem percecionada do contabilista e da sua profissão é 

maioritariamente negativa, tal como apresento abaixo.  

De entre os investigadores que encontraram evidências do estereótipo negativo 

destacam-se os estudos de Maslow (1965), DeCoster (1971) e Parker (2000). Maslow 

(1965) faz uma caraterização dos contabilistas assente na preocupação extrema pela 

exatidão, controlo e ordem, referindo que se trata do grupo profissional mais obsessivo 

e caracteriza os seus membros como excessivamente orientados para os números e 
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para a tradição e detentores do oposto a uma personalidade criativa. No mesmo 

sentido, DeCoster (1971) indicou que os contabilistas eram encarados como seres 

humanos impessoais, quantitativos, inflexíveis, organizados e introvertidos. Já Parker 

(2000) refere que usualmente o estereótipo comum dos contabilistas pode ser descrito 

como indivíduos do género masculino, introvertidos, cautelosos, metódicos, 

sistemáticos, antissociais e sobretudo aborrecidos.   

O’Dowd e Beardslee (1960) também forneceram evidências da existência de 

uma imagem depreciativa dos contabilistas, concluindo que estes eram vistos como 

conformistas, frios, submissos e desprovidos de aptidões sociais. Aliado a este lado 

negativo encontra-se o termo beacounter que em português se traduz à letra como 

“contador de feijões”, o qual caracteriza o contabilista como única e exclusivamente 

preocupado com a precisão, metódico, conservador, com uma personalidade 

aborrecida e sem alegria, e que tem assombrado a profissão ao longo dos anos (Jeacle, 

2008). Neste sentido, Siegel (2000) apresentou evidências de que operacionais e 

gestores de topo usualmente veem o contabilista como beancounter.  

O facto de os estereótipos serem negativos é sempre potencialmente nocivo 

pois implica generalizações abusivas que geram erros na perceção e julgamento social 

(Michener et al., 2003). Muitos estereótipos de conotação negativa menosprezam 

determinado grupo, o que poderá conduzir a que os elementos desse grupo sejam alvo 

de preconceito e discriminação. Esta generalização não permite que os indivíduos 

usufruam do direito de serem considerados e tratados como seres exclusivos (Smith & 

Mackie, 1995; Aguilar, 2006; Gomes, 2009).  

Em contraste com os anteriores, seguem abaixo exemplos de estudos que 

sugerem que há vários aspetos positivos associados à imagem do contabilista.   

Os contabilistas são muitas vezes vistos como especialistas em matemática e em 

trabalho fiscal e tributário e atentos aos detalhes, apesar de não serem particularmente 

considerados pessoas admiráveis, emocionantes, extrovertidas, versáteis ou fortes 

líderes (Hunt, Falgiani & Intrieri, 2004).   

Dois dos primeiros inquéritos patrocinados pelo American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA, 1957, Roper, 1963) concluíram que os gestores encaram os 

contabilistas como profissionais honestos, eficientes, inteligentes e competentes, 

embora em estudos mais recentes considerem os contabilistas mais aborrecidos em 
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comparação com outros profissionais como os advogados, bancários e gestores de 

marketing. Ainda assim, tendem a descrever estes profissionais de forma 

razoavelmente positiva, identificando-os maioritariamente como indivíduos honestos e 

éticos (Cory, 1992).  

De acordo com Yeager (1991) e através de um inquérito realizado a um grupo 

de homens de negócio e a um grupo composto apenas por cidadãos comuns, apurou-

se que ambos catalogavam os contabilistas como profissionais objetivos, íntegros, 

competentes e responsáveis, encarando-os de forma mais favorável em comparação 

com outros profissionais como médicos, professores e bancários. De forma semelhante, 

através de um inquérito conduzido pelo Canadian Institute of Chartered Accountants 

(CICA), verificou-se que a população em geral posicionou os contabilistas em primeiro 

lugar, face a outros profissionais da área de negócios, no que concerne à integridade. 

Se há característica positiva que é identificada pela maioria dos autores 

relativamente à imagem do contabilista é a integridade, a qual é associada a um desejo 

fundamental de agir e de ser visto como um profissional independente (Carnegier & 

Napier, 2010).  

Como que produto da junção dos estereótipos identificados acima, o 

estereótipo considerado tradicional do contabilista identifica tanto características 

negativas como positivas. De uma forma geral, positivamente o contabilista é visto 

como sendo honesto, de confiança, cuidadoso com o dinheiro, diligente, educado e 

bem-falante. Por oposição, é igualmente considerado aborrecido, apagado, 

excessivamente fixado no dinheiro, demasiado formal e preocupado com as regras e 

antiquado.   

Bougen (1994) coloca como hipótese que a complexidade da imagem dos 

contabilistas deriva da interdependência entre a contabilidade e o bookkeeping, termo 

que em português é traduzido como “guarda-livros”. O bookkeeping consiste em 

registar continuamente a atividade financeira de um negócio. Enquanto muito do 

trabalho contabilístico requer julgamento, imaginação e criatividade, o bookkeeping é 

caracterizado como aborrecido e rotineiro. O mesmo autor sugere que historicamente 

os contabilistas estiveram dispostos a aceitar esta imagem negativa em relação à 

profissão porque era do seu próprio interesse profissional serem conotados dessa 

forma, pois acreditavam que tal dotava a profissão de maior credibilidade e seriedade. 
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A partir do momento em que o bookkeeping começa a ser identificado com 

caraterísticas positivas tais como a objetividade e a precisão, a imagem do contabilista 

baseada na falta de criatividade, inseguro, focado nos números e metódico começou a 

fazer pouco sentido, atribuindo à profissão maior credibilidade perante o público.  

Investigadores, entre os quais destaco Hakel, Hollman e Dunnette (1970) e 

Imada, Fletcher e Dalessio (1980), concluíram que poderá haver mais do que um 

estereótipo do contabilista. Utilizando como amostra contabilistas, profissionais de 

recrutamento e estudantes, estes autores detetaram claramente dois estereótipos 

opostos. De um lado, estudantes, contabilistas mais antigos e alguns profissionais de 

recrutamento encaravam os contabilistas como conservadores, tímidos, interessados 

nos detalhes do negócio e como profissionais dotados de baixos níveis de execução 

prática, associando-os a “cordeiros”. Em oposição aos primeiros, contabilistas mais 

novos e alguns profissionais do recrutamento encaravam os contabilistas como 

expressivos, aventureiros, dotados de um amplo conhecimento, coerentes e 

extrovertidos, rotulando-os como “tigres”.  

É necessário ter em consideração que o estereótipo do contabilista pode variar 

dependendo da amostra utilizada, isto é, do grupo selecionado para expressar a sua 

opinião, assim como consoante a natureza do trabalho desempenhado pelo 

profissional. Nesse sentido, Friedman e Lyne (2001) sugerem que os contabilistas que 

trabalham em empresas privadas possuem uma imagem pior do que aqueles que 

trabalham em serviços públicos. Enquanto o contabilista público tem propensão a ser 

admirado pela sua credibilidade e precisão, os contabilistas que trabalham no setor 

privado tendem a ser estereotipados como míopes, rígidos e sufocados pela 

criatividade.    

Decoster e Rhode (1971), considerando existir uma disparidade entre o 

estereótipo popular do profissional de contabilidade e a sua imagem real, pesquisaram 

características da personalidade destes profissionais. Como resultado dessa mesma 

pesquisa, apuraram que o contabilista é negativamente estereotipado devido à sua 

associação a características como antissocial, frio, indiferente, submisso, superficial, 

fraco, passivo e insensível.  

A representação da profissão na cultura popular pode ter um impacto 

significativo em qualquer grupo social na medida em que ajuda a estabelecer e a 
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reforçar os estereótipos dos grupos, servindo como um espelho de perceções mantidas 

mundialmente e como uma lente para moldar as crenças sociais. A imagem dos 

contabilistas retratada pela imprensa é maioritariamente pouco lisonjeira (DeCoster & 

Rhode, 1971; Cobb, 1976). Esta perspetiva é realçada por vários artigos publicados nos 

anos 80 no The Wall Street Journal, destacando-se títulos como “A Contabilidade é 

demasiado monótona para o grande ecrã. A profissão é atormentada por uma má 

imagem”, “Achas que os contabilistas são aborrecidos? Isto não irá mudar a tua ideia” 

ou “Contabilistas como heróis: não soma” (Berton & Schiff, 1990).  

De uma forma geral, através dos vários estudos feitos em torno do estereótipo 

do contabilista e da sua profissão, podemos concluir que há tanto aspetos negativos 

como positivos associados à imagem do contabilista. Embora este seja frequentemente 

descrito como aborrecido também foi muitas vezes conotado como competente e de 

confiança. Apurou--se também que diferentes grupos de indivíduos possuem diferentes 

perspetivas do estereótipo destes profissionais e que a complexidade em torno do 

estereótipo do contabilista é muitas vezes agravada pela associação entre a 

contabilidade e o bookkeeping.  

Apesar da generalização de que o estereótipo do contabilista e da sua profissão 

é negativo, ressalva-se que os estereótipos negativos podem ser modificados através 

do contacto com indivíduos que apresentem características distintas do estereótipo 

(Cory, 1992).   

A imagem dos contabilistas descrita por investigadores mais antigos tem vindo 

a alterar-se ao longo dos tempos. O estereótipo do contabilista e da sua profissão não 

é fixo e, portanto, poderá vir a alterar-se, mas há que ter consciência de que esta 

evolução é um processo lento (Dimnik & Felton, 2006). O desenvolvimento de qualquer 

estereótipo é um processo histórico e, por esse motivo, como alguns pesquisadores 

referem, a imagem do contabilista pode ser alvo de mudança ao longo dos tempos 

embora este processo seja certamente bastante demorado.    

No sentido de o tornar mais positivo, as BigFour, a PricewaterhouseCoopers, a 

Ernest & Young, a KPMG e a Deloitte & Touche têm desenvolvido medidas para 

desconstruir o estereótipo fixado, nomeadamente através de atividades de lazer, de 

forma a fomentar relações de amizade entre os colaboradores e possibilidade de 

viagens ao exterior (Jeacle, 2008). Também as empresas de menor dimensão têm 
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reunido esforços para contrariar a imagem aborrecida do contabilista através da 

promoção de atividades desportivas e de animação social.  

Atualmente, ainda que se continuem a verificar algumas imagens negativas 

acerca da profissão contabilística e do contabilista, tem-se apurado uma grande 

melhoria. 

 

 

2.1.3. Visão dos contabilistas do seu próprio estereótipo 

 

Os próprios alvos dos estereótipos podem contribuir para a perceção negativa 

que as pessoas possuem da contabilidade. Assim como possuem a capacidade de 

contribuir para a alteração dessa mesma perceção. Nesta subsecção são apresentados 

alguns estudos e evidências nesse sentido. 

Tajfel and Turner (1986) argumentam que no caso da contabilidade o alvo pode 

e normalmente influencia o estereótipo da profissão e dos seus profissionais.  

Hazell (1998) reivindica que os contabilistas não têm eles próprios a certeza do 

que fazem. Cobbs (1976) menospreza a profissão por esta falhar em informar o público 

sobre o que os contabilistas fazem e questiona por isso a capacidade destes. A ineficácia 

do corpo profissional em promover a profissão continua a ser justificada pela própria 

falta de entendimento e fraca perceção do grupo em que se inserem (Smith and Briggs 

1999; Parker 2000). McMurdy (1997) sugere que a linguagem utilizada pelos 

contabilistas está a confundir o público e que os mantem no escuro acerca de o que a 

contabilidade é sobre. 

Este problema deve-se em parte à falta de entendimento de como a 

contabilidade tem influência sobre o nosso dia-a-dia. Como consequência, o 

estereótipo pode torna-se implícito e desanimar quem possui as competências e 

capacidades requeridas de ingressar numa carreira de contabilista. Adicionalmente, 

podemos estar a desencorajar as pessoas de contratar os serviços de um contabilista e 

a encoraja-los a procurar conselhos de negócio em profissionais que não são 

contabilistas. 

Em relação ao trabalho desempenhado pelos contabilistas, os estudos a seguir 

referidos argumentam que o papel dos contabilistas se tem alterado de “contabilistas 
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financeiros” para “advogados do negócio”, apoiando e aconselhando os gestores nas 

decisões estratégicas (Burns e Baldvinsdottir, 2005; Yazdifar & Tsamenyi, 2005). Os 

próprios contabilistas de gestão encaram essa transição de forma positiva e em termos 

do papel que eles pretendem exercer (Byrne & Pierce, 2007; Järvenpää, 2007). 

Adicionalmente, tem-se assistido à utilização do termo “híbridos, no sentido de indicar 

que os contabilistas se encontram, de igual forma, envolvidos em atividades típicas dos 

“contabilistas financeiros” e dos “advogados do negócio” (Burns & Baldvinsdottir, 2005; 

Albu, Albu, Faff & Hodgson, 2008). 

Uma estratégia de intervenção sugerida por Wells (2015) consiste em duas 

ações. A primeira ação é que as associações de contabilistas profissionais e empresas 

desenvolvam e promovam entre os seus membros um entendimento comum da 

contabilidade. Por exemplo, esta recomendação poderia ser implementada através da 

inclusão de conteúdos em revistas profissionais que ilustrassem como a formação de 

que são alvo os contabilistas os mune de competências úteis para a realização de uma 

vasta gama de funções, numa diversa variedade de contextos. A segunda ação consiste 

em incentivar as associações de contabilidade e os próprios contabilistas a editarem 

esse mesmo entendimento da contabilidade para assim gerar literatura financeira 

coerente e aperfeiçoada e consequentemente influenciar de forma positiva as 

contribuições que os contabilistas de forma individual fazem à sociedade no seu dia-a-

dia. Isto envolveria transformar perceções da contabilidade baseadas em modelos 

exemplares únicos que se focam numa única função em específico e/ou num único 

contexto em específico em modelos exemplares com múltiplas funções e múltiplos 

contextos. Criar uma perceção de funções e contextos múltiplos estimula a formação 

de exemplares múltiplos e da subcategorização (Rothbart 1981). Por sua vez isto 

incentiva a formação de grupos de protótipos e de esquemas de grupo o que irá levar 

à redução da conceção de estereótipos e a uma maior dispersão. 

Um vasto conjunto de investigadores, entre os quais Fisher e Murphy (1995), 

Mladenovic (2000), Coate, Mitschow e Schinski (2003) e Bryne e Willis (2005), e ainda 

que em diferentes momentos no tempo, concluíram igualmente que pouco ou nenhum 

progresso foi alcançado no sentido de alterar a imagem pouco lisonjeadora dos 

contabilistas, ainda que se tenha vindo a tentar inserir na sociedade uma representação 

da profissão e das práticas de contabilidade contemporâneas como ambientes 



17 

dinâmicos que requerem indivíduos com criatividade e capacidades críticas de 

pensamento. 

 
2.2. O futuro da profissão  
 

2.2.1. Os estudantes e o ensino da contabilidade 

  

Num contexto de mudança acelerada, mais do que competências técnicas são 

exigidas aos Contabilistas Certificados competências ao nível do trabalho em equipa, 

capacidade de comunicação e liderança, capacidade de raciocínio lógico e estratégico, 

capacidade de interpretar informação e domínio da tecnologia. Neste contexto, cabe às 

instituições de ensino de contabilidade a adoção de metodologias pedagógicas 

criativas, capazes de desenvolverem nos alunos todas estas competências e 

capacidades (Moreira, 2006; Rodrigues, 2011). 

A forma como a contabilidade é vista pela sociedade afeta se os melhores e mais 

brilhantes estudantes são ou não atraídos para a profissão (Holt, 1994).   

Estudos comportamentais sugerem que a perceção que os indivíduos possuem 

das profissões e dos seus profissionais, assim como os respetivos estereótipos, são 

fatores cruciais que influenciam as suas decisões no que concerne à escolha da carreira 

profissional. Holland (1973) desde cedo defendeu esta posição, afirmando que os 

indivíduos baseiam efetivamente a seleção da carreira que pretendem seguir nas suas 

impressões acerca dos estereótipos dos profissionais e da profissão. A perceção dos 

estudantes é de extrema importância uma vez que os indivíduos geralmente escolhem 

a sua carreira de acordo com o estereótipo que têm das pessoas que seguem essa 

profissão (Hunt et al., 2004; Ferreira & Santoso, 2008). Estes têm em atenção se 

gostariam de trabalhar com tais pessoas e se o facto de serem contabilistas iria afetar 

a sua própria imagem.  

É, por isso, imperativo que os estudantes tenham uma perceção realista do que 

os contabilistas fazem uma vez que representações enganadoras poderão originar 

julgamentos distorcidos (Byrne & Willis, 2005). Se os estudantes não estiverem 

familiarizados com o trabalho requerido por empresas contemporâneas de 

contabilidade ou tenham a impressão errada do que os contabilistas fazem, originar-se-
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á um desencontro entre o interesse em contabilidade dos estudantes e o tipo de pessoa 

que melhor se enquadrará na profissão (Byrne & Willis, 2005).  

Os estereótipos tipicamente atribuídos aos contabilistas, como identificado nos 

pontos anteriores da presente revisão de literatura, descrevem os contabilistas como 

metódicos, extremamente precisos nas suas análises, aborrecidos, guiados pelo 

compromisso e antissociais, com preferência por trabalharem por conta própria. A 

questão que se coloca é se os estudantes que desejam tornar-se contabilistas ainda 

possuem estas perceções do contabilista, sendo que tal poderá culminar em atrair o 

tipo errado de pessoas para a profissão ou fazer com que o tipo certo não a escolha. 

Tais estereótipos maioritariamente negativos acerca do contabilista são suscetíveis de 

desencorajar o interesse de indivíduos criativos antes de estes conseguirem se 

aperceber de que há realmente elementos do ambiente contabilístico que os iriam 

motivar, nomeadamente a mudança constante de clientes, novos problemas e desafios 

e a variedade de trabalho (Saemann & Crooker, 1999).  

Os resultados apurados por investigadores mais antigos como Cory (1992) e 

Bougen (1994), assim como por investigadores mais recentes como Coate, Mitschow e 

Schinski (2003), indicam que a visão tradicional dos contabilistas ainda se mantém viva 

e de que esta é essencialmente negativa, sendo os profissionais vistos como 

aborrecidos e sem criatividade. Os estudantes têm a perceção de que os contabilistas 

são focados nos números (Cohen & Hanno, 1993; Hunt et al., 2004; Jackling & Carero, 

2006), bastante isolados (Oswick, Barber & Speed, 1994; Coate et al., 2003; Heiat, 

Brown & Johnson, 2007), aborrecidos (Cohen & Hanno, 1993; Hunt et al., 2004; Byrne 

& Willis, 2005; Heiat et al., 2007), “guarda-livros” (Albrecht & Sack, 2000; Sale, 2001; 

Jackling & Carero, 2006), indivíduos formais e introvertidos (Coate et al., 2003), 

preocupados com os detalhes (Hunt et al., 2004) e guiados pela conformidade (Byrne 

& Willis, 2005).  

Estudos elaborados por Cohen e Hanno (1993) e por Francisco, Noland e Kelly 

(2003) baseados na perceção dos estudantes universitários dos EUA identificaram que 

muitos deles veem a contabilidade como sendo aborrecida, difícil, que envolve uma 

elevada carga de trabalho, focada nos números e na precisão e dotada de menos 

prestígio quando em comparação com profissões como a de médico e advogado. De 

forma semelhante aos primeiros, estudantes universitários fora da área da 
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contabilidade veem a contabilidade como aborrecida e não como uma carreira 

profissional capaz de conceder satisfação profissional.   

Taylor e Dixon (1979) identificaram que os estudantes de contabilidade 

consideram a profissão desafiadora e que requer iniciativa, enquanto profissionais de 

outras áreas têm a perceção dos contabilistas como aborrecidos, metódicos, rígidos, 

autoritários e indiferentes. Em oposição aos primeiros, e tendo em consideração o 

intervalo de tempo decorrido entre eles, Hunt et al. (2004) afirmaram que estudantes 

da área de negócios têm uma impressão mais positiva do profissionalismo do 

contabilista do que da sua personalidade, caracterizando-os como inflexíveis, 

enfadonhos e excessivamente orientados para os detalhes. Também apuraram que os 

estudantes universitários de contabilidade tinham uma perceção mais favorável da 

profissão do que outros estudantes da área de negócios, identificando os contabilistas 

como líderes e conselheiros de negócio valiosos. No seguimento, determinou-se ainda 

que estudantes que não frequentavam o curso de contabilidade tinham uma perceção 

dos contabilistas mais estruturada e precisa e menos interessante do que estudantes 

do curso.    

Nos últimos anos, os investigadores notaram um declínio mundial no número de 

estudantes e licenciados que escolhem se tornar contabilistas (Marriott & Marriott, 

2003). Albrecht e Sack (2000) sugeriram que o declínio no interesse dos estudantes pela 

profissão de contabilista nos EUA estaria relacionado com fatores como baixos salários 

iniciais, outras alternativas de carreira mais atrativas, vontade de arriscar 

profissionalmente, um equívoco da perceção dos contabilistas e da sua profissão e a 

exigência de um elevado número de horas de trabalho.  

Foram apontados motivos alternativos para justificar o porquê de os estudantes 

universitários não escolherem se licenciarem em contabilidade, mencionando-se que 

tanto fatores intrínsecos como extrínsecos relacionados com a carreira podem afetar a 

escolha da contabilidade como carreira profissional. Fatores intrínsecos são os 

relacionados com a satisfação no trabalho (Paolillo & Estes, 1982). Os indivíduos 

consideram uma carreira mais satisfatória se esta encorajar a criatividade e a 

autonomia, for intelectualmente desafiante, interessante e glamorosa e se o ambiente 

de trabalho for dinâmico.  
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Uma pesquisa mais antiga levada a cabo por Paolillo e Estes (1982) baseada nos 

EUA indicou que os fatores intrínsecos não eram importantes, detetando diferenças 

significativas entre licenciados em contabilidade e não licenciados. Algumas pesquisas 

sugerem que as recompensas intrínsecas são menos importantes para os licenciados 

em contabilidade e para os que escolhem ser contabilistas profissionais do que para os 

que não estudam contabilidade (Felton, Buhr & Northey, 1994; Chen, Jones & McIntyre, 

2005). Tendo como referência estudantes universitários de contabilidade japoneses, os 

resultados encontrados foram exatamente o oposto uma vez que estes consideram os 

fatores intrínsecos bastante relevantes (Sugahara & Boland, 2005), tal como os 

estudantes universitários de contabilidade australianos, os quais são mais influenciados 

por fatores intrínsecos do que extrínsecos (Jackling & Calero, 2006). Estudos feitos na 

Nova Zelândia também possuem resultados contraditórios aos do estudo feito por 

Ahmed et al. (1997) nos anos 90, apurando que os fatores intrínsecos não eram 

importantes. No entanto, Tan e Laswad (2006) sugerem que os estudantes 

universitários de contabilidade viam a contabilidade como mais desafiante e menos 

aborrecida do que outros estudantes universitários. Os resultados contraditórios 

encontrados mais tarde podem ser resultado do local onde o estudo foi conduzido, de 

diferenças cronológicas e/ou da natureza dos questionários.  

Fatores extrínsecos como o mercado de trabalho, questões financeiras 

relacionadas com a profissão como é exemplo o custo requerido para se tornar um 

contabilista profissional, e a imagem retratada nos media também têm sido 

examinados. Assim como fatores como a variedade de trabalho, disponibilidade, 

segurança e oportunidades de promoção têm sido propostos como possíveis fatores 

que influenciam a escolha da contabilidade como profissão. Entre 27 a 33 por cento dos 

estudantes do ensino secundário dos EUA classificaram estes fatores como importantes 

(Hartwell, Lightle & Maxwell, 2005). No entanto, há inconsistências com os resultados 

de estudos internacionais baseados em alunos universitários, com alguns a 

identificarem os fatores referidos anteriormente como importantes (Paolillo & Estes, 

1982; Felton et al., 1994; Allen, 2004; Chen et al., 2005; Sugahara & Boland, 2005) e 

outros não (Jackling & Calero, 2006). Estes resultados contrastantes podem advir de 

razões geográficas, cronológicas ou devido a diferentes métodos de pesquisa utilizados.   
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Outras considerações financeiras e profissionais investigadas incluem ganhos 

potenciais de longo prazo, oportunidades de progressão na carreira, status social e 

prestígio e perspetivas gerais de carreira. Aproximadamente 40% dos estudantes do 

ensino secundário dos EUA consideraram as oportunidades de progressão na carreira 

importantes, mas apenas 10% dão valor às recompensas (Hartwell et al., 2005). Nos 

EUA, Irlanda e Japão, os estudantes universitários também eram atraídos pelas 

perspetivas de carreira e pelo status social e prestígio (Francisco et al., 2003; Byrne & 

Flood, 2005; Sugahara & Boland, 2005). Contudo, o status social e o prestígio não são 

vistos como de tamanha importância para os estudantes universitários australianos 

(Jackling & Calero, 2006).   

A imagem do contabilista e da profissão retratada nos filmes e por outros media 

e o impacto de recentes escândalos contabilísticos e financeiros também poderão pesar 

na hora de escolher ou não a profissão de contabilista. Byrne e Willis (2005) indicaram 

que as perceções da contabilidade dos estudantes do ensino secundário irlandês são 

influenciadas pelos dados dos media, enquanto nos EUA escândalos contabilísticos 

recentes não dissuadiram os estudantes interessados em contabilidade e 

potencialmente até aumentaram o seu número (Hartwell et al., 2005). Resultados 

similares foram encontrados relativamente a estudantes universitários, com Coleman, 

Kreuze e Langsam (2004) a indicarem que os escândalos contabilísticos não fizeram os 

estudantes americanos repensar a sua escolha profissional ou alterar a sua licenciatura. 

Jackling e Calero (2006) sugeriram que a imagem retratada nos media não tinha 

influência significativa nas intenções profissionais dos estudantes australianos.   

Wheeler (2001) referiu que muitos dos desafios que a profissão de contabilista 

enfrenta envolvem as características pessoais dos contabilistas e que, portanto, 

reestruturar o ensino pedagógico da contabilidade é fundamental para facilitar estas 

mudanças necessárias na natureza da profissão e dos seus profissionais. 

Os educadores possuem um papel crucial na tarefa de contribuir para alterar o 

estereótipo negativo do contabilista e da profissão. O objetivo do ensino da 

contabilidade deverá ser o de produzir contabilistas profissionais competentes. Por 

conseguinte, é preciso que as instituições de ensino de contabilidade providenciem 

uma sólida formação, especialmente no domínio das tecnologias de informação e 

comunicação, pois estas são fundamentais na prática da contabilidade (Carvalho, 2013).  
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Um estudo realizado na Nova Zelândia por Wells e Fieger (2006), sugere que os 

professores do ensino secundário possuem perceções similares às dos estudantes 

universitários e que, portanto, têm uma imagem desfavorável da contabilidade e não 

compreendem a sua natureza e importância. Estes defendem que a profissão de 

contabilista possui requisitos de acesso relativamente acessíveis, não requer excelentes 

capacidades de comunicação e que não é carecedora de grande interesse nem é uma 

profissão desafiante (Wells & Fieger, 2006). Também identificaram que os professores 

universitários da Nova Zelândia defendiam que a profissão de contabilista possui um 

menor status social em comparação com profissões do ramo de direito, medicina e 

engenharia. Professores universitários nos EUA (Hardin, O'Bryan & Quirin, 2000) e no 

Japão (Sugahara, 2006) também mantinham esta visão.  

Os resultados de um estudo conduzido por Mladenovic (2000) forneceram 

informação adicional no sentido de que os estudantes de contabilidade iniciam os seus 

estudos com várias perceções negativas pré-concebidas da contabilidade e 

argumentam que os professores se deviam focar em como alterá-las. Jackling e Calero 

(2006) concordam com a visão de Mladenovic (2000) de que esta preconceção negativa 

da contabilidade poderá ter implicações para os professores de contabilidade, 

nomeadamente tornar-se-á mais difícil para estes conseguirem manter e transparecer 

o entusiasmo e motivação que ensinar contabilidade requer, assim como lhes será mais 

difícil desenvolverem os seus currículos, os quais deverão refletir o conjunto de 

capacidades desejadas e necessárias para um ambiente de trabalho cada vez mais 

sofisticado.   

A profissão e os professores de contabilidade precisam, portanto, de criar 

estratégias alternativas para alterar as perceções estereotipadas dos estudantes. 

Ferreira e Santoso (2008) sugerem que os professores de contabilidade 

deveriam empregar estratégias de ensino relevantes para alterar a visão da 

contabilidade como uma disciplina que envolve demasiados números, “contar feijões” 

e procedimentos de registo contabilístico, para uma visão da contabilidade como sendo 

uma ciência dinâmica e uma área vital dos negócios, a qual requer conhecimento 

técnico juntamente com capacidades interpessoais e de julgamento. Os mesmos 

autores indicam que os alunos que estudam com o objetivo de seguir a profissão de 
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contabilista possuem maioritariamente uma perceção errada do que a profissão 

acarreta e que poderão vir a desiludir-se quando entrarem no mercado de trabalho.  

Os padrões cada vez mais exigentes que a profissão requer hoje em dia dos seus 

membros dão ênfase à importância de atrair indivíduos que possuam boa capacidade 

de interação social e criatividade, que sejam criativos e que tenham uma mente aberta. 

Para cumprir esses desafios a profissão precisa de atrair estudantes que têm o potencial 

necessário para se tornarem profissionais tecnicamente competentes, com habilidades 

analíticas bem desenvolvidas, habilidades interpessoais e de comunicação, assim como 

possuírem conhecimentos acerca do ambiente empresarial em expansão.  

A viabilidade futura de qualquer corpo profissional é dependente da contínua 

atração de novos membros, de preferência dos melhores e mais brilhantes recém-

licenciados. 

 

 

2.2.2.  Os desafios da contabilidade 

 

A contabilidade é uma ciência social que ao longo dos últimos anos tem sofrido 

grandes mudanças. 

A reputação, relevância e valor da profissão contabilística dependem da 

capacidade dos seus membros atenderem continuamente às expetativas dos vários 

interessados e de fornecerem um serviço adequado às necessidades particulares do 

ambiente onde operam. Por conseguinte, o papel do contabilista tradicional deve 

mudar para atender às exigências atuais e futuras.  As mudanças constantes têm gerado 

um ambiente dinâmico e competitivo, exigindo a cada dia melhores resultados por 

parte destes.  

Grandes alterações nos requisitos dos clientes, revoluções nas tecnologias de 

informação, o desenvolvimento de instrumentos financeiros inovadores e complexos, 

assim como a globalização da economia, colocaram pressões cada vez maiores sobre as 

práticas contabilísticas (Schmutte, 1998).  

O ambiente em que os profissionais de contabilidade trabalham está 

constantemente em alteração e a criar novas exigências (Wessels 2004). De acordo com 

Wessels (2004) estas alterações também criam novas expetativas aos empregadores 
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relativamente às competências e capacidades dos licenciados em contabilidade. Para 

serem competitivos e acrescentarem valor a este ambiente em alteração, os 

contabilistas profissionais precisam de adquirir os conhecimentos e as competências 

exigidas como relevantes.   

Relativamente às competências e capacidades que os contabilistas profissionais 

irão precisar no futuro, enfatiza-se a importância de estes saberem usar e serem 

competentes no uso de tecnologias da informação e comunicação. Estas são vistas 

como um dos motores essenciais de alteração do ambiente económico, uma vez que 

estão inseridas em quase todos os aspetos do negócio. Quer os contabilistas 

profissionais que exerçam funções como gestores financeiros numa organização 

específica, que ajam como avaliadores individuais da informação financeira e de 

sistemas de organização ou que ajam como consultores em organizações, irão ter que 

interagir e ter conhecimento acerca das tecnologias de informação para que consigam 

desempenhar o seu trabalho de forma competente.   

Vários investigadores, de entre os quais refiro Oliver (1991), propõem a 

implementação do conceito de contabilidade estratégica, o qual defende que os 

contabilistas devem participar ativamente na formulação e implementação da 

estratégia de negócio e de se envolverem no processo de tomada de decisão. De 

ressalvar que para isso é necessário que estes possuam uma completa compreensão do 

negócio e de toda a envolvente. Os contabilistas devem rever o processo de relato 

financeiro de forma a focarem-se mais no negócio e menos nos números, tornando-se 

imperativo que estes realcem as suas competências (Oliver, 1991). Os profissionais de 

contabilidade necessitam de ser comunicadores eficazes, capazes de pensar e agir 

estrategicamente e de resolver problemas, conhecedores dos problemas e desafios do 

negócio e de serem competentes a nível profissional e técnico. Por conseguinte, é 

necessário que estes possuam habilidades interpessoais satisfatórias e que sejam bons 

comunicadores para que consigam dar resposta à sua regular interação com os outros, 

que sejam criativos na resolução de problemas, na tomada de decisões e no 

planeamento para o futuro.  

Segundo Jeacle (2008), a contabilidade é a linguagem dos negócios e por isso, é 

imprescindível.   
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Os profissionais estão constantemente a tentar absorver e a efetivamente lidar 

com um o crescimento constante de novas regras contabilísticas. O contabilista do 

século XXI já não é o tradicional “contador de feijões”. Tornou-se imperativo que este 

seja um “contabilista híbrido” dentro da organização onde presta serviços uma vez que 

as empresas de hoje em dia exigem contabilistas mais proactivos, que façam parte da 

gestão, que estejam prontos para aceitar e enfrentar novos e intensos desafios e que 

se adaptem às rápidas mudanças do ambiente de negócios. 

Há uma pressão crescente sobre tornar a informação contabilística mais 

significativa para as decisões operacionais e em mantê-la relevante na economia 

presente. A corrente era de intensa competição global está a convencer todos os 

empreendedores a ambicionarem um compromisso renovado em direção à excelência 

e em criar valor para os clientes. A atenção crescente sobre os processos de negócio, 

sobre a qualidade dos produtos e serviços, nível de inventários, gestão da cadeia de 

valor e a melhoria das políticas de trabalho, está a fornecer uma vantagem necessária 

aos empreendedores, de forma a ajudá-los a tornarem-se empresas de classe mundial.  

A combinação de pressões resultantes da competição crescente, da globalização 

e de avanços nas tecnologias de informação uniram-se, de forma a coagir as empresas 

de todo o mundo a investir em sistemas de contabilidade de gestão mais eficazes e mais 

abrangentes. Estas alterações levaram a mudanças dramáticas no ambiente 

empresarial, trazendo novos desafios não apenas aos negócios, mas também à 

capacitação empresarial. A globalização emergente, novos desafios económicos, 

rápidos avanços nas tecnologias de informação e a exigência de competências 

multifacetadas são apenas alguns dos desafios que os negócios enfrentam hoje. A 

globalização tornou a distância e as barreiras insignificantes. O mundo tornou-se um 

mercado gigante devido ao desenvolvimento de transportes mais rápidos, 

comunicações e à disponibilidade de informação instantânea. Com o uso da internet, 

comércio eletrónico, leilões eletrónicos e trocas eletrónicas, os consumidores 

conseguem comprar produtos de empresas estrangeiras tão facilmente como 

conseguem comprar em empresas locais. Consequentemente, as empresas não têm 

apenas em consideração a concorrência local, mas também a concorrência a nível 

mundial.  Estas alterações não só mudaram completamente o ambiente negocial como 

também tiveram um impacto dramático na profissão de contabilista e, portanto, na 
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educação contábil, modificando a ideia de que a informação é dispendiosa e 

incrementando o nível de competição entre as organizações. 

Com o rápido crescimento das tendências de globalização e as inovações na 

tecnologia de informação, torna-se necessário para um licenciado em contabilidade, 

sobreviver no ambiente de uma economia global. Consequentemente, um licenciado 

em contabilidade tem de melhorar constantemente as suas competências e adquirir 

outras novas. As competências do século XXI requerem a aquisição e a avaliação de 

dados, a organização e manutenção de ficheiros, a interpretação, comunicação e o uso 

de informação computorizada. A tecnologia tem-se tornado inevitável e por isso, é 

imperativo que os novos profissionais saibam selecionar equipamentos e ferramentas, 

aplicar tecnologia a tarefas específicas e manter e solucionar problemas com 

dispositivos tecnológicos.  

Em suma, para alcançar a manutenção, progresso e respetiva adaptação e 

futuro da profissão, é defendido que os profissionais de contabilidade sejam dotados 

de capacidades de comunicação, competências informáticas, capacidades analíticas e 

intelectuais, competências multidisciplinares e interdisciplinares, que possuam 

conhecimentos acerca de assuntos globais, que possuam pensamento crítico e que 

sejam dotados de uma boa índole pessoal.  

A capacidade analítica é outra das competências básicas que um contabilista 

deve possuir. Esta inclui a capacidade de saber fazer as perguntas certas para assim 

recolher informação precisa e completa, a capacidade de reconhecer a importância da 

informação e as suas implicações, e a capacidade de aplicar à informação a lógica e a 

razão de forma a clarificar as relações entre diferentes objetos, eventos, indivíduos 

e/ou metodologias. Consequentemente, um licenciado em contabilidade deve ter a 

capacidade de saber selecionar a informação correta, analisar os problemas do negócio 

utilizando razões lógicas e aplicar as metodologias de resolução de problemas às 

questões reais do mundo dos negócios. A Accounting Education Change Commission 

(AECC, 1990) determinou a necessidade de desenvolver a capacidade de identificar 

problemas e oportunidades, procurar a informação desejada, analisar e interpretar a 

informação e alcançar uma conclusão bem fundamentada.  

Um contabilista deve possuir conhecimento acerca de eventos históricos e 

contemporâneos que afetaram a profissão de contabilista (AECC, 1990). Steadman e 
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Green (1995) argumentam que a educação contabilística deve ser orientada para o 

desenvolvimento das competências contabilísticas que possam ser aplicadas dentro do 

amplo contexto de um ambiente empresarial em mudança. Estes defendem que deve 

haver integração entre a contabilidade financeira, finanças, estratégia de negócio e 

gestão de operações, com referência ao conceito de gestão estratégica subjacente. 

A capacidade de se manter atualizado acerca das alterações sociais, culturais e 

políticas num ambiente global é igualmente requerido e afeta a determinação pessoal 

e a identificação das capacidades individuais. A globalização posicionou a contabilidade 

internacional no currículo contabilístico. Muitos estudantes irão trabalhar com 

multinacionais, onde encontrarão diferentes padrões contabilísticos. Estes precisam 

por isso, perceber que os padrões contabilísticos são influenciados pela cultura de cada 

país e pelos objetivos colocados na informação contabilística por cada um deles (Nathan 

& Dunn, 1997). 

De acordo com Clark (1984), St Augustine argumentou que tinha conhecido 

muitos contabilistas que sabiam contar maravilhosamente, mas muito poucos eram 

aqueles que possuíam alguma sabedoria. A capacidade de pensar de forma crítica 

parece ser o problema sobe o qual a educação contabilística precisa prestar mais 

atenção. O pensamento crítico abrange todas as competências até agora mencionadas, 

sendo que para a obtenção efetiva de todas estas competências, cada um deve usar as 

suas próprias competências críticas. Estas últimas compreendem a capacidade de 

observar, avaliar sistemas e informação complexos e de detetar, prever, aconselhar e 

recomendar ações apropriadas. Qualidades pessoais tais como responsabilidade ética, 

responsabilidade individual, auto motivação, autoestima, ser sociável e a integridade 

também suportam as competências requeridas. As competências interpessoais 

facilitam o trabalho em equipa, a formação de outros, o saber servir os clientes, liderar, 

negociar e trabalhar com pessoas com backgrounds culturais diversificados. Também 

incluem a capacidade de organizar e delegar tarefas, motivar e influenciar outros e 

resolver conflitos, assim como a capacidade de entender as organizações e possuir 

conhecimento internacional e multicultural para resolver dilemas éticos. 

O êxito da fusão entre a contabilidade de gestão e os sistemas de informação é 

o principal desafio dos gestores do século XXI (Drucker, 1992). 
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Começa a surgir no seio dos empresários com um maior nível de formação o 

conceito do contabilista colorido (Jeacle, 2008), visto como um parceiro de negócio e 

(Siegel, 2000) com uma participação ativa na tomada de decisão da empresa sua cliente 

dado à perceção do mesmo como um profissional qualificado e atualizado, 

equiparando-se a um advogado em termos de atendimento e aconselhamento. Assim, 

começa a desaparecer juntamente com a geração mais velha e com menos formação, 

o contabilista que apenas lança documentos e apura impostos a favor do cliente. 

Porém, a profissão ainda é vista como obrigatória e dispensável, dado que só acarreta 

despesas para as empresas.  

Verifica-se que ainda existe uma ligeira falta de confiança no contabilista e um 

total desconhecimento do seu trabalho (Albu et al., 2011) e dos seus benefícios para a 

gestão. Pelo que a profissão ainda tem de provar a sua relevância e competência 

(Carnegie & Napier, 2010; Hunt et al., 2004). Os próprios profissionais consideram que 

é uma profissão não valorizada e vista de forma negativa, mas a nova geração vê a 

contabilidade de forma diferente, deixando para trás o conceito de guarda livros, que 

provavelmente será esquecido no tempo. 

Além do conhecimento aprofundado na sua área especializada, as tendências 

globais de mercado requerem que o contabilista possua um leque de conhecimento 

mais vasto, abrangendo áreas multidisciplinares. Um licenciado em contabilidade deve 

possuir conhecimentos nas áreas de finanças, tecnologias de informação, economia e 

marketing entre outras, para que consiga se enquadrar em equipas multidisciplinares. 

Atualmente o papel dos contabilistas em Portugal é muito variado, em grande parte 

fruto da sua formação base que é bastante diversificada, nomeadamente em economia, 

fiscalidade, auditoria, gestão, entre outras (Bessa, 2010). 

Um outro desafio com crescente preponderância que se coloca aos profissionais 

de contabilidade é a sua participação mais ativa no relato de sustentabilidade das 

empresas. Pressionadas pelo contexto de crise e por movimentos sociais e ambientais, 

as empresas vão tomando consciência de que a sustentabilidade empresarial é passível 

de revestir valor económico, levando-as a divulgar os seus valores, princípios e 

desempenho relativamente ao desenvolvimento sustentável. Neste âmbito, o 

Contabilista Certificado é um dos atores fundamentais na elaboração dessa informação 

uma vez que conhece bem a atividade e as operações da empresa, o quadro económico, 
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social e ambiental em que elas operam e tem uma arga experiência na conceção e 

manutenção de sistemas de informação (Dias, 2009). 

O CC deve, também, assumir um papel de conselheiro e parceiro estratégico 

para a empresa a quem presta serviços (Barata, 2012). 

 

 

2.3. Em resumo 
 

Os estereótipos são construídos a partir de um conjunto de características que 

se associam automaticamente aos membros de um determinado grupo social (Carnegie 

& Napier, 2010).  

Muitos estudos têm sido conduzidos no sentido de explorar o estereótipo do 

profissional de contabilidade. Estes sugerem que é difícil catalogar a imagem dos 

contabilistas de forma simples em positiva ou em negativa. Ainda assim, a maioria 

destes estudos apurou que a imagem percecionada do contabilista e da sua profissão é 

maioritariamente negativa. 

Os próprios alvos dos estereótipos podem contribuir para a perceção negativa 

que as pessoas possuem da contabilidade. Assim como possuem a capacidade de 

contribuir para a alteração dessa mesma perceção. 

Num contexto de mudança acelerada, mais do que competências técnicas são 

exigidas aos Contabilistas Certificados competências ao nível do trabalho em equipa, 

capacidade de comunicação e liderança, capacidade de raciocínio lógico e estratégico, 

capacidade de interpretar informação e domínio da tecnologia. Neste contexto, cabe 

às instituições de ensino de contabilidade a adoção de metodologias pedagógicas 

criativas, capazes de desenvolverem nos alunos todas estas competências e 

capacidades (Moreira, 2006; Rodrigues, 2011). A forma como a contabilidade é vista 

pela sociedade afeta se os melhores e mais brilhantes estudantes são ou não atraídos 

para a profissão (Holt, 1994).   

O papel do contabilista tradicional deve mudar para atender às exigências atuais 

e futuras das empresas e do ambiente económico. 
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Capítulo 3 : Metodologia  
 

O presente estudo trata-se de um estudo qualitativo, inserido no paradigma 

interpretativo. Ao recorrer a esta metodologia pretendo realizar posteriormente uma 

análise dos resultados obtidos, com o fim de conseguir dar resposta às questões de 

partida.   

Nas seguintes secções será abordado o método de investigação, o instrumento 

de pesquisa, a recolha de dados e a caracterização da amostra, assim como as técnicas 

de análise de dados. 

 

3.1. Método de Investigação 

 

A investigação qualitativa em contabilidade está particularmente associada ao 

modelo de investigação interpretativo e procura explicar a forma como os fenómenos 

sociais são interpretados, compreendidos, produzidos e constituídos (Major e Vieira, 

2009), sem recorrer a um instrumento estatístico como base do processo de análise 

(Richardson, 1999).  É caracterizada por métodos de investigação que levam em linha 

de conta a complexidade, o detalhe e o contexto do fenómeno em estudo (Major e 

Vieira, 2009). 

Este tipo de investigação tem, por natureza, como pressuposto base uma 

abordagem mais subjetiva, envolvendo a análise e a reflexão das perceções de forma a 

melhor compreender as atividades humanas e sociais (Santos, 2009). De notar também 

que, nesta perspetiva, o processo de produção de conhecimentos em investigação 

qualitativa reflete uma certa subjetividade e envolvimento do investigador, uma vez 

que é ele quem analisa e interpreta os dados obtidos (Bogdan & Biklen, 2010). Os 

estudos que empregam uma metodologia qualitativa procuram descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interseção de certas variáveis e 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais. Podem ainda, 

contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível 

de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 

indivíduos (Richardson, 1999, p.80).  
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A investigação qualitativa adota uma orientação holística, permitindo 

compreender, interpretar e explicar em profundidade as práticas sociais, onde se 

inserem as práticas de contabilidade, atendendo a um contexto organizacional e social 

mais alargado, no qual estas práticas se desenvolvem (Coutinho, 2013). 

O ponto de partida do trabalho de investigação qualitativa consiste em 

considerar os sistemas sociais como fenómenos socialmente construídos, os quais 

podem sofrer mudanças em consequência das ações dos indivíduos que pertencem a 

um contexto social específico (Vieira, Major & Robalo, 2009). Parte-se do pressuposto 

que a construção do conhecimento se processa a partir do terreno, à medida que os 

dados empíricos são recolhidos, analisados, descritos e interpretados e não nas 

conceções prévias do investigador que estatisticamente as comprovaria e generalizaria 

(Coutinho, 2013; Flick, 2013). De acordo com Denzin & Lincoln (2007), o investigador 

qualitativo consegue captar diretamente a experiência vivida estudando os fenómenos 

nos seus contextos naturais (Aires, 2011). 

Muitos podem pôr em causa a pertinência da utilização de uma abordagem 

qualitativa como tipologia de pesquisa em contabilidade por esta lidar intensamente 

com números, mas não nos podemos esquecer que esta se trata de uma ciência social 

(Richard, 1999). 

 

3.1.1. Perspetiva de Investigação 

 

Este estudo adota uma perspetiva de investigação interpretativa. 

A investigação interpretativa procura compreender a natureza social das 

práticas contabilísticas. Não se pretende generalizar nem prever fenómenos futuros 

com base nos estudos presentes, mas tão só compreender os acontecimentos do dia a 

dia, as estruturas sociais, assim como perceber os significados que lhes são atribuídos 

e o comportamento dos indivíduos num determinado contexto (Ryan, Scapens, & 

Theobald, 2002).  

Este tipo de investigação tem em consideração a relação entre as ações do dia a 

dia e as dimensões da estrutura social, o que implica encontra-las no seu contexto social 

e compreender como evoluem ao longo do tempo (Ryan et. al, 2002). A investigação 

interpretativa não se preocupa em obter verdades últimas, mas relatos que traduzam 
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as diversas interpretações, pois considera-se que a realidade é uma construção dos seus 

vários intervenientes. 

Na investigação interpretativa existe uma envolvência do próprio investigador 

no objeto de investigação e a interpretação obtida resulta muito da sua experiência 

como investigador. Os resultados deste tipo de investigação normalmente apresentam 

um relato de situações concretas, possibilitando interpretações várias que são testadas. 

Nesse sentido, a investigação interpretativa advoga que existem variadas e 

interessantes formas, todas válidas, de ver o mundo. 

 

 3.1.2. Método de recolha de dados  

 

No presente estudo qualitativo e de âmbito interpretativo, o principal método 

de recolha de dados utilizado é a entrevista por ser aquele que melhor se adequa ao 

objetivo do estudo, contudo, também se recorreu à análise de textos, documentos e ao 

registo áudio das entrevistas. 

A entrevista é um dos métodos mais utilizados na investigação qualitativa, na 

medida em que permite compreender em profundidade determinado fenómeno social, 

tendo por base as experiências vividas pelos entrevistados (Major e Vieira, 2009). As 

entrevistas fornecem uma investigação detalhada das perspetivas pessoais dos 

entrevistados, um conhecimento aprofundado do contexto pessoal onde o fenómeno 

ocorre e uma cobertura do tema muito detalhada (Fraser e Gondim, 2004). Além disso, 

é uma técnica que possibilita o contato direto e aprofundado entre os sujeitos da 

investigação (Coutinho, 2013; Quivy & Campenhoudt, 2005). 

O objetivo principal desta técnica é aceder aos significados que as pessoas 

atribuem às coisas e às situações (Ludke & André, 1986). 

As entrevistas podem ser classificadas em estruturadas, semiestruturadas ou 

não estruturadas (Marginson, 2008). Neste trabalho serão realizadas entrevistas 

semiestruturadas. Este tipo de entrevistas procura recolher o máximo de informação 

por parte dos entrevistados, mas seguindo uma linha orientadora que os permita 

focalizar num determinado objetivo de investigação (Veira, Major & Robalo, 2009). 

Segundo Quivy e Campenhoudt (2005), a flexibilidade das entrevistas semiestruturadas 

são a técnica mais apropriada para recolher informação em estudos qualitativos. O 
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investigador dispõe de uma série de perguntas-guias, relativamente abertas, a 

propósito das quais é imperativo receber uma informação da parte do entrevistado 

(Quivy e Campenhoudt, 2008). Por conseguinte, o entrevistador deve dar oportunidade 

de abordar assuntos que não tenha tido em consideração no planeamento da 

entrevista, dando assim uma margem de liberdade ao entrevistado (Veira et al, 2009).  

 

3.1.3. Caracterização da Amostra 

 

A fim de desenvolver este estudo qualitativo assente na temática de quais as 

perceções dos contabilistas certificados acerca dos desafios da contabilidade e da sua 

imagem como profissionais, foram selecionados 10 contabilistas certificados de 

nacionalidade portuguesa e com inscrição ativa na Ordem dos Contabilistas Certificados 

(OCC).  

A amostra é constituída por 7 profissionais do sexo feminino e 3 profissionais do 

sexo masculino, ambos com idades compreendidas entre os 30 e os 58 anos. No que 

concerne às habilitações literárias, um dos profissionais selecionados possui o 9º ano 

de escolaridade, correspondente a um curso geral de administração e comércio, 3 

possuem o 12º ano de escolaridade, equivalente a um curso profissional de 

contabilidade e os restantes 6 entrevistados possuem o grau de licenciados nas áreas 

de contabilidade e gestão, sendo que um deles ainda possui uma pós-graduação e 

outros dois o grau de mestre. De destacar ainda, que todos os intervenientes da 

amostra residem na região norte, em específico nos distritos de Braga e Porto e a 

diversidade de posições profissionais/ cargos ocupados por cada um.  

Todos os entrevistados foram classificados, de forma aleatória como 

“Entrevistado 1, Entrevistado 2”, sucessivamente, não revelando a verdadeira entidade 

de cada um, de forma a garantir o anonimato e a confidencialidade da informação 

obtida através da transcrição das entrevistas.  

Segue abaixo a Tabela 1 síntese com os dados de cada entrevistado.  
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Tabela 1:Dados relativos às entrevistas realizadas 

 Sexo Idade Situação 
Profissional 

Habilitações 
Académicas 

Localização 
Geográfica 
(Distrito) 

Data da 
entrevista 

Entrevistado 1 Feminino 44 Assistente 
da Diretora 
financeira – 
grupo 
hoteleiro 

Licenciatura 
em 
Contabilidade 

Porto 04/07/2017 

Entrevistado 2 Feminino 40 Diretora 
Financeira -
grupo 
hoteleiro 

Licenciatura 
em 
Contabilidade 
e Auditoria 

Porto 04/07/2017 

Entrevistado 3 Masculino 57 Contabilista 
Certificado 
em 
sociedade 

9º ano – Curso 
Geral de 
Administração 
e Comércio 

Braga 19/07/2017 

Entrevistado 4 Feminino 50 Contabilista 
Certificado 
em 
sociedade 

Licenciatura 
em 
Contabilidade 

Braga 19/07/2017 

Entrevistado 5 Feminino 33 Contabilista 
Certificado 
em 
sociedade 

Licenciatura 
em ciências 
económicas e 
empresariais 

Braga 19/07/2017 

Entrevistado 6 Feminino 50 Contabilista 
Certificado 
por conta 
própria 

Licenciatura 
em 
contabilidade e 
pós-graduação 
em fiscalidade 

Braga 20/07/2017 

Entrevistado 7 Feminino 56 Contabilista 
Certificado 
por conta 
própria 

12º ano – 
Curso 
profissional de 
contabilidade 

Braga 25/07/2017 

Entrevistado 8 Masculino 58 Contabilista 
Certificado 
por conta 
própria 

12º ano – 
Curso 
profissional de 
contabilidade 

Braga 25/07/2017 

Entrevistado 9 Feminino 30 Contabilista 
Certificado 
por conta de 
outrem 

Licenciatura 
em 
Contabilidade 
e mestrado em 
auditoria 

Porto 27/07/2017 

Entrevistado 10 Masculino 36 Contabilista 
Certificado 
por conta 
própria 

Licenciatura 
em 
contabilidade e 
mestrado em 
fiscalidade 

Porto 27/07/2017 

 
 
 



35 

3.1.4. Recolha e análise de dados 
 

No presente estudo, a recolha de dados foi efetuada através da realização de 

entrevistas a contabilistas certificados inscritos na OCC e em atual exercício da 

profissão. A escolha dos entrevistados foi feita tendo em consideração as habilitações 

académicas, a situação profissional atual e a faixa etária, e por forma a garantir 

informação fidedigna e suficiente para dar resposta às questões a que este estudo se 

propõe. 

O guião da entrevista é constituído por nove questões, divididas em quatro 

subtemas e cujas respostas têm como finalidade dar resposta às questões de partida. 

As duas primeiras perguntas procuram recolher informação sobre as perceções dos 

contabilistas certificados acerca da contabilidade e da sua imagem como profissionais. 

O segundo conjunto de questões pretende apurar qual a opinião dos profissionais de 

contabilidade sobre o estereótipo da profissão e se ainda consideram possível a sua 

alteração, seguindo-se três questões que pretendem avaliar que postura e 

comportamentos os mesmos defendem como cruciais que os contabilistas adotem para 

que consigam acompanhar as necessidades económicas e de gestão de negócio. Por 

fim, as duas últimas perguntas têm como finalidade averiguar que futuro os CC 

preveem para a si e para a sua profissão. 

As entrevistas tiveram uma duração média de 30 minutos, sendo que a mais 

longa demorou uma hora e a mais curta cerca de 20 minutos. As mesmas foram 

gravadas através da captação de áudio e posteriormente analisadas, interpretadas e 

transcritas. Por fim, foi feita uma seleção do considerado útil e pertinente para dar 

resposta à temática em estudo e em específico, às questões de partida. 

 

 

3.2. Em resumo 

 

O presente estudo trata-se de um estado qualitativo inserido no paradigma 

interpretativo. Ao recorrer esta metodologia pretendo realizar uma posterior análise 

dos resultados obtidos, com o fim de conseguir dar resposta às questões de partida. 
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Adota como método de investigação a investigação qualitativa associada ao 

modelo interpretativo e procura explicar a forma como os fenómenos sociais são 

interpretados, compreendidos, produzidos e constituídos (Major e Vieira, 2009), sem 

recorrer a um instrumento estatístico como base do processo de análise (Richardson, 

1999). A investigação qualitativa reflete uma certa subjetividade e envolvimento do 

investigador, uma vez que é ele quem analisa e interpreta os dados obtidos (Bogdan & 

Biklen, 2010). 

Este relatório segue uma perspetiva de investigação interpretativa, a qual 

procura compreender a natureza social das práticas contabilísticas. A entrevista 

semiestruturada e a gravação áudio das mesmas são o principal método de recolha de 

dados utilizado, no entanto, também se recorreu à análise de textos e documentos. A 

entrevista permite compreender em profundidade determinado fenómeno social, 

tendo por base as experiências vividas pelos entrevistados (Major e Vieira, 2009). A 

amostra selecionada é composta por 10 Contabilistas Certificados de nacionalidade 

portuguesa e com inscrição ativa na OCC, idades compreendidas entre os 30 e os 58 

anos e habilitações académicas desde o 9º ano de escolaridade até ao grau de mestre. 

A título de conclusão da metodologia foi feita uma seleção do considerado útil 

e pertinente para dar resposta à temática em estudo e em específico, às questões de 

partida. 
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Capítulo 4 : Estudo Empírico 

 

Na presente secção serão apresentados e discutidos os principais resultados 

recolhidos através das entrevistas, tendo sempre presente a bibliografia acerca da 

temática em estudo. Neste sentido, será feita uma análise e interpretação das 

respostas às perguntas que constituíram as entrevistas, permitindo assim, alcançar o 

principal objetivo deste trabalho que é o de aferir qual a perceção dos contabilistas 

certificados acerca dos desafios que a profissão tem enfrentado e de que modo estes 

influenciam a imagem atual e futura dos profissionais.  

Este capítulo será dividido em quatro subsecções. Na primeira, serão exploradas 

quais as perceções sobre a contabilidade e a profissão de contabilista certificado na 

visão do mesmo. Na segunda subsecção pretende-se identificar quais as perceções do 

contabilista acerca do seu estereótipo. A terceira subsecção tem como objetivo 

identificar que comportamentos, atitudes e estratégias os contabilistas certificados 

consideram que deverão ter e adotar para uma maior integração e valorização dos 

mesmos e da sua profissão na sociedade. Por fim, a quarta e última subsecção vai em 

busca de entender qual a visão do contabilista acerca do futuro da profissão e, 

nomeadamente, da sua ou não proliferação. 

 

4.1. Perceções acerca da contabilidade e da imagem do contabilista certificado 

  

Como ponto de partida irei analisar as respostas obtidas às questões 1 e 2, as 

quais têm como objetivo apreender quais as perceções acerca da contabilidade, 

imagem e consequente estereótipo do contabilista certificado, na visão dos próprios. 

Relativamente à questão número 1, “A contabilidade ainda é vista por muitos 

apenas como uma obrigatoriedade exigida por lei. Concorda com esta afirmação?”, as 

opiniões dividem-se, sendo que 50% dos inquiridos respondeu afirmativamente e os 

restantes 50% de forma negativa. Os primeiros justificam-se atribuindo 

maioritariamente a culpa ao Estado pela proliferação desta visão da contabilidade. O 

Entrevistado 1 refere que “tal se deve ao crescente número de obrigações e exigências 

fiscais impostas às empresas no cenário português, fazendo com que estas e demais 

cidadãos vejam a contabilidade apenas como um mal necessário” e, de acordo com o 
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Entrevistado 5, “o contabilista certificado como um trabalhador do Estado, o qual age 

em prol deste e que tem como principal função a cobrança de impostos.” Também em 

concordância com a afirmação, mas interpretando-a de forma distinta, o Entrevistado 

6 defende que “tal é verdadeiro e necessário pois se não constituísse uma obrigação 

não conseguiriam muitas vezes aceder atempadamente à documentação e informação 

essencial para o exercício da profissão”. Em oposição, os segundos referem que não 

concordam com o facto de a contabilidade ser vista como uma obrigatoriedade exigida 

por lei pois consideram que, e citando as palavras do Entrevistado 10, cada vez mais 

esta “é a base de qualquer empresa e que se a contabilidade não estiver desenvolvida 

e não conseguir responder a todos os pedidos da administração e da gestão da mesma, 

esta não consegue proliferar no mundo dos negócios”. Por isso, e relatando as palavras 

do Entrevistado 2, a contabilidade “não pode ser vista como uma obrigatoriedade, mas 

sim como uma necessidade nos dias de hoje”. Complementam a sua resposta com o 

facto de defenderem que há uma crescente preocupação por parte dos dirigentes das 

empresas. O Entrevistado 4 menciona que “os empresários cada vez se interessam mais 

pela gestão da empresa e por acompanhar os assuntos que envolvem a gestão da 

mesma, como é o caso da contabilidade, tornando-se mais conhecedores e capazes e 

valorizando significativamente mais a área e os seus profissionais”. Em concordância 

com o anterior, o Entrevistado 9 conta que a adoção de tal postura é “o contrário do 

que antigamente acontecia, uma vez que a maioria dos empresários não tinham grande 

formação, ou mesmo nenhuma”. 

No que concerne à questão número 2, “Considera a profissão de contabilista 

certificado uma técnica que segue padrões e rotinas, com tarefas repetitivas e que não 

necessitam de capacidade de raciocínio? Ou pelo contrário, uma profissão que exige 

uma aprendizagem contínua e que é carecedora de lógica e raciocínio?”, todos os 

entrevistados consideram que a profissão de contabilista certificado exige uma 

aprendizagem contínua e é carecedora de lógica e raciocínio. O Entrevistado 2 justifica 

argumentando que “todos os dias saem novas leis e decretos de lei e tudo se altera, 

principalmente em termos da Autoridade Tributária, sendo indispensável uma 

aprendizagem diária”. Por conseguinte, e referindo as palavras do Entrevistado 8, “os 

CC têm de se mostrar sempre bem preparados e informados para saberem aplicar da 

melhor forma a lei mais adequada e assim, conseguirem direcionar o 



39 

empresário/cliente para o sucesso da empresa”. Ainda assim, a maioria considera a 

profissão uma conjugação das duas, possuindo a característica de rotinas e 

efetivamente algumas tarefas repetitivas, mas que embora assim o sejam, e de acordo 

com o Entrevistado 6, “exigem uma aprendizagem contínua para a sua realização”. 

Complementarmente, o Entrevistado 7 refere que “é o exagero de rotinas impostas 

pelas Autoridades fiscais que muitas vezes impede a ampliação dos conhecimentos e a 

possibilidade de dedicação a tarefas complementares e úteis à gestão por parte dos 

contabilistas”, assim como o Entrevistado 1 menciona que “tal número elevado de 

obrigações origina falta de tempo”.  

 

4.2. Estereótipo do Contabilista Certificado 

 

Na presente subsecção é feita a análise e interpretação das questões número 3 

e 4, as quais pretendem identificar quais as perceções do contabilista certificado acerca 

do seu estereótipo. 

À pergunta número 3 “O estereótipo associado à profissão é maioritariamente 

negativo. Considera que este se deve em grande parte à postura e ao comportamento 

que o próprio contabilista adota ou à imagem que foi criada em torno dele pela 

sociedade em geral e por profissionais de outras áreas?”, são diversas as respostas, 

ainda que haja consenso entre muitos de que a imagem maioritariamente negativa que 

persiste do contabilista certificado foi criada há muitos anos atrás por profissionais que 

nem sequer possuíam formação, repercutindo-se ainda atualmente. Em consonância, o 

Entrevistado 4 alega que “o estereótipo negativo do contabilista se deve à postura 

frígida, ríspida e desleixada adotada antigamente por muitos contabilistas”. Afirmam 

também que como em todas as profissões há maus profissionais de contabilidade, os 

quais desvirtuam a essência da profissão. O Entrevistado 5 dá como exemplo “aqueles 

que oferecem preços bastante mais baixos pelos seus préstimos, mas que prestam 

maus serviços e fazem trafulhices, constituindo concorrência desleal e desvalorizando 

a profissão”. Ainda no seguimento das respostas anteriores, o Entrevistado 7 dá o 

exemplo de clientes que entregam os seus documentos mensais e que dizem que já 

está tudo pronto, não compreendendo nem valorizando o trabalho que ainda tem de 

ser feito pelo contabilista certificado após a receção da documentação. Contudo, culpa 
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o próprio profissional por tal, uma vez que considera que “a maioria não se predispõe 

a explicar em que consiste o trabalho do contabilista, daí os honorários pagos aos 

contabilistas certificados não refletirem o trabalho que a profissão exige, sendo 

maioritariamente baixos e difíceis de impor no mercado”. Outros entrevistados 

consideram que foi o próprio contabilista quem optou por transparecer uma imagem 

de conotação maioritariamente negativa. Nesse sentido, o Entrevistado 2 assevera que 

“o contabilista certificado adota uma postura mais reservada, gosta de se colocar um 

pouco à parte, sendo que mesmo dentro das próprias empresas é sempre um 

departamento mais autónomo, que raramente está integrado dentro da área de 

negócio da empresa sendo, portanto, os próprios a se colocarem mais à margem e 

transparecendo uma imagem geralmente negativa”. Consideram ainda que esta 

imagem negativa do contabilista se deve ao facto de agirem como intermediários entre 

o Estado e os clientes no cumprimento dos deveres tributários. Em conformidade, o 

Entrevistado 10 refere que tal “faz com que os últimos olhem muitas vezes para os 

profissionais como se estes estivessem a favor do Estado não sendo por isso, vistos com 

muito bons olhos”. O que, de acordo com o Entrevistado 9 “não é verdade pois o papel 

do contabilista é fazer com que o cliente não tenha problemas com o Estado, mas tal 

nem sempre é visto dessa forma e compreendido pelos mesmos”. Seguindo a mesma 

lógica, o Entrevistado 4 defende que” foi a imagem criada em torno do contabilista, 

uma vez que não é dada importância à profissão pela sociedade em geral, sendo vistos 

como aqueles que apenas fazem as contas e não aqueles que ajudam a melhorar a 

atividade económica e a ter mais ganhos”. Inclusive, o Entrevistado 10 alega ser 

conhecedor de situações em que os próprios organismos com os quais os contabilistas 

lidam diariamente sugerem muitas vezes aos seus clientes para terem cuidado pois 

poderá ter sido o contabilista a ficar com as retenções da segurança social dos seus 

clientes, mentalidade essa que consideram ainda se encontrar implementada 

atualmente. 

Relativamente à pergunta 4 “Defende que atualmente ainda é possível alterar o 

estereótipo do contabilista certificado e da sua profissão? Se sim, quem pensa que 

poderá ter um papel crucial nesta alteração?” todos os entrevistados consideram que 

ainda é possível alterar o estereótipo.  Ainda que aleguem que este se tem vindo a 

alterar positivamente, afirmam permanecerem enraizadas características deixadas por 
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profissionais antiquados que denegriram a imagem da comunidade, mas que tal tem 

tendência a mudar drasticamente. O Entrevistado 2 defende que “os contabilistas 

certificados estão cada vez mais integrados, havendo já muitos a dar a cara em reuniões 

e a representar a componente financeira de grandes empresas”. Considera que “o 

estereótipo de que o contabilista é feio, se veste mal, é aborrecido e maldisposto vai 

acabar porque cada vez mais estes têm um comportamento oposto a esse e como tal, 

a sociedade começa a ver o contabilista de forma diferente, principalmente os 

empresários”. Consideram que se os últimos souberem aproveitar bem o trabalho do 

contabilista este tem muito potencial para ser um dos fatores-chave de sucesso das 

empresas, sendo os responsáveis por impulsionar a vertente financeira das mesmas.  

Em resposta à segunda parte da mesma questão, consideram que todos os 

profissionais da área têm um papel preponderante nesta matéria e têm a 

responsabilidade de tentar inverter alguma tendência que ainda possa existir em torno 

dessa visão. A maioria defende que é o próprio contabilista certificado quem terá o 

papel principal. Em consenso, o Entrevistado 8 imputa a responsabilidade ao 

contabilista certificado, referindo que “Cabe a este alterar as mentalidades 

anteriormente implementadas através das suas atitudes, adotando sempre uma 

postura com ética e profissionalismo, séria, honrada e cumpridora, uma vez que se os 

próprios se desleixarem destes valores a sua imagem irá permanecer perpetuamente 

maioritariamente negativa”. Seguindo o mesmo raciocínio, dão ênfase à necessidade 

de estes explicarem aos consumidores dos seus serviços em que consiste o seu 

trabalho, de forma a valorizar mais a profissão. O entrevistado 1 confere também 

créditos à OCC, atribuindo-lhe um papel importantíssimo nesta alteração e defendendo 

como crucial que esta continue a fazer um esforço nesse sentido. O Entrevistado 2 

destaca como essencial o papel dos jovens licenciados que estão a ingressar agora na 

profissão pois têm de encarar a profissão de uma maneira completamente diferente e 

têm sobretudo a responsabilidade de “levarem para as empresas este ar fresco, sendo 

que hoje em dia há novamente muitas pessoas a quererem ingressar na área da 

contabilidade e administração”. O anterior relata que “houve uma altura em que 

estagnou e ninguém queria ingressar pois todos consideravam a profissão muito 

aborrecida, mas há novamente muita procura pelo ingresso na profissão”. Nesse 

mesmo sentido, o Entrevistado 8 defende que “os jovens licenciados têm a obrigação 
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de fazer um refresh à ideia que as pessoas possuem dos contabilistas e dessa forma, 

certificar e valorizar a profissão e a imagem do contabilista certificado na sociedade”. 

 

 

4.3. Postura e comportamentos do contabilista certificado  

 

Aqui pretende-se apurar quais os comportamentos, atitudes e estratégias que os 

contabilistas certificados defendem que deverão ter e adotar para uma maior 

integração e valorização dos mesmos e da sua profissão. 

No que concerne à questão número 5, “Que práticas, comportamentos e postura 

profissional defende que os contabilistas certificados devem adotar de forma a 

alcançarem uma maior valorização e reconhecimento?” são variadas as respostas dos 

entrevistados, ainda que seja de realçar a importância que muitos dão às características 

pessoais e à ética e integridade dos profissionais de contabilidade. Por conseguinte, o 

Entrevistado 2 outorga que “quando todos os contabilistas certificados tiverem uma 

postura de honestidade principalmente perante a Autoridade Tributária, o paradigma 

da conotação negativa dos profissionais vai mudar completamente”. Confere que 

“atualmente os contabilistas ainda são encarados como alguém que vai ajudar as 

pessoas e as empresas a fugir de alguma coisa, nomeadamente das obrigações perante 

o Estado”. Em consonância com o citado anteriormente, o Entrevistado 10 afirma que 

“Quando tal perceção mudar e principalmente, os empresários portugueses 

perceberam que os contabilistas estão aqui para que todas as empresas estejam bem e 

se tornem cada vez melhores, porque se todas pagarem os impostos, cumprirem 

atempadamente as suas obrigações e tiveram as operações transparentes, só aí o país 

vai mudar e todas as empresas vão subir de patamar de qualidade e notoriedade 

perante o mercado internacional”. É, portanto, de consenso entre todos os 

entrevistados que é a falta de honestidade a característica que mais tem de mudar. 

Destacam também a ética e a transparência, de acordo com o Entrevistado 4 “ser o mais 

correto possível e profissional e demonstrar isso aos seus clientes”, assim como a 

postura, o civismo, a seriedade, a honestidade e a competência dos profissionais.  Já o 

Entrevistado 1 define como crucial a formação contínua dos contabilistas certificados, 

sendo que alega que apenas assim poderá haver uma maior valorização da profissão. 
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Realçam também a necessidade de diversificação de serviços e o “ir mais além”, prestar 

serviços adicionais e não apenas aqueles de carácter obrigatório por lei. Como por 

exemplo e de acordo com o Entrevistado 6, “fazer análises financeiras periodicamente, 

de 3 em 3 meses ou pelo menos de meio em meio ano, além de facultarem aos seus 

clientes informação de como está a sua empresa em termos de lucro e/ou prejuízo, já 

procuram também dar regularmente acesso a balancetes respetivos ao que devem a 

fornecedores ou a dívidas de clientes, a mapas financeiros, tentado assim dar aos 

proprietários dos negócios uma maior noção e conhecimento acerca da gestão da 

empresa”. No entanto, consideram que muitos empresários não valorizam estas 

práticas por parte do contabilista, alegando o Entrevistado 8 que “dão importância 

apenas quando precisam dessa informação para cumprir com alguma obrigação fiscal 

ou perante bancos, caso contrário, nem querem saber”. Ainda assim, os inquiridos 

defendem que é uma prática que deve ser feita, mesmo não havendo reconhecimento 

pois pelo menos fica a informação dada e acreditam que num futuro tal informação 

poderá vir a ser valorizada e ajudará os empresários na gestão do negócio.  

Relativamente à pergunta número 6, “Pensa que a profissão tem acompanhado 

as necessidades económicas, financeiras e de crescimento e gestão de negócio das 

organizações e dos próprios gestores?” as opiniões dividem-se novamente. De um lado 

alguns dos entrevistados respondem que não, atribuindo uma grande fração da culpa à 

Ordem dos Contabilistas Certificados. Pelas palavras do Entrevistado 2, “a Ordem 

encontra-se atualmente completamente estagnada no tempo, não acompanhando 

nenhuma destas necessidades”. Refere mesmo que nas formações dadas por esta, 

continua a “dar lamirés de como fugir aos impostos”, o que afirma como “surreal e 

completamente inadmissível”, defendendo que enquanto esta não mudar e fizer uma 

substituição dos profissionais antigos que a constituem, nada vai mudar, “sendo preciso 

gente nova que leve avante uma nova mentalidade”. Contrastando, os restantes 

inquiridos afirmam que sim, que a profissão de contabilista certificado tem 

acompanhado as necessidades económicas, financeiras e de crescimento e gestão do 

negócio das organizações e dos próprios gestores. De acordo com os Entrevistados 3 e 

4, a par com a digitalização e avanço das tecnologias, cada vez há mais mercados, mais 

oportunidades de negócio, tornando-se crucial o apoio do contabilista e a sua 

orientação para que as empresas consigam aproveitar estas oportunidades de forma a 
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que sejam bem-sucedidas e não caiam em dívidas.  Nesse sentido, os clientes cada vez 

procuram mais informação acerca da sua empresa e de como a devem dirigir para 

alcançar um maior sucesso. O Entrevistado 6 realça que embora a profissão acompanhe 

bem a parte fiscal e económica versus financeira das empresas, o excesso de burocracia 

imposta pelo Estado retarda bastante esta capacidade de resposta rápida às 

necessidades das empresas. 

À pergunta 7, “Quais considera serem atualmente os desafios e alterações no 

ambiente político, económico e social mais relevantes que a profissão enfrenta e que 

atitude os contabilistas certificados deverão tomar perante eles?” De forma unanime é 

referido como o maior obstáculo político a alteração sistemática da legislação, 

caracterizada por alterações constantes nos códigos e pela frequente saída de decretos 

de lei. Consequentemente, o Entrevistado 6 menciona que “não havendo uma 

constância na legislação e nas leis que vigoram, tal obriga a uma atualização contínua 

dos conhecimentos e a uma maior busca pela informação”. Em conformidade, o 

Entrevistado 9 cita que “A inconstante política marcada pela sistemática entrada e saída 

de novos governos fragiliza bastante a harmonia dos sistemas político, fiscal e 

económico.” Ainda assim, defendem que o maior desafio da profissão será o de 

conseguir que a Autoridade Fiscal e as instituições simplifiquem todos os 

procedimentos legais. O Entrevistado 5 considera não se tratar de uma tarefa fácil e, 

portanto, o próprio contabilista deverá ter influência nessa simplificação, chamando a 

atenção a estas instituições de situações que não consideram estar bem definidas e 

delineadas e que defendem que devem ser alteradas. Os entrevistados destacam as 

alterações ao nível tecnológico como um desafio, afirmando que embora a princípio a 

sua adoção e habituação possam constituir alguma espécie de barreira aos profissionais 

de contabilidade, no longo prazo constituirão uma grande mais-valia. Entre as várias 

vantagens, destacam a simplificação das obrigações tributárias e a aceleração e maior 

autonomia dos processos de submissão das mesmas, permitindo ao contabilista 

certificado estar mais ciente e mais disponível para ajudar na resolução de outras 

questões empresariais, como por exemplo as relacionadas com auditoria, consultoria e 

análise de negócio. O Entrevistado 2 considera que por muitas alterações que possam 

ser feitas no setor económico-social, terá de ser implementada em primeiro lugar uma 

mudança de filosofia a nível nacional que abranja todas as alas profissionais. Afirmando 
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ainda que “apenas quando forem alcançadas uma mentalidade ética e uma postura 

correta, e somente se todos tiverem dispostos a mudar, os contabilistas conseguirão 

ter um papel preponderante no mundo dos negócios, conquistando a oportunidade de 

mostrar às pessoas a verdadeira importância e impacto da sua profissão e papel”. Em 

consenso com o referido anteriormente, o Entrevistado 10 afirma que “enquanto não 

houver este incentivo, a ter tudo direito, claro e transparente, os contabilistas 

continuarão a ser vistos como um mal menor”. De realçar que uma pequena parte dos 

entrevistados consideraram que a nível económico e político não houve nenhum tipo 

de influência na profissão, não vendo grandes desafios nestes âmbitos.  

 

 

4.4. O futuro do contabilista certificado e da sua profissão 

 

Por fim, a presente subsecção pretende entender qual a visão do contabilista 

certificado acerca do futuro da sua profissão e, nomeadamente, se prevê a sua 

proliferação ou pelo contrário, a sua erradicação. Neste sentido, à pergunta 8 “Que 

futuro prevê para a profissão e em especial para o papel do contabilista certificado 

dentro das organizações e no mundo dos negócios?”, todos os inquiridos estão 

convictos de que será uma profissão com e de futuro. Preveem que os contabilistas 

certificados terão um papel preponderante nas empresas, uma vez que as decisões cada 

vez mais são tomadas com base em números e apenas estes profissionais são capazes 

de traduzir e transparecer através dos mesmos a realidade económica e financeira das 

empresas. Nesse sentido, o Entrevistado 2 acrescenta que hoje em dia os grandes 

administradores já começam a compreender e a valorizar essa mais valia, pelo que o 

contabilista já não é consultado apenas para cumprir com as obrigações fiscais e 

fornecer a informação através das várias demonstrações financeiras, mas sim para 

explicá-las e participar na tomada de decisão. Como resultado, o Entrevistado 4 

considera que será necessário um acompanhamento mais frequente por parte deste, 

deixando de existir uma espécie de figura mensal e necessária apenas para apurar os 

resultados do mês. Pelas suas palavras, “Este terá de ser substituído por um profissional 

diariamente conectado à gestão das empresas, principalmente nas de grande dimensão 

e com maior volume de negócios e crescimento”. O Entrevistado 1 considera que as 
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instituições vão crescentemente em busca de contabilistas internos que se dediquem 

em exclusivo à sua empresa, em detrimento de contabilistas externos que prestam 

serviços a várias empresas em simultâneo. O que justifica exatamente pela necessidade 

de um acompanhamento minucioso, contínuo e de dia-a-dia que a gestão das empresas 

progressivamente exige. Uma fração dos entrevistados referem que são vários os 

clientes que quando possuem alguma dúvida relacionada com a empresa e que nem 

sempre é do foro contabilístico, como por exemplo questões legais e jurídicas, recorre 

na mesma ao contabilista demonstrando, assim, confiança em si e acreditando na sua 

versatilidade e capacidade de resposta.   

À nona e última questão “É uma profissão condenada a desparecer, ou uma 

profissão com futuro? Porquê?”, todos os entrevistados responderam convictamente 

que a profissão de contabilista certificado não se trata de uma profissão condenada a 

desaparecer, muito pelo contrário, alegam ser plena de futuro. Justificam a afirmação 

com o facto de as empresas demonstrarem uma crescente perceção sobre a 

necessidade de possuírem um contabilista dentro das próprias empresas para que 

possam crescer, sendo o profissional fundamental para a continuidade e sobrevivência 

das mesmas. Citam também como fator justificativo da continuidade da profissão o 

crescente número de exigências e obrigações fiscais impostas pelo Estado e que 

requerem o trabalho minucioso do contabilista certificado. Defendem que será sempre 

uma profissão com futuro, e que o papel do contabilista será progressivamente mais 

importante, mesmo com a maior simplificação das obrigações tributárias através do 

cruzamento de dados informáticos. 

Ainda assim, alguns dos entrevistados referem que condenados a desaparecer 

serão os gabinetes de contabilidades pequenos pois, como refere o Entrevistado 2, estes 

limitam-se a uma prestação de serviços padronizada, com pouquíssimo contacto com o 

cliente e muito alheia às necessidades de gestão das empresas. Assim como consideram 

que irá haver uma reciclagem e que muitos profissionais vão ficar pelo caminho. O 

Entrevistado 9 refere que tal já é atualmente notório em torno daqueles que não têm 

acompanhando a necessidade de formação e aprendizagem contínua imprescindíveis 

ao atual exercício da profissão. Segundo o Entrevistado 7, há ainda muitos profissionais 

que trabalham mal, que praticam honorários muito baixos e que cometem ilegalidades 

na prática das suas funções, desacreditando a profissão. Contudo, ambos acreditam que 
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essas pessoas têm tendência a desaparecer porque a própria economia e o mercado os 

vão obrigar a tal. O Entrevistado 9 refere ainda que a própria Ordem dos Contabilistas 

Certificados começa a fazer um maior controlo de qualidade e a estar mais atenta ainda 

que, e citando as suas palavras, “esteja a léguas daquilo que deveria fazer e evoluir”. Em 

consenso com o anterior, o Entrevistado 10 afirma que a OCC deveria investir mais na 

implementação de processos menos burocráticos e morosos e numa maior evolução ao 

nível tecnológico, sendo o último deverá ser feito de forma uniforme e juntamente com 

o Estado. Todos os entrevistados mencionados anteriormente referem convictamente 

que apesar dos avanços tecnológicos na profissão, tal não põe em causa o papel do 

contabilista e que, portanto, a profissão tem futuro e será sempre necessária. Nesse 

sentido, o Entrevistado 9 outorga “até porque alguém terá sempre de fazer a 

contabilidade da empresa numa fase prévia para que depois possa ser feita uma gestão 

do negócio em função dos resultados apresentados pela primeira”. Complementa 

referindo que “Sem este trabalho e orientação do contabilista, as empresas ficam 

obsoletas e sem capacidade de progredirem economicamente”. Realçam que embora 

este maior controlo de qualidade não seja visto a bons olhos por alguns profissionais da 

área, se trata de um “mal necessário” para muitos, ajudando os contabilistas a serem 

melhores profissionais e a transparecerem uma melhor imagem da sua profissão. 

 

4.5. Em Resumo 

 

No presente capítulo são apresentados e discutidos os principais resultados 

recolhidos através das entrevistas, alcançados pela análise e interpretação das 

respostas às perguntas apresentadas no guião e permitindo assim, alcançar o principal 

objetivo deste trabalho que é o de aferir qual a perceção dos contabilistas certificados 

acerca dos desafios que a profissão tem enfrentado e de que modo estes influenciam a 

imagem atual e futura dos profissionais.  

A primeira secção identifica quais as perceções acerca da contabilidade e da 

imagem do contabilista certificado, pela ótica dos próprios, seguindo-se uma análise do 

estereótipo do CC. Já a terceira subsecção pretende apurar quais os comportamentos, 

atitudes e estratégias que os contabilistas certificados defendem que deverão ter e 

adotar no exercício da sua profissão para o alcance de uma maior integração e 
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valorização dos mesmos e da sua profissão. Por fim, a quarta e última subsecção tem 

como objetivo entender qual a visão do CC acerca do futuro da sua profissão. 

Da análise das entrevistas podemos dizer que por ora não há um consenso entre 

os profissionais. As opiniões dividem-se entre a contabilidade ainda ser vista apenas 

como obrigatoriedade exigida por lei e entre ser crescentemente tida como a base de 

qualquer negócio e empresa. Apurou-se que a maioria dos contabilistas considera que 

o estereótipo negativo maioritariamente associado à profissão de contabilista 

certificado foi incutido na sociedade há muitos anos atrás pelas gerações mais antigas 

e com menor formação sendo, portanto, consequência da má formação dos antigos 

representantes da profissão. Todos os profissionais consideram como crucial que a 

primeira atitude a tomar seja a adoção de uma postura correta, isto é, primar pela ética, 

integridade, honestidade, transparência e profissionalismo. Defendendo que só assim 

se conseguirá alcançar uma futura valorização da profissão e do contabilista certificado. 

No último capítulo expõem-se as principais conclusões do estudo, bem como as 

suas contribuições, limitações e algumas perspetivas para futura investigação. 
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Capítulo 5 : Relatório de Estágio 
 

Tal como já foi referido, este estudo pretende adicionalmente cumprir com o 

exigido pela Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) no acesso à profissão de 

Contabilista Certificado, e para tal, cumprir os critérios definidos pela primeira no artigo 

9º do Regulamento de Inscrição, Estágio e Exame Profissionais (RIEEP), assim como 

satisfazer os critérios do plano curricular do Mestrado em Contabilidade da 

Universidade do Minho.  

 

5.1.  Caracterização da entidade promotora 

 

O Sheraton Porto Hotel & Spa, pertencente ao Grupo HDP – Hotéis de Portugal, 

encontra-se localizado no coração da zona empresarial do Porto, na Boavista, e 

constitui um marco no turismo de luxo da cidade. Inicialmente pertencente à 

reconhecida como uma das maiores empresas de hotelaria e lazer do mundo, a 

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, foi inaugurado em novembro de 2003 e dispõe 

de 266 quartos e suítes, um bar com ambientes diferenciados, um restaurante, o Porto 

Novo, assente nas raízes da cozinha tradicional portuguesa e um moderno e luxuoso 

spa. Recentemente, em setembro de 2016, a cadeia hoteleira americana Marriott 

adquiriu a sua concorrente Starwood, com o objetivo de criar o maior grupo do sector, 

com 5500 hotéis e 1,1 milhões de quartos em 100 países e concretizando assim, a maior 

fusão hoteleira mundial desde 2007. Este é gerido através de um sistema de franchising, 

sendo o seu maior acionista a ASP Holding, SGPS, S.A., detentora também da maioria 

do Sheraton Lisboa Hotel & Spa, do Crowne Plaza Vilamoura – Algarve e ainda de várias 

outras empresas dedicadas ao setor imobiliário e de construção civil, como são exemplo 

a IBP – Imobiliária Barros e Pereira, Lda, a Sociedade de Construções Marope, S.A. , a 

Draft, Lda, a Marope Imobiliária, S.A., a HDP SGPS, S.A., a HDP II SGPS, S.A. e o Laguna 

Village – Investimentos Imobiliários, Lda.  

A HDP-Porto emprega mais de 200 funcionários, estando a operação do hotel 

dividida em 13 departamentos. Estes são a Direção Geral, Departamento Financeiro, 

Recursos Humanos, Departamento de Compras, Food&Beverage, Front Office, 
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Housekeeping, Marketing, Serviços Técnicos, Information and Technology, 

Departamento Comercial e de Vendas, Spa e Revenue Management. O presente estágio 

curricular teve lugar no Departamento Financeiro, constituído por 9 trabalhadores, 

entre os quais duas contabilistas certificadas, nomeadamente a Diretora Financeira e a 

sua Assistente, as quais juntamente com o responsável pela área de fornecedores 

ficaram encarregues pela coordenação do meu estágio. O departamento tem como 

principais atividades o apoio à gestão financeira e contabilística da empresa, sendo o 

responsável pela contabilidade organizada da mesma, pelo apuramento de impostos, 

pagamento a fornecedores, tratamento de todas as questões de âmbito fiscal, 

faturação e recebimentos de clientes, orçamentação e gestão de lucros e prejuízos, 

tesouraria, elaboração de demonstrações financeiras, gestão de imobilizado, entre 

outros.  

No ano de 2016, o volume de receita da HDP Porto – Hotéis de Portugal S.A. 

cresceu cerca de 6,8% em relação a 2015. O valor total de vendas e prestação de 

serviços da empresa cresceu de 11.866.632€ para 12.736.906€ comparativamente ao 

ano anterior. O resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 

foi de 2.039.803€ no ano de 2016, revelando uma evolução bastante positiva face a 

anos anteriores.  

 

 

5.2. Caracterização do estágio 

 

O estágio curricular teve início a 19 de setembro de 2016 e conclusão a 17 de 

março de 2017, compreendendo a duração de 6 meses consecutivos. Foi cumprido o 

horário de cinco dias por semana, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, 

respeitando os descansos diário e semanal, feriados e segurança e higiene e saúde no 

trabalho aplicável á generalidade dos trabalhadores da organização parceira. 

Totalizando assim, um total de 1008 horas efetivas. Realizou-se nas instalações da HDP 

Porto – Hotéis de Portugal, pessoa coletiva n.º 504901460, sitas na Rua Tenente 

Valadim 146, 4100-476 Porto.  A organização parceira foi representada pela Dra. 

Cristina Casas, Contabilista Certificada e Diretora Financeira, na qualidade de Supervisor 

de estágio.  



51 

A realização do estágio teve por principal propósito o reconhecimento por parte 

da OCC para assim, aceder à profissão de CC. Adicionalmente, teve igualmente como 

objetivo a análise do tema “Os desafios da contabilidade e a sua imagem: A perceção 

dos contabilistas certificados” e consequente procura de respostas às questões de 

partida que constituíram o presente relatório de estágio. 

Ao longo do estágio, as minhas principais funções consistiram na classificação 

de documentos relativos a fornecedores e posterior lançamento e arquivo dos mesmos, 

controlo de contas correntes, preparação e processamento de pagamentos a 

fornecedores, apoio na realização de operações de tesouraria, controlo diário de 

correio de fornecedores e respetivo envio para o departamento correto, lançamento e 

compensação de documentos bancários, reconciliações bancárias, acompanhamento 

do apuramento, preenchimento das respetivas declarações e submissão de 

contribuições e impostos  e apoio à elaboração das demonstrações financeiras, anexos, 

relatório de gestão e mapas de apoio das diferentes empresas do grupo, assim como 

dos respetivos dossiers fiscais.  

Previamente à execução de qualquer uma das tarefas acima referidas era-me 

dada uma explicação detalhada de todo o processo pela pessoa responsável, o que me 

forneceu uma boa capacidade de compreensão e execução de todos os processos.  

Inicialmente, começou por me ser dada uma breve introdução de todas as 

diferentes tarefas realizadas no departamento, de forma a adquirir um conhecimento 

geral do funcionamento do mesmo.  

Numa fase mais avançada do estágio já realizava todas estas atividades em 

simultâneo e de forma bastante autónoma. 

O resumo detalhado das atividades que desenvolvi diariamente pode ser 

consultado em apêndice (Apêndice 1 – Sumário das atividades diárias desenvolvidas). 

 

 

5.2.1. Organização, Classificação e Registos contabilísticos 

 

Numa primeira fase, inteirei-me sobre todo o fluxo de informação existente 

internamente, uma vez que o volume de documentação é enorme já que a operação 

diária do hotel é bastante complexa. 
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Como primeira tarefa, foi-me pedido que melhorasse a organização dos 

documentos relativos a fornecedores, nomeadamente das faturas lançadas e dos 

posteriores pagamentos. Nesse sentido, separei todas as faturas em capas por respetiva 

letra do alfabeto, e cada uma organizada por separadores por ordem alfabética com os 

nomes dos fornecedores e as respetivas faturas arquivadas por ordem crescente de 

data. Posteriormente, criei também uma nova forma de arquivo dos pagamentos a 

fornecedores, separando-os em pastas de arquivo por ordem alfabética, uma pasta 

para cada letra, e cada uma com separadores também por ordem alfabética dos nomes 

dos fornecedores, com o objetivo de uma organização e consulta mais fácil.  

Em seguida, comecei a ter conhecimento de todas as faturas de fornecedores 

que chegam diariamente por correio e e-mail, tendo sido encarregue de interpretar e 

analisar todos esses documentos contabilísticos. Nesse sentido, aprendi o processo 

prévio de validação de todas as faturas, obrigatório antes de efetuar os seus 

lançamentos. Tal consiste em primeiro carimbar as faturas na direção geral com o 

carimbo do hotel e a respetiva data de chegada da mesma, em seguida identificar a que 

departamento a fatura diz respeito e fazer um registo do nome do diretor do 

departamento correspondente e da data de envio para o mesmo e coloca-las no correio 

interno. Por fim, espera-se que os últimos confiram as faturas e as validem com as suas 

assinaturas e as reencaminhem para o correio do nosso departamento, onde são 

levantadas, posteriormente classificadas e por fim, lançadas em SAP, o software de 

gestão utilizado. 

No que concerne às faturas, foi-me avisado que antes dos respetivos 

lançamentos contabilísticos deve ser verificado se cumprem as normas exigidas pelo 

CIVA, o artigo 36.º, n.º 5, alínea a) e seguintes. Ou seja, se o documento contém a data, 

o número da fatura, o nome do fornecedor, assim como o seu Número de Identificação 

de Pessoa Coletiva (NIPC), bem como o da empresa adquirente, a quantidade e 

denominação usual dos bens transmitidos ou dos serviços prestados, a taxa aplicável e 

o montante de imposto devido, o preço líquido de imposto, e os outros elementos 

incluídos no valor tributável e o motivo justificativo da não aplicação do imposto, se for 

caso disso. Além destas faturas aprendi também a lançar faturas de logística, as quais 

chegam diretamente do departamento de Compras, já previamente introduzidas em 

sistema através da respetiva PO, “Purchase order”. De ressaltar que chegam 
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diariamente cerca de 10 ou mais deste tipo de faturas, obrigando a um trabalho 

metódico e sistemático e que ocupou grande parte do meu estágio. Ainda relacionado 

com a área de fornecedores, aprendi a lançar “petty cash”, que correspondem a 

conjuntos de faturas pagas diretamente pela tesouraria e que posteriormente são 

compensados através de lançamentos na conta do banco, da mesma forma como se 

efetuam os pagamentos a fornecedores. O processo de pagamento consiste em fazer 

um apanhado em SAP das faturas a pagar, nomeadamente através da consulta da conta 

corrente do fornecedor e, normalmente são pagas as respeitantes ao mês anterior e 

que se encontram prestes a vencer. Isto porque a maioria das faturas emitidas à 

entidade possuem a condição de pagamento a 30 dias, salvo raras exceções em que é 

exigido pagamento imediato ou é previsto vencimento a 60 dias. Segue-se a impressão 

de um extrato das faturas selecionadas para pagamento e o apanhado dos documentos 

originais e posterior organização em diferentes processos, com a respetiva folha de 

rosto identificativa do fornecedor e dos dados de pagamento, isto é, do seu IBAN. De 

imediato é feito o processamento dos mesmos em sistema SEPA, o qual realiza um 

processamento prévio, que apenas após permissão da gerência é creditado na conta 

dos seus destinatários sendo que antes é ainda necessária a avaliação da diretora geral 

e respetiva assinatura em todos os processos. A sigla SEPA significa Single Euro 

Payments Area ou, em português, Área Única de Pagamentos em Euros. Tal permite 

que nos 28 Estados-membros da União Europeia e na Islândia, Liechtenstein, Mónaco, 

S. Marino, Noruega e Suíça, consumidores, empresas, Administração Pública e outros 

agentes económicos possam ordenar e receber pagamentos em euros através de uma 

única conta bancária e tendo por base um enquadramento harmonizado de condições, 

direitos e obrigações, melhorando a eficiência da execução dos mesmos. Procedi 

também ao lançamento e processamento de todos os serviços pagos através de recibos 

verdes, adjudicados principalmente às terapeutas do Spa, personal trainers e 

contratação de serviços ocasionais de engenharia.  

De realçar a aplicação da contabilidade analítica além da financeira através da 

alocação aos respetivos centros de custo, o que permite uma melhor otimização dos 

custos do grupo.  

Foi-me ainda dada uma breve introdução à área de clientes, na qual aprendi 

como é feita a faturação e a alocação dos respetivos pagamentos, assim como fiquei 
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responsável de fazer o lançamento de todas as faturas relativas a comissões a agências 

de viagens que realizam parcerias com o hotel.  

Durante a realização destas tarefas consultei o balancete geral com as contas 

correntes e os balancetes de contas correntes de fornecedores e clientes relativos a 

meses anteriores, uma vez que estes continham a maioria das contas necessárias às 

transações efetuadas pela empresa no decorrer da sua atividade, facilitando a sua 

classificação. No desenvolvimento das mesmas não necessitei consultar o SNC visto que 

as contas que utilizei constavam nos balancetes referidos. 

Procedi também às reconciliações de clientes e fornecedores que consistiam na 

conferência dos saldos das conta-correntes, com vista a detetar possíveis lançamentos 

errados ou em duplicado, ou até mesmo falta de documentos.  

 

5.2.2. Práticas de Controlo Interno 

 

O sistema de controlo interno envolve um conjunto de políticas e procedimentos 

internos adotados pela empresa, sendo que a forma como é concebido, implementado 

e mantido varia com a dimensão e complexidade da entidade. 

No que concerne às práticas de controlo interno adotadas diariamente pelo 

grupo, estas auxiliam-no a fazer face aos riscos de negócio que ameacem a consecução 

dos objetivos indispensáveis e essências à fiabilidade do relato financeiro da entidade, 

à eficácia e eficiência das suas obrigações e ao cumprimento das leis e regulamentos 

aplicáveis. Estas são várias e destaco como as de maior importância a preparação das 

reconciliações bancárias, as quais permitem verificar a conformidade dos registos 

contabilísticos e apurar eventuais diferenças entre a conta corrente dos bancos e os 

extratos enviados pelas instituições bancárias, a manutenção de um canhoto de 

despesas onde são registadas as principais despesas numa base diária, permitindo estar 

sempre a par das respetivas àquele mês e já das previsões futuras, havendo assim um 

maior controle das mesmas. Também a implementação de um P&L – Profit and Loss, 

isto é, de um documento Excel onde estão previstos todas as receitas, custos e despesas 

do grupo para o ano corrente, constitui um elemento de controlo interno fundamental. 

Este permite ter uma referência para comparar o desempenho da empresa em relação 

a exercícios e períodos anteriores. Ao nível do controle da área de fornecedores é 
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utilizado um documento Excel onde são registadas todas as faturas que chegam ao 

departamento, sendo indicado o fornecedor, data da fatura, valor, departamento para 

que é enviada e respetiva data de envio, assim como a data de retorno e respetiva 

omissão da linha do documento, a fim de ter o domínio sobre todas as faturas que 

devem ser lançadas no respetivo mês. Caso estas não retornem à contabilidade dentro 

do respetivo mês este registo permite fazer uma previsão dos custos.  

Como práticas de controlo interno sobre todo o trabalho que realizei, destaco a 

supervisão minuciosa tanto das Contabilistas Certificadas como dos restantes 

trabalhadores do departamento, não de forma autoritária, mas com o objetivo de 

assegurar uma boa aprendizagem e qualidade do trabalho e consequentemente, a 

manutenção dos padrões de eficiência do grupo.  

 

5.2.3. Apuramento de contribuições e impostos e preenchimento das respetivas 

declarações 

 

Uma vez que o presente estágio curricular teve a duração de 6 meses, tal 

permitiu-me acompanhar o apuramento, preenchimento das respetivas declarações e 

submissão no Portal das Finanças de várias contribuições e impostos, assim como a 

supervisão de atos declarativos para a segurança social e para efeitos fiscais 

relacionados com o processamento de salários. 

 Adicionalmente, o facto de o grupo ter estado sujeito a fiscalizações por parte 

das Finanças permitiu-me o acompanhamento da elaboração do dossier fiscal, o que 

me forneceu um conhecimento bastante mais aprofundado de todas as obrigações 

fiscais. Através da consulta do Diário da República, 1.ª série — N.º 41 — 28 de fevereiro 

de 2011, Portaria n.º 92-A/2011 de 28 de fevereiro pude apurar quais os documentos 

que integram o dossier fiscal e proceder, por conseguinte, à recolha da informação. O 

dossier foi criado em Excel e composto por 23 elementos, entre os quais enumero os 

Relatórios e Contas, Relatório e Parecer do Fiscal Único, Certificação Legal de Contas, 

Atas de AG, Mapa de modelo oficial de provisões, perdas por imparidade em créditos e 

ajustamento em inventários, Mapa de modelo oficial de mais-valias e menos-valias, 

Mapa de modelo oficial de depreciações e amortizações, Mapa de depreciações de 

bens reavaliados ao abrigo de diploma legal, Modelo 22, IES, Declarações de Retenção 
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na Fonte, Apuramento do lucro tributável, Tributações Autónomas, Declarações de IVA 

e respetivo comprovativo de pagamento se aplicável, Declarações de Remuneração 

Mensal, Declarações da Segurança Social, Quadro 07 da Modelo 22,  Mapa de créditos 

incobráveis, Modelo 10, Modelo 30 e Modelo 39 de IRS, Relatório de Preços de 

Transferência, balancetes de fecho e regularizações, Pagamentos por Conta (PC), 

Pagamentos Especiais por Conta (PEC) e Pagamentos Adicionais por Conta (PAC) . A 

fiscalização incidiu sobre os anos de 2011 a 2014, inclusive, tendo-me sido facultado o 

acesso a toda a informação necessária para a sua correta alocação, assim como as 

senhas de acesso ao Portal das Finanças e Segurança Social da empresa para extração 

de documentos em falta. Mostrou-se necessária a procura nos jornais contabilísticos 

de comprovativos de pagamento, assim como nas respetivas capas de arquivo da 

Modelo 22, IES, Modelo 10 e Modelo 30 das respetivas declarações, já que no Portal 

das Finanças apensas era apresentada informação a partir do ano de 2013, e posterior 

digitalização para anexo ao dossier. O mesmo processo foi efetuado para os Relatórios 

e Contas, CLC, RPFU e RPT. Adicionalmente, foi preciso extrair do SAP as Modelos 31 e 

32, uma vez que o software contabilístico procede ao preenchimento das mesmas. Por 

fim, após a recolha de toda a informação, esta foi guardada em formato digital em 

pastas por ano, juntamente com o ficheiro Excel, o qual foi preenchido através de 

hiperligações ao respetivo documento. Foi facultada uma cópia em pen ao inspetor das 

finanças para que este procedesse à sua avaliação.  

Todos os meses consultava, através do Portal das Finanças, o calendário dos 

compromissos, quais as obrigações declarativas e as obrigações de pagamento de 

impostos, para que estivesse a par do seu cumprimento. 

 Foram-me exemplificados os vários passos de apuramento de IVA, IRC e 

preenchimento da IES, tendo assistido ao respetivo preenchimento e simulação, assim 

como à entrega, quando possível, dos mesmos no Portal das Finanças. Até 31 de Maio 

é obrigatório entregar a Modelo 22, declaração periódica de rendimentos de IRC, 

referente ao exercício anterior, através de transmissão eletrónica de dados. Aquando 

do encerramento das contas e da preparação das demonstrações financeiras é apurada 

a estimativa de imposto sobre o rendimento do período, que será registada nas contas 

da empresa e através da qual se pretende apurar as diferenças entre o resultado 

contabilístico e o resultado fiscal. Assim, para efeitos de cálculo, ao resultado líquido do 
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período são acrescidos os gastos não fiscais, como são exemplo os gastos não 

documentados, créditos incobráveis não aceites, impostos diferidos e mais-valias 

fiscais, e deduzidos os rendimentos não fiscais, como por exemplo, as mais-valias 

contabilísticas, vendas e prestações de serviços com pagamento diferido e benefícios 

fiscais, os quais não são aceites fiscalmente. Após o apuramento do lucro tributável, 

deduzem-se os prejuízos fiscais e obtém-se a matéria coletável.  

O artigo 29.º n.º 1 alínea c) do CIVA, estipula a obrigatoriedade de proceder ao 

envio da declaração de IVA, mensal no caso do Grupo HDP Porto – Hotéis de Portugal, 

com informação relativa às operações efetuadas no exercício da sua atividade, com a 

indicação do imposto devido ou o reembolso do mesmo, bem como todos os elementos 

que serviram de base ao respetivo cálculo – Declaração Periódica do IVA. Esta 

declaração e os respetivos anexos, devem ser enviados por transmissão eletrónica de 

dados até ao dia 10 do 2.º mês seguinte àquele a que respeitam as operações no caso 

de sujeitos passivos com um volume de negócios igual ou superior a 650.000 euros no 

ano civil anterior (alínea a) nº1 do artigo 41.º do CIVA) ou quando as sociedades 

anónimas optem pelo envio mensal. Sempre que existam transmissões 

intracomunitárias de bens e operações similares e/ou prestações de serviços, o sujeito 

passivo deve proceder ao envio da declaração recapitulativa, como é determinado pelo 

artigo 29.º n.º 1 alínea i) do CIVA e o artigo 23.º n.º 1 alínea c) do RITI. A declaração é 

enviada mensalmente, por referência ao mês anterior, compreendendo o país de 

destino, o número de identificação fiscal e o valor das transmissões intracomunitárias 

de bens e operações similares e dos serviços prestados (artigo 6.º do CIVA). Para o 

preenchimento destas declarações é fundamental analisar um balancete da conta 31, 

que reflete as compras efetuadas por tipo de produto e por mercado, da conta 71, que 

reflete as vendas efetuadas por tipo de produto e o mercado a que se destina, sendo 

que ambas as contas destacam as bases tributáveis para o cálculo do imposto. É 

necessário também analisar o extrato da conta 243 (IVA) onde se verifica o imposto 

dedutível e liquidado por mercado e tipo de transação, cruzando a informação com as 

bases tributáveis. Para efeitos de IVA dedutível referente às aquisições feitas a países 

terceiros, isto é, fora da EU, e uma vez que o documento comprovativo de pagamento 

do IVA na alfândega pode não chegar atempadamente para efetuar o seu lançamento 

na contabilidade, é necessário extrair através do módulo dos Serviços Aduaneiros, o 
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qual está suportado no Portal das Finanças, uma declaração composta pelo montante 

de IVA pago à Administração Tributária e Aduaneira. 

Já a publicação do Decreto-Lei n.º 8/2007, de 17 de janeiro, veio estabelecer a 

obrigatoriedade da entrega da IES, Informação Empresarial Simplificada, que tem como 

objetivo a prestação da informação de natureza fiscal, contabilística e estatística 

respeitante ao cumprimento das obrigações legais impostas. Estas obrigações são 

nomeadamente, a entrega da declaração anual de informação contabilística e fiscal, o 

registo da prestação de contas, nos termos previstos na legislação do registo comercial, 

a prestação de informação de natureza estatística ao Instituto Nacional de Estatística 

(INE) e a prestação de informação relativa a dados contabilísticos anuais para fins 

estatísticos ao Banco de Portugal. A IES tem carácter anual e deve ser entregue, por via 

eletrónica, até ao dia 15 de julho do ano seguinte ao que respeita. Deve constar ainda 

informação relativa aos preços de transferência sempre que seja aplicável. 

Assisti também ao preenchimento e submissão da declaração mensal de 

remunerações A DMR pretende declarar os rendimentos e retenções pagos, 

contribuições sociais e de saúde e quotizações, provenientes do trabalho dependente 

(categoria A), auferidos por sujeitos passivos residentes no território nacional. A DMR 

é preenchida pelas pessoas ou entidades que tenham pago ou colocado à disposição 

rendimento do trabalho dependente. Esta deve ser submetida no Portal das 

Finanças/Segurança Social, até ao 10º dia do mês seguinte àquele em que foram pagos 

ou colocados à disposição os rendimentos acima referidos. Nesse sentido, o 

departamento de recursos humanos envia um ficheiro informativo relativo aos 

rendimentos pagos no mês anterior e o CC procede à validação do ficheiro com aquilo 

que está registado na contabilidade. Após esta validação é gerado um ficheiro que é 

submetido eletronicamente, tal como é exigido por lei. 

Relativamente às obrigações acessórias, para além das acimas referidas, o artigo 

128.º do IRC, que remete para o artigo 119.º n.º7 alínea a) do CIRS, estipula que, 

tratando-se de rendimentos devidos a sujeitos passivos não residentes em território 

português, as entidades devedoras são obrigadas a enviar até ao fim do 2.º mês 

seguinte àquele em que ocorre o ato do pagamento, ou da colocação à sua disposição, 

da sua liquidação ou do apuramento do mesmo, uma declaração de modelo oficial 

relativa àqueles rendimentos – Modelo 30. Para o preenchimento da Modelo 30, é 
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analisada a subconta da conta 24, respeitante às retenções na fonte referentes aos 

sujeitos passivos não residentes, e verificado, de acordo com a geração da obrigação da 

retenção na fonte, qual o valor a considerar e a que operação respeita. De seguida, 

consultam-se os lançamentos contabilísticos da conta dos sujeitos passivos não 

residentes e destacam-se os valores a débito do período, que são sujeitos a retenção 

da fonte. É fundamental ter um ficheiro atualizado com o NIF português e a residência, 

o código do país e o tipo do rendimento de cada um dos terceiros. Por conseguinte, 

deve-se agrupar o valor do rendimento e, caso seja observável, o valor retido na fonte 

e a respetiva taxa aplicável. Este procedimento é aplicado a todos os pagamentos 

efetuados a não residentes, sendo os mais comuns as comissões, serviços prestados e 

royalties. 

De acordo com a Portaria n.º 363/2013 de 20 de dezembro, o Modelo 10 tem 

como finalidade dar cumprimento à obrigação declarativa imposta pela subalínea ii) da 

alínea c) e d) do artigo 119.º do CIRS e do artigo 128.º do CIRC. Este modelo pretende 

declarar os rendimentos e as retenções pagas, bem como as deduções, contribuições 

sociais e de saúde e quotizações, exceto as que se relacionam com a categoria A. Este 

modelo deve ser entregue por via eletrónica, até ao final do mês de fevereiro, de cada 

ano, relativamente aos restantes rendimentos do ano anterior que não categoria A. 

Uma vez que tem carácter anual, durante o exercício é alimentada uma base de dados, 

que tem como objetivo manter atualizados os dados dos sujeitos passivos, bem como 

os valores a pagar, a base tributável e a retenção efetuada mensalmente. Assim, antes 

de se efetuar o preenchimento do Modelo 10, é possível validar esses dados, fazendo 

um cruzamento entre a base de dados e as respetivas contas da contabilidade. Para 

esta validação são tomadas em consideração os montantes registados nas contas de 

retenção na fonte dos rendimentos de capitais (IRC), do trabalho independente e de 

outros rendimentos (IRS), como por exemplo as comissões. 

No dia 25 de cada mês, é efetuada a comunicação à Autoridade Tributária dos 

elementos das faturas emitidas referentes ao mês anterior, que poderá ser feita através 

do envio do ficheiro SAF-T mensal, por transmissão eletrónica, no Portal das Finanças. 

Este procedimento foi estipulado no Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto, com o 

objetivo de criar medidas de controlo da emissão de faturas e outros documentos com 

relevância fiscal. O ficheiro SAF-T possui o NIF do emitente, o número da fatura, a data 
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de emissão, o tipo de documento, o NIF do adquirente que seja sujeito passivo de IVA, 

quando tenha sido inserido no ato de emissão, o NIF do adquirente que não seja sujeito 

passivo de IVA, quando este solicite a sua inserção no ato de emissão, o valor tributável 

da prestação de serviços ou da transmissão de bens, as taxas aplicáveis, o motivo 

justificativo da não aplicação do imposto e o montante de IVA liquidado (artigo 3.º n.º 

4 do Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto). 

Relativamente aos descontos efetuados para a segurança social, assisti ao 

preenchimento e submissão das declarações. Para os trabalhadores por conta de 

outrem, a taxa contributiva aplicável por lei é de 34,75%, dos quais 23,75% são da 

responsabilidade da empresa e os restantes 11% relativos ao colaborador, quando estes 

se encontram designados como trabalhadores em geral e membros dos órgãos 

estatutários das pessoas coletivas, isto é, que exerçam funções de Gerência ou de 

Administração. No que concerne à declaração de retenções na fonte de IRS, apurei que 

esta é preenchida nos códigos 101 – IRS – Trabalho Dependente, 102 – IRS – 

Empresariais e Profissionais e 113 – IRS – Sobretaxa extraordinária – Categoria A. Já 

relativamente às retenções na fonte de IRC, mensalmente eram preenchidas as 

declarações, subdivididas nos códigos 202 – IRC – Comissões por intermediação e 206 

– Capitais – Outros rendimentos. 

 

5.2.4. Operações de processamento de salários 

 

Na entidade acolhedora a função de processamento de salários é realizada 

praticamente na sua totalidade pelo departamento de recursos humanos 

nomeadamente, o processamento de salários e a comunicação às autoridades 

competentes de informações relativas a despedimentos e contratações de funcionários. 

Sendo o departamento financeiro apenas responsável pelo processamento do 

pagamento e da comunicação às autoridades competentes das respetivas contribuições 

a entregar. Nesse sentido, foram-me explicados teoricamente os vários procedimentos 

que constituem as operações de salários e demonstrados aqueles que a assistente da 

Diretora Financeira como CC efetuava. 

 Quanto às taxas de contribuição para a Segurança Social geralmente aplicadas 

ao trabalho dependente, estas variam entre 21,25% para gerentes e 23,75% para os 
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restantes trabalhadores. O valor das mesmas tinha de ser comunicado e pago à 

Segurança Social até ao dia 15 do mês seguinte ao mês a que respeitam. 

 

 

5.2.5. Encerramento de Contas e preparação das Demonstrações Financeiras  

 

De acordo com o n.º 1 do artigo 65.º do Código das Sociedades Comerciais, os 

membros da Administração devem elaborar e submeter o relatório de gestão, as contas 

do exercício e demais documentos de prestação de contas previstos na lei, relativos a 

cada exercício anual, para conhecimento dos órgãos competentes da sociedade. 

Adicionalmente, o nº 5 do mesmo artigo estipula que: “O relatório de gestão, as contas 

do exercício e demais documentos de prestação de contas devem ser apresentados ao 

órgão competente e por este apreciados, salvo casos particulares previstos na lei, no 

prazo de três meses a contar da data do encerramento de cada exercício anual, ou no 

prazo de cinco meses a contar da mesma data quando se trate de sociedades que 

devam apresentar contas consolidadas ou que apliquem o método da equivalência 

patrimonial.” Por conseguinte, desde a data de encerramento do exercício a 31 de 

dezembro, iniciam-se os trabalhos e as operações de fim de exercício, as quais 

compreendem todos os registos contabilísticos com vista ao apuramento dos 

resultados do exercício e à posterior elaboração das demonstrações financeiras. As 

últimas, quer sejam individuais ou consolidadas, são constituídas pelo Balanço, 

Demonstração de Resultados por Naturezas, Demonstração das Alterações no Capital 

Próprio, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Anexo e demais documentos que sejam 

exigidos para efeitos de relato e divulgação (Borges et al., 2010).  

Os trabalhos e operações de fim de exercício processam-se em várias etapas. Em 

primeiro lugar realizam-se os lançamentos de retificação, regularização e ajustamento 

de contas e consequente apuramento dos resultados, em segundo lugar procede-se à 

elaboração das demonstrações financeiras e por último, são efetuados os lançamentos 

de encerramento e reabertura de contas.  

Os lançamentos de retificação compreenderam a conferência de saldos de 

clientes, fornecedores e outros credores e devedores através de extratos bancários e 

do envio de circularizações a terceiros, seguindo-se o controlo da conta 225 – Faturas 
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em receção e conferência, verificando-se a concordância do saldo com os documentos 

de transporte e das guias de remessa. Procedeu-se também ao cálculo das depreciações 

e amortizações anuais dos ativos fixos tangíveis e intangíveis através do módulo de 

imobilizado, fazendo-se a integração na contabilidade e anulando a especialização feita 

mensalmente. Efetuou-se o controlo dos saldos de diferimentos e acréscimos relativos 

a seguros, alugueres de equipamentos, juros, entre outros, a verificação dos saldos 

intragrupo das contas correntes, a análise dos saldos contrários à sua natureza através 

de balancetes de verificação e a análise e criação, reforço e/ou reversão de perdas por 

imparidade e de provisões. No que concerne aos inventários, procedeu-se à 

transferência da conta 31 – Compras para as respetivas contas de matérias primas, 

matérias subsidiárias e 32 – Mercadorias, o que permitiu o apuramento do CMVMC e 

da respetiva variação da produção. Complementarmente, procedeu-se a uma análise 

dos inventários, por forma a caso se tivessem verificado diferenças entre os resultados 

da contabilidade e do sistema de inventário, fazer os respetivos ajustamentos e 

regularizações.  

Após a realização dos lançamentos anteriormente descritos, elaborou-se o 

Balancete Retificado, o qual permitiu efetuar os lançamentos de apuramento dos 

resultados. Estes consistiram em transferir os saldos das contas subsidiárias para as 

respetivas contas principais, saldando as classes 6 e 7, por forma a agrupar os respetivos 

ganhos e rendimentos. Concluídos estes lançamentos procedeu-se à elaboração do 

Balancete Final, o qual apresenta todas as contas subsidiárias, de resultados e 

inventários saldadas, uma vez que os seus saldos foram anteriormente transferidos 

para as respetivas contas principais.  

Por fim, uma vez finalizadas todas as operações de fim de exercício, segue-se a 

elaboração das Demonstrações Financeiras (Balanço, Demonstração de Resultados, 

Demonstração das Alterações no Capital Próprio, Demonstração dos Fluxos de Caixa e 

Anexo). Nesse sentido, fui encarregue de auxiliar na preparação das DFs de todas as 

empresas pelas quais o grupo é responsável pela contabilidade. Este trabalho consistiu 

em, tendo como exemplo os relatórios e contas do exercício anterior, e utilizando como 

principal fonte de informação o balancete final, preencher o Excel das notas ao anexo 

das demonstrações financeiras para em seguida as mesmas serem elaboradas.  
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Fui ainda responsável pela transcrição das atas de reunião em Assembleia Geral 

das diferentes empresas para aprovação das contas relativas ao exercício de 2015. 

 

 

5.2.6. Preparação da informação contabilística para relatórios e análises de gestão 

 

Adicionalmente a toda a informação produzida no âmbito do Relatório e Contas 

e do dossier fiscal, o Grupo efetua mensalmente uma reunião de budget, onde são 

discutidos e analisados os orçamentos definidos para cada departamento, procedendo-

se a retificações quando tal se verifique necessário. Baseado no resultado das reuniões 

é elaborado um relatório e mapa de custos para aprovação por parte da gerência. 

Também é elaborado um P&L – Profit and Loss, isto é, de um documento Excel onde são 

previstas todas as receitas, custos e despesas do grupo para o ano corrente. Este permite 

ter uma referência para comparar o desempenho da empresa em relação a exercícios e 

períodos anteriores. 

Estas análises permitem determinar alterações significativas na estrutura de 

gastos e rendimentos. 

 

 

5.2.7. Resolução de questões da organização e contactos a entidades competentes 

 

Durante o período de estágio, encontrei algumas dificuldades na interpretação 

de documentos legais relacionados com a Autoridade Tributária, tendo utilizado o 

centro de atendimento telefónico para esclarecimento de dúvidas. 

 

 

 

 

5.2.8 Ética e Deontologia na profissão de CC 

 



64 

No decorrer do estágio curricular, na HDP Porto – Hotéis de Portugal S.A., 

consultei várias vezes o Estatuto da Ordem e o Código Deontológico Dos Contabilistas 

Certificados, por forma a preparar-me para o exercício futuro da profissão. 

Apesar da importância de todos os artigos que constituem o Código 

Deontológico da profissão, do 1º ao 18º, destaco o artigo 2º, o qual passo a citar: “No 

exercício da profissão, os contabilistas certificados devem respeitar as normas legais e 

os princípios contabilísticos em vigor, adaptando a sua aplicação à situação concreta das 

entidades a quem prestam serviços, pugnando pela verdade contabilística e fiscal, 

evitando qualquer situação que ponha em causa a independência e a dignidade do 

exercício da profissão.”, e que tive sempre presente e fiz por seguir religiosamente no 

exercício das tarefas realizadas ao longo do estágio. De realçar também o artigo 3º, no 

qual são nomeados os vários princípios deontológicos segundo os quais os contabilistas 

certificados devem orientar a sua atuação. São, portanto, o princípio da integridade, o 

princípio da idoneidade, o princípio da independência, o princípio da responsabilidade, 

o princípio da competência, o principio da confidencialidade, o princípio da equidade e 

o princípio da igualdade, todos eles indispensáveis ao exercício da profissão.  

O contabilista certificado nunca se pode esquecer do definido no artigo 5º: “O 

contabilista certificado é responsável por todos os atos que pratique no exercício das 

profissões, incluindo os dos seus colaboradores.”, tendo de agir sempre com a devida 

consciência dos seus atos e das consequências dos mesmos. 

 

5.3. Outras tarefas relacionadas com a profissão 

 

Como primeira tarefa aquando o início do meu estágio, fui incumbida de seguir 

a pessoa responsável por todas as operações de tesouraria, com o objetivo de me serem 

explicados todos os procedimentos para posteriormente auxiliar diariamente a mesma 

na sua realização. Estes compreendiam em fazer o levantamento de todos os montantes 

faturados em dinheiro relativos ao Spa, restaurante Porto Novo, bar e front-office, com 

data do dia anterior e posteriormente, fazer a sua verificação e contagem, registo, envio 

para o banco e lançamento em sistema contabilístico. Adicionalmente, era também feita 

uma contagem mensal dos vários cofres que cada trabalhador que necessite de ter 

fundo de caixa possui, de forma a verificar se não é feita nenhuma má gestão do mesmo.  
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Adicionalmente procedi à organização dos documentos relativos a seguros, 

tendo procedido a uma análise e registo da validade das diferentes apólices, organização 

por tipo e apanhado de documentos em falta, principalmente no que concerne a seguros 

de acidentes pessoais para viagens efetuadas por colaboradores.  

 

 

5.4. Problemas encontrados e soluções adotadas 

 

O principal problema encontrado ao longo da realização do estágio curricular foi 

o da dificuldade de acesso à informação. Uma vez que se trata de informação de caráter 

confidencial e de acesso a um número muito restrito de pessoas, não é, portanto, 

facilmente facultada a estagiários ou a outras pessoas que não estejam incumbidas de 

trabalhar tal material. Assim, enquanto os funcionários permanentes do departamento 

financeiro da entidade acolhedora tinham acesso total a uma pasta denominada 

“Finance” que continha toda a informação financeira e fiscal de todas as empresas do 

grupo, assim como toda a informação relativa a fornecedores, clientes e tesouraria, foi-

me apenas facultado o acesso à pasta de fornecedores. Toda a restante informação 

necessária à execução de tarefas fora desse âmbito era-me facultada por e-mail ou em 

suporte físico. Por exemplo, para o preenchimento dos anexos às demonstrações 

financeiras foram-me dados os balancetes impressos e, demais informações que 

necessitasse para a execução de tal tarefa tinha de pedir aos responsáveis para que em 

programa contabilístico me imprimissem detalhes de contas, entre outros. Esta 

restrição fez com que a minha autonomia na realização de tal tarefa fosse bastante 

reduzida e que consequentemente o tempo de execução tenha sido mais demorado. A 

solução encontrada para esta limitação foi a de tendo como exemplo uma primeira 

empresa e todo o material utilizado para a execução da tarefa, assim que dava início a 

outra empresa pedia de antemão toda a informação que já previa que seria necessária. 

Por conseguinte, consegui adquirir bastante mais autonomia e rapidez na realização 

das tarefas pretendidas.  

É ainda de realçar como limitação o excesso de carga de trabalho que tanto a 

diretora financeira como a sua assistente possuíam, o que fez com que estas não 

tivessem tanta disponibilidade para delegar o meu estágio. Nesse sentido, acabei por 
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não ter oportunidade de trabalhar tão diretamente com as mesmas, ficando o estágio 

um bocadinho aquém das minhas expetativas. No entanto, tais lacunas foram 

colmatadas pelo restante staff do departamento, os quais estiveram sempre 

disponíveis para acompanhar e supervisionar o meu trabalho. 

 

5.5. Cursos de formação frequentados 

 

Ao longo do período do estágio curricular tive a oportunidade de frequentar 

uma formação indoor sobre a temática do IRS, a qual foi conduzida pela assistente 

administrativa do departamento financeiro e teve como público alvo todos os 

funcionários do hotel. Nesta foram dadas explicações acerca de em que consiste o 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, a sua incidência, como se 

determina o rendimento coletável, as deduções aplicáveis aos rendimentos do trabalho 

dependente, as taxas, a liquidação do imposto e o seu pagamento, assim como foi 

exemplificado como se efetua o correto preenchimento da declaração no portal das 

finanças. Foi também reservada parte da sessão para que todos pudessem tirar 

eventuais dúvidas que tivessem, o que permitiu um perfeito esclarecimento sobre o 

tema.  

Fora do âmbito da contabilidade tive a oportunidade de participar no mês da 

segurança, saúde e higiene no trabalho, programa organizado pelo Comité de 

Segurança do hotel e que teve como objetivo formar os trabalhadores e prepará-los 

para se saberem proteger e reagir perante eventuais situações de perigo. Nesse 

sentido, participei na formação de extintores e proteção contra fogos dada pelos 

Bombeiros Sapadores do Porto e na formação de evacuação em caso de catástrofes 

naturais e/ou incêndios.  
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Capítulo 6 : Conclusão 
 

6.1. Principais Conclusões 
  

Ao longo das últimas décadas a investigação acerca da temática do estereótipo 

e imagem do contabilista certificado e consequentemente, a sua repercussão no futuro 

da profissão e dos seus profissionais, não sofreu grandes evoluções, sendo 

principalmente escassos os estudos que abordam este tema pela visão dos próprios 

contabilistas. Nesse sentido, o presente estudo pretende enriquecer esta temática, 

procurando trazer informação atual e de conteúdo relevante. 

O estudo empírico efetuado permite dar resposta à questão chave de “Qual a 

perceção dos Contabilistas Certificados acerca dos desafios que a profissão enfrenta e 

de que forma estes influenciam a imagem atual e futura dos contabilistas?” e às 

seguintes questões mais específicas derivadas da primeira: 

 

1. Qual a perceção atual dos Contabilistas Certificados acerca da sua 

profissão e do seu estereótipo? 

2. Quais são, na ótica dos Contabilistas Certificados, os comportamentos a 

alterar e/ou a adotar para uma melhoria do estereótipo do contabilista e da sua 

profissão?  

3. Quais os novos requisitos e alterações no ambiente económico, político 

e social que consideram que a profissão e os seus membros enfrentam?  

4. Que futuro os Contabilistas Certificados preveem para a profissão e para 

o papel do contabilista dentro das organizações e no mundo dos negócios?  

 

Pela análise das entrevistas e como resposta à pergunta número um, “Qual a 

perceção atual dos Contabilistas Certificados acerca da sua profissão e do seu 

estereótipo?”, conclui-se que por ora não há um consenso entre os profissionais. As 

opiniões dividem-se entre a contabilidade ainda ser vista apenas como obrigatoriedade 

exigida por lei, derivado ao progressivo crescente número de obrigações fiscais a que 

as empresas e os cidadãos são sujeitos e, consequentemente, ao facto de o contabilista 
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certificado ser visto como um cobrador do Estado. O que constitui um grande obstáculo 

à valorização da profissão e à consequente melhoria da sua imagem. No entanto, alguns 

defendem que se não houvesse a perceção da contabilidade como uma 

obrigatoriedade, por certo que não teriam acesso a toda a informação e documentação 

necessária ao correto exercício da profissão. Pelo contrário, a outra metade dos 

profissionais são da opinião de que a contabilidade atualmente já não é vista apenas 

como uma obrigatoriedade exigida por lei, sendo crescentemente vista como a base de 

qualquer negócio e empresa. Consideram que se esta não responder prontamente e de 

forma assertiva e exigente às necessidades e aos pedidos da administração e gestão 

das empresas, assim como às obrigações impostas pelo Estado, estas não conseguem 

crescer e proliferar com sucesso no mundo empresarial. Nesse sentido, afirmam haver 

uma crescente consciência e valorização da contabilidade e dos seus profissionais, quer 

por parte dos empresários como também pela população em geral. Apurou-se que a 

maioria dos contabilistas considera que o estereótipo negativo maioritariamente 

associado à profissão de contabilista certificado foi incutido na sociedade há muitos 

anos atrás pelas gerações mais antigas e com menor formação sendo, portanto, 

consequência da má formação dos antigos representantes da profissão.  Associam esta 

imagem negativa também ao facto de como em todas as profissões, haver maus 

profissionais de contabilidade, de carácter desonesto e que escondem e desvirtuam 

informação perante o Estado e os seus clientes, desacreditando a essência da classe. 

Ainda assim, assumem que o próprio profissional possui alguma culpa pela proliferação 

negativa do seu estereótipo, uma vez que sempre adotou uma postura mais reservada 

e procurou manter o conteúdo do seu trabalho em sigilo, não transmitindo o seu 

conteúdo e importância aos outros. É consensual entre todos os profissionais de 

contabilidade que ainda é possível alterar o estereótipo da profissão e que é o próprio 

quem deverá ter o papel principal e crucial nessa mudança. Defendem que a tendência, 

já verificada atualmente, é a de uma crescente melhoria do estereótipo e consequente 

valorização da profissão e do contabilista certificado. Conclui-se que tal é já notório na 

maior integração dos contabilistas dentro das empresas, sendo cada vez mais 

significativo o número destes profissionais que ocupam cargos de chefia e que são 

inteiramente responsáveis pela gestão financeira das mesmas, dando a cara e 

representando as suas organizações.  Destacam ainda como detentores de uma 
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enorme capacidade de melhoria da imagem e estereótipo da profissão os jovens 

licenciados, isto é, os responsáveis pelo futuro da profissão, o “sangue fresco” que 

devem prontamente incutir a excelência no exercício da profissão. 

A partir dos resultados obtidos e como resposta à pergunta número dois, “Quais 

são, na ótica dos contabilistas certificados, os comportamentos a alterar e/ou a adotar 

para uma melhoria do estereótipo do contabilista e da sua profissão?” denota-se que 

todos os profissionais consideram como crucial que a primeira atitude a tomar seja a 

adoção de uma postura correta, isto é, primar pela ética, integridade, honestidade, 

transparência e profissionalismo. Aliado a esta personificação dos princípios éticos e 

deontológicos da profissão, os profissionais defendem que devem apostar na sua 

formação contínua e na diversificação dos serviços que prestam, sendo crucial o “ir 

mais além”, de forma a acompanharem as necessidades económicas, financeiras e de 

crescimento e gestão de negócio das organizações e dos próprios gestores. Consideram 

que a OCC se encontra estagnada no tempo, não acompanhando nenhuma destas 

necessidades e sendo uma má representante da profissão, sendo crucial uma tomada 

de atitude no sentido contrário. 

Os resultados obtidos demonstraram que, e como resposta à questão número 

3, “Quais os novos requisitos e alterações no ambiente económico, político e social que 

consideram que a profissão e os seus membros enfrentam?”, que o maior obstáculo 

político é a alteração sistemática da legislação, das políticas e do sistema de governação 

português, o qual se encontra marcado pela constante entrada e saída de governos, o 

que fragiliza bastante a harmonia dos sistemas político, fiscal e económico. Daí torna-

se imperativa uma convergência entre a Autoridade Tributária e as restantes 

instituições sociais e económicas na simplificação e uniformização de todos os 

procedimentos legais. Também as constantes alterações e inovações tecnológicas 

constituem, por vezes, um obstáculo à profissão, no sentido que geram dificuldade de 

adaptação às mesmas e não estão ainda preparadas para uma convergência entre 

todos os intervenientes nos processos fiscais e contabilísticos. No entanto, consideram 

que a longo prazo estas poderão constituir uma mais valia para a profissão, mas que 

atualmente esta ainda não se encontra preparada para tal. Consideram ainda, a 

componente social de extrema importância. 
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Por fim, conclui-se que relativamente ao futuro da contabilidade e dos seus 

profissionais e como resposta à quarta e última questão, os profissionais afirmam com 

certeza que esta é uma profissão com e de futuro e que o contabilista certificado terá 

cada vez mais um papel preponderante na gestão de negócio e por conseguinte, das 

empresas. Defendem que a profissão tem aderido bem à modernização, tanto ao nível 

da digitalização e dos avanços tecnológicos, assim como possuem uma crescente 

consciência das necessidades das empresas, da necessidade de inovação, de destaque, 

de posicionamento nos mercados, etc. e, portanto, têm tudo para triunfar.  

Em suma, é imperativo investir continuamente na credibilização e 

valorização da profissão e do trabalho dos Contabilistas Certificados, cabendo aos 

próprios profissionais o papel de impulsionadores da mudança, nomeadamente através 

do exercício rigoroso, ético e competente das suas funções pois, só assim, será 

reconhecida a sua importância e o seu papel preponderante e essencial à gestão das 

empresas. 

 

 

6.2. Contribuições, limitações e perspetivas futuras de investigação 
 

 

Os resultados apresentados neste trabalho incluem evidências para apoiar a 

investigação acerca dos desafios que a profissão de Contabilista Certificado enfrenta e 

de que forma estes influenciam a imagem atual e futura dos profissionais. Assim, 

contribui para aumentar a literatura existente acerca da temática do estereótipo e da 

imagem do Contabilista Certificado, assim como da influência dos desafios atuais da 

profissão no futuro da mesma, pela ótica dos próprios profissionais. 

De salientar que a realização do estágio curricular na HDP Porto – Hotéis de 

Portugal, contribuiu para o meu crescimento pessoal e profissional, disponibilizando 

todos os instrumentos necessários para a preparação ao acesso à profissão de 

Contabilista Certificado e para a obtenção do grau de Mestre em Contabilidade no 

âmbito do Mestrado em Contabilidade da Escola de Economia e Gestão, da 

Universidade do Minho. 
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No que concerne às limitações do presente estudo, este encontra-se limitado 

desde logo pelo pequeno número de entrevistas realizadas e pelo facto de o universo 

da amostra ser apenas concentrado nos distritos de Braga e do Porto, o que influencia 

a profundidade da temática em estudo. Apesar de terem sido efetuadas entrevistas a 

Contabilistas Certificados de diferentes faixas etárias e com diferentes habilitações 

académicas, poderia ter sido alcançada uma maior diversidade neste campo.  

No que diz respeito a pistas para futuras investigações, como se trata de um 

estudo qualitativo baseado nas perceções, comportamentos e atitudes de um restrito 

número de contabilistas certificados de nacionalidade portuguesa e apenas dos 

distritos de Braga e Porto, seria interessante aplicar este estudo a uma amostra mais 

ampla. Nesse sentido, acredito que este estudo deixa em aberto algumas questões que 

podem ser objeto de estudos futuros sendo, portanto, interessante alargar a amostra a 

um maior e mais diversificado grupo. Um possível estudo futuro seria tentar comparar 

a realidade portuguesa com a realidade de outro país da europa ou do resto do mundo, 

mas que tivesse características comuns a Portugal, como por exemplo Espanha. Assim 

como, ampliar o âmbito do estudo a outras amostras, como a membros dos órgãos da 

Ordem dos Contabilistas Certificados ou fazer uma abordagem do tema pela perspetiva 

dos empresários.  
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Apêndice 
 

Apêndice 1: Guião da Entrevista 

 

1. A contabilidade ainda é vista por muitos apenas como uma obrigatoriedade 

exigida por lei. Concorda com esta afirmação? 

2. Considera a profissão de contabilista certificado uma técnica que segue padrões 

e rotinas, com tarefas repetitivas e que não necessitam de capacidade de 

raciocínio? Ou pelo contrário, uma profissão que exige uma aprendizagem 

contínua e que é carecedora de lógica e raciocínio?  

3. O estereótipo associado à profissão é maioritariamente negativo. Considera que 

este se deve em grande parte à postura e ao comportamento que o próprio 

contabilista adota ou à imagem que foi criada em torno dele pela sociedade em 

geral e por profissionais de outras áreas? 

4. Defende que atualmente ainda é possível alterar o estereótipo do contabilista 

certificado e da sua profissão? Se sim, quem pensa que poderá ter um papel 

crucial nesta alteração? 

5. Que práticas, comportamentos e postura profissional defende que os 

contabilistas certificados devem adotar de forma a alcançarem uma maior 

valorização e reconhecimento? 

6. Pensa que a profissão tem acompanhado as necessidades económicas, 

financeiras e de crescimento e gestão de negócio das organizações e dos 

próprios gestores? Porquê? Como? 

7. Quais considera serem atualmente os desafios e alterações no ambiente 

político, económico e social mais relevantes que a profissão enfrenta e que 

atitude os contabilistas certificados deverão tomar perante eles?  

8. Que futuro prevê para a profissão e em especial para o papel do contabilista 

certificado dentro das organizações e no mundo dos negócios? 

9. É uma profissão condenada a desaparecer, ou uma profissão com futuro? 

Justifique. 
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Apêndice 2: Autorização para realização da Entrevista 

Eu, Ana Rafaela Oliveira Duarte Maia, aluna do 2º ano do Mestrado em Contabilidade 

da Universidade do Minho, com o objetivo de obter o grau de mestre em contabilidade, 

irei elaborar um relatório de estágio cujo tema é “Os Desafios da Contabilidade e a sua 

Imagem: A Perceção dos Contabilistas Certificados”. Como o título indica pretendo 

apurar qual a opinião dos próprios acerca da imagem, estereótipo, desafios, alterações 

económicas, políticas e sociais, a postura que o contabilista deve adotar e que futuro 

estes preveem para a profissão. Para tal, utilizarei como método de recolha de dados a 

realização de entrevistas, constituídas por um questionário de resposta aberta de nove 

perguntas, as quais pretendo gravar através de áudio.  

Para alcançar este propósito solicito a sua autorização para gravar a entrevista. Desde 

já agradeço a disponibilidade e contributo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

, Contabilista Certificado, autorizo que a minha entrevista seja gravada.  

 

Data:  ………/……../2017 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

(Assinatura do entrevistado) 



75 

Referências 
  

Abreu, Rute. (2015). Accounting for Citizenship: The role of Accountant. Procedia 

Economics and Finance, Vol. 26, 933-941.  

 

Aires, L. (2011). Paradigma qualitativo e práticas de investigação educacional. 

Lisboa: Universidade Aberta. 

 

Albrecht, W. S. e Sack, R. J. (2000). Accounting education: Charting the course 

through a perilous future. American Education Association, Vol. 16. 

 

Albu, N., Albu, C. N., Girbina, M. M., & Sandu, M. I. (2011). A Framework for the 

Analysis of the Stereotypes in Accounting. World Academy of Science, Engineering and 

Technology, Vol. 53, 772-776. 

 

Baldvinsdottir, Gudrun, Burns, John, Nørreklit, Hanne, Scapens, Robert W. 

(2009). The image of accountants: from bean counters to extreme accountants. 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 22(6), 858-882.  

 

Barata, A. S. (2012). A Contabilidade em contexto de Mudança Ética e 

Contabilidade. Acedido em agosto de 2017. Disponível em: 

http://www.otoc.pt/pt/noticias/a-contabilidade-em-contexto-de-mudanca-etica-e-

contabilidade-na-homenagem-ao-prof-doutor-rogerio-fernandes-ferreira/ 

 

Bessa, Daniel. (2010). A profissão de contabilista em Portugal. Evidência 

empírica em alunos e profissionais. Dissertação de mestrado.  

 

Bougen, P. D. (1994). Joking apart: the serious side to the accountant stereotype. 

Accounting, Organizations and Society, Vol. 19 (3), 319-335. 

 



76 

Briggs, Susan P., Copeland, Scott, Haynes, David. (2007). Accountants for the 

21st Century, where are you? A five-year study of accounting students' personality 

preferences. Critical Perspectives on Accounting, Vol. 18 (5), 511-537.   

 

Burns, J. e Baldvinsdottir, G. (2005), An Institutional Perspective of Accountants’ 

New Roles – The Interplay of Contradictions and Praxis. European Accounting Review, 

Vol. 14 (4), 725-757. 

 

Byrne, M. and Flood, B. (2005). A study of accounting students’ motives, 

expectations and preparedness for higher education. Journal of Further & Higher 

Education, Vol. 29 (2), 111-124. 

 

Byrne, M. and Willis, P. (2005). Irish secondary students’ perceptions of the work 

of an accountant and the accounting profession. Accounting Education, Vol. 14 (4), 367-

381. 

 

Byrne, S. e Pierce, B. (2007). Towards a more comprehensive understanding of 

the roles of management accountants. European Accounting Review, Vol. 16 (3), 469-

498. 

 

Carnegie, G., Napier, C. (2010). Traditional accountants and business 

professionals: Portraying the accounting profession after Enron. Accounting, 

Organizations and Society, Vol. 35 (3), 360-376.   

 

Carvalho, S. R. M. (2013). SNC: Uma viragem na profissão do TOC em Portugal?. 

Relatório de estágio, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal. 

 

Chen, C., Jones, K. and McIntyre, D. (2005). “A reexamination of the factors 

important to selection of accounting as a major”. Accounting and the Public Interest, 

Vol. 5, 14-31. 

 



77 

Chen, Clement C., Jones, Keith T., Scarlata, Audrey N, Stone, Dan N. (2012). Does 

the Holland model of occupational choice (HMOC) perpetuate the Beancounter-

Bookkeeper (BB) stereotype of accountants?. Critical Perspectives on Accounting, Vol. 

23 (4-5), 370-389.   

 

Coate, C., Mitschow, M., e Schinski, M. (2003). What Students Think of CPAS: Is 

the Stereotype Alive and Well?. The CPA Journal, 52-55. 

 

Cohen, J. e Hanno, D. M. (1993). An Analysis of underlying constructs affecting 

the choice of accounting as a major. Issues in Accounting Education, Vol.8 (2), 219-238. 

 

Coleman, M., Kreuze, J. e Langsam, S. (2004). The New Scarlet Letter: Students 

Perceptions of the Accounting Profession After Enron. Journal of Education for 

Business, Vol.79 (3), 134-141. 

 

Comunale, Christie L., Sexton, Thomas R., Gara, Stephen C. (2006). Professional 

ethical crises: A case study of accounting majors. Managerial Auditing Journal, Vol.21 

(6), 636-656.   

 

Cory, S. (1992). Quality and Quantity of Accounting Students and the 

Stereotypical Accountant: Is there a Relationship?. Journal of Accounting Education, 

Vol. 10 (1), 1-24. 

 

Coutinho, C. P. (2013). Metodologia de investigação em ciências sociais e 

humanas: teoria e prática. Coimbra: Almedina. 

 

DeCoster, D. T., & Rhode, J. G. (1971). The accountant’s stereotype: Real or 

imagined, deserved or unwarranted. Accounting Review, Vol. 46, 651-664. 

 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2007). O planejamento da pesquisa qualitativa: 

teorias e abordagens. Porto Alegre: Ed. Artmed. 

 



78 

Dias, A. (2009). O Relato da Sustentabilidade Empresarial: Evidência empírica 

nas empresas cotadas em Portugal. Portuguese Journal of Accounting and 

Management, Vol. 8, 111-150. 

 

Dimnik, T. e Felton, S. (2006). Accountant Stereotypes in Movies Distributed in 

North America in the Twentieth Century. Accounting, Organizations and Society, Vol. 

31 (2), 129-155. 

 

Drucker, P. F. (1999). Management Challenges for the 21st Century. London: 

Butterworth-Heinemann. 

 

Felton, S., Buhr, N. and Northey, M. (1994). “Factors influencing the business 

student’s choice of a career in chartered accountancy”. Issues in Accounting Education, 

Vol. 9 (1), 131-141. 

 

Fernandes, Vera Lúcia da Cruz (2014). A contabilidade, o exercício e o acesso à 

profissão de técnico oficial de contas na perspetiva das mulheres. Dissertação de 

Mestrado, Universidade do Minho, Braga, Portugal. 

 

Ferreira, A. e Santoso, A. (2008). Do students’ perceptions matter? A study of 

the effect of students’ perceptions on academic performance. Accounting and Finance, 

Vol. 48, 209-231. 

 

Flick, U. (2013). Métodos qualitativos na investigação científica. Lisboa: Monitor. 

 

Francisco, W., Noland, T. G. e Kelly, J. A. (2003). Why don’t students major in 

accounting?. Southern Business Review, Vol. 29 (1), 37-40. 

 

Friedman, Andrew L., Lyne, Stephen R. (2001). The beancounter stereotype: 

Towards a general model of stereotype generation. Critical Perspectives on Accounting, 

Vol. 12 (4), 423-451.  

 



79 

Gomes L. M. (2009). Os Estereótipos associados aos Contabilistas e à 

Profissão Contabilística: o caso dos alunos de Ciências Económicas e Empresariais. 

Dissertação de Mestrado em Contabilidade, Universidade do Minho, Escola de 

Economia e Gestão, Braga. 

 

Hall, S. (1997). The spectable of the other. In S. Hall (Eds). Representation. 

Culture representations and signifying practices. London: Sag Publications, 223-290. 

 

Hakel, M. D., Hollman, T. D. e Dunnette, M. D. (1970). Accuracy of interviewers, 

certified public accountants and students in identifying the interests of accountants. 

Journal of Apllied Psychology, April, 115-119. 

 

Hardin, J., O’Bryan, D. and Quinn, J. (2000). Accounting versus engineering, law 

and medicine: perceptions of influential high school teachers. Advances in Accounting, 

Vol. 17, 205-220. 

 

Hartwell, C., Lightle, S. and Maxwell, B. (2005). High school students’ 

perceptions of accounting. The CPA Journal, Vol. 75 (1), 62-67. 

 

 Holland, J. L. (1973). The psychology of vocational choice. Englewood Cliffs. New 

Jersey: Prentice Hall. 

 

Hunt, S., Falgiani, A., e Intrieri, R. (2004). The Nature and Origins of Students’ 

Perceptions of Accountants. Journal of Education for Business, Vol. 79(3), 142-148. 

 

Imada, A. S., Fletcher, C. e Dalessio, A. (1980). Individual correlates of an 

occupational stereotype: a reexamination of the stereotype of accountant. Journal of 

Applied Pshychology, Vol. 65 (4), 436-439. 

 

Jackling, B. and Calero, C. (2006). Influences on undergraduate students’ 

intentions to become qualified accountants: evidence from Australia. Accounting 

Education, Vol. 15 (4), 419-438. 



80 

 

Jeacle, Ingrid. (2008). Beyond the boring grey: The construction of the colourful 

accountant. Critical Perspectives on Accounting, Vol. 19 (8), 1296-1320.   

 

Lippmann, W. (1922). Public opinion. New York: Harcourt, Brace. 

 

Lippmann, W. (1922/1961). Public Opinion. New York: Free Press. 

 

Lopes, Cátia Andreia Fernandes (2014). Estereótipo do contabilista e da 

profissão contabilística: o caso dos alunos do ensino secundário. Dissertação de 

mestrado, Universidade do Minho, Braga, Portugal.  

 

Lüdke, M., & André, M. E. (1986). Pesquisa em educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária. 

 

Major, M. J. e Vieira, R. (2009). Contabilidade e Controlo de Gestão. Teoria, 

Metodologia e Prática. Lisboa: Escolar Editora. 

 

Marginson, D. E. W. (2008). The Case Study, The Interview and The Issues: A 

Personal Reflection. In C. Humphrey & B. Lee (Eds.), The Real Life Guide to Accounting 

 

Marriott, P. e Marriot, N. (2003). Are we turning them on? A longitudinal study 

of undergraduate accounting student’s towards accounting as a profession. Accounting 

Education: an international journal, Vol. 12(2), 113-133. 

 

Maslow, A. (1965). Eupsychian management: a journal, Homewood, Illinois: R. 

D. Irwin. 

 

Michener, H., Delamater, J., e Myers, D. (2003). Psicologia Social. S. Paulo: 

Pioneira Thomsom. 

 



81 

Mistry, Vinal, Sharma, Umesh, Low, Mary. (2014). Management accountants' 

perception of their role in accounting for sustainable development. Pacific Accounting 

Review, Vol. 26, 112-133.  

 

Mladenovic, R. (2000). An investigation into the ways of challenging 

introductory accounting students’ negative perceptions of accounting. Accounting 

Education: na International Journal, Vol. 9(2), 135-155. 

 

Millennium BCP (2017). SEPA. Acedido em setembro de 2017. Disponível em: 

http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Particulares/Contas/Pages/SEPA.aspx. 

 

Moreira, J. A. C. (2006). O Ensino da Contabilidade em Portugal: Debater o 

Presente para Preparar o Futuro. Revista de Contabilidade e Comércio, LX, Vol. 237, 27-

54. 

 

Oakes, P., Haslam, S., e Turner, J. (1994). Stereotyping and social reality. Oxford: 

Blackwell Publishing. 

 

Oliver, L. (1991). Accountants as Business Partners. Management Accounting, 

Vol. 72 (12), 40-42. 

 

Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (2017). A Ordem – história. Acedido em 

março de 2017. Disponível em: http://www.otoc.pt/pt/a-ordem/historia/. 

 

Paolillo, J. and Estes, R. (1982). An empirical analysis of career choice factors 

among accountants, attorneys, engineers and physicians. The Accounting Review, Vol. 

62 (4), 785-93. 

 

Parker, L. (2000). Goodbye, number cruncher!. Australian CPA, Vol. 77 (2), 50-

52. 

 



82 

PwC Portugal (2016). Calendário Fiscal 2016. Acedido entre outubro e janeiro de 

2016. Disponível em: https://www.pwc.pt/pt/pwcinforfisco/guia-fiscal/2016/pwc-

calendario-fiscal-2016.pdf.1 

 

PwC Portugal (2017). Calendário Fiscal 2017. Acedido entre janeiro e março de 

2017. Disponível em: https://www.pwc.pt/pt/pwcinforfisco/guia-fiscal/2017/pwc-

calendario-fiscal-2017.pdf. 

 

PwC Portugal (2017). Guia Fiscal 2017. Acedido em setembro de 2017. 

Disponível em: https://www.pwc.pt/pt/pwcinforfisco/guia-fiscal/2017.html. 

 

Quivy, R., & Campenhoudt, L.V. (2005). Manual de investigação em Ciências 

Sociais. Lisboa: Gradiva 

 

Richardson, R. J. (1999). Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas 

 

Ryan, B., Scapens, R., & Theobald, M. (2002). Research Method and 

Methodology in Finance and Accounting - 2nd Edition. London: Thomson. 

 

Rodrigues, C. A. (2011). O ensino e a prática da contabilidade, orientado para o 

desenvolvimento de competências científicas, tecnológicas e relacionais. Dissertação de 

mestrado no MBA – Gestão de empresas, Instituto Universitário de Lisboa - ISCTE 

Business School, Lisboa. 

 

Saemann, G. P. e Crooker, K. J. (1999). Student perceptions of the profession and 

it its effect on decisions to major in accounting. Journal of Accounting Education, Vol. 

17, 1-22. 

 

Schmutte, J. 1998. Student and public accounting firm recruiter attitudes toward 

the desirability of student characteristics: a longitudinal study. Journal of Accounting 

Education, Vol. 16(3-4), 429-461. 

 



83 

Sheraton Porto Hotel & Spa (2017).  Acedido em julho de 2017. Disponível em: 

http://www.sheratonporto.com/informacao. 

 

Siegel, G. (2000). "The Image of Corporate Accountants". Strategic Finance, Vol. 

82 (2), 71- 72. 

 

Silva, Rui, Silva, Paulino. (2013). Tecnologias da Informação em Educação: O 

contributo dos métodos qualitativos na investigação em contabilidade de gestão. 

Indagatio Didactica, Vol. 5(2).  

 

Sue Malthus, Sue, Fowler, Carolyn. (2009). Perceptions of accounting: a 

qualitative New Zealand study. Pacific Accounting Review, Vol. 21, 26-47.   

 

Sugahara, S. and Boland, G. (2005). Perceptions of the certified public 

accountants by accounting and non-accounting tertiary students in Japan. Asian Review 

of Accounting, Vol. 14 (1-2), 149-167. 

 

Szuster, Natan, Szuster, Fortunée Rechtman, Szuster, Flávia Rechtman. (2005). 

Contabilidade: Atuais desafios e alternativa para seu melhor desempenho. R. Cont. Fin. 

– USP, Vol. 38, 20-30. 

 

Tan, L. and Laswad, F. (2006). Students’ beliefs, attitudes and intentions to major 

in accounting. Accounting Education, Vol. 15 (2), 167-87. 

 

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of inter-group 

behaviour. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.). Psychology of intergroup relations. 

Nelson-Hall: Chicago, Vol. 2, 7-24. 

 

Taylor, D. e Dixon, B. (1979). Accountants and accounting: a student perspective. 

Accounting and Finance, Vol. 25, 51-62. 

 



84 

Vicente, Célia, Machado, Maria João, Laureano, Raul M.S. (2012). Os TOC e a sua 

profissão: das funções à imagem. IV Congresso dos TOC: uma nova atitude. 

 

Vieira, R., Major, M. J., & Robalo, R. (2009). Investigação Qualitativa em 

Contabilidade. In M. J. Major & R. Vieira (Eds.), Contabilidade e Controlo de Gestão: 

Teoria, Metodologia e Prática. Lisboa: Escolar Editora, 364. 

 

Wessels, P.L. 2004. Information technology and the education of professional 

accountants. Meditari Accountancy Research, Vol. 12(1), 220-235. 

 

Wessels, P.L. (2005). Critical information and communication technology (ICT) 

skills for professional accountants. Meditari Accountancy Research, Vol. 13, 87-103.  

 

Wessels, P.L., Steenkamp, L.P.. (2009). An investigation into students’ 

perceptions of accountants. Meditari Accountancy Research, Vol. 17, 117-132.  

 

Wells, Paul. (2015). Looking in the mirror. Pacific Accounting Review, Vol. 27, 

486-507.  

 

Wells, P. and Fieger, P. (2006). High school teachers’ perceptions of accounting: 

an international study. Australian Journal of Accounting Education, Vol. 12 (1), 29-51. 

 

Wheeler P. (2001). The Myers–Briggs Type Indicator and applications to 

accounting education and research. Issues in Accounting Education, Vol. 16(1), 125-150. 

 

Yeager, P. L. (1991). Debits and credits: the right image for recruitment. The 

National Public Accountant, September, 18-19. 

 

Yazdifar, H. e Tsamenyi, M. (2005). Management accounting change and 

changing roles of management accountants: a comparative analysis between 

dependent and independent organizations. Journal of Accounting & Organizational 

Change, Vol. 1 (2), 180-198. 



85 

 

Zainuddin, Zairul Nurshazana, Sulaiman, Suzana. (2016). Challenges Faced by 

Management Accountants in The 21st Century. Procedia Economics and Finance, Vol. 

37, 466-470.  


