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Resumo 

 

O trabalho apresenta uma visão diferente sobre a mudança do normativo contabilístico em 

2010, centrando a investigação nas pessoas que, em diferentes contextos contribuíram para 

a transição normativa. Após um breve enquadramento histórico, culminando na Comissão 

de Normalização Contabilística, abordam-se os contributos para a Normalização 

Contabilística dados pelo Professor Rogério Fernandes Ferreira e por António Domingues 

de Azevedo. O Professor Rogério Fernandes Ferreira é o primeiro Presidente da Comissão 

de Normalização Contabilística em 1983, tendo também uma Tese de Doutoramento sobre 

o tema da Normalização Contabilística. O Bastonário António Domingues de Azevedo é o 

“construtor” da profissão de contabilista em Portugal, sendo o representante máximo desta 

classe profissional em 2010.   
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1. Introdução 

O presente trabalho versa sobre o tema da mudança de Normalização Contabilística 

em Portugal no ano de 2010, realçando a importância de duas personalidades neste 

processo: o Professor Rogério Fernandes Ferreira e o Bastonário António Domingues de 

Azevedo.  

A globalização torna inevitável a aproximação entre sistemas contabilísticos. Até 

2010, Portugal detinha normativos internos, adequados à realidade económica do país mas 

que não se coadunavam com as normas europeias e internacionais. A criação do Sistema 

de Normalização Contabilística (SNC) em 2010 assegura a aproximação do sistema 

contabilístico português a outros normativos contabilísticos, garantindo dessa forma a 

comparabilidade da informação financeira divulgada. 

 A Normalização Contabilística em Portugal é assegurada por diferentes entidades 

entre as quais a Comissão de Normalização Contabilística. Este organismo assume-se 

como o elo de ligação entre o normativo contabilístico português e os normativos 

contabilísticos internacionais, tal como definido nas suas atribuições, o que é revelador da 

sua importância na mudança ocorrida em 2010. 

O nome do Professor Rogério Fernandes Ferreira surge enquanto primeiro 

Presidente da Comissão da Normalização Contabilística (1983), associado ao empenho e 

mérito no estudo desta temática. A sua Tese de Doutoramento é um marco no estudo da 

normalização contabilística. 

O Bastonário António Domingues de Azevedo assume importância no quadro da 

transição, enquanto representante dos profissionais da contabilidade. Ficou conhecido como 

“o construtor da profissão de contabilista” em Portugal.     

Estas duas referências personificam a perspetiva humanista da mudança na 

normalização contabilística em Portugal. 

O presente trabalho pretende enquadrar e compreender a contribuição das 

personalidades que são objeto de estudo, e que se manifestaram de forma eloquente 

perante a realidade contabilística que em 2010 passou a vigorar em Portugal. 

De forma a cumprir o objetivo delineado o trabalho apresenta a seguinte estrutura: na 

secção seguinte é feito o enquadramento histórico do normativo contabilístico português 

entre o Plano Oficial de Contabilidade de 1977 e o Sistema de Normalização Contabilística 

de 2010, incluindo o contributo da Comissão de Normalização Contabilística à data da 

mudança de normativo em 2010; na terceira secção personifica-se a mudança realçando a 

participação nesse processo do Professor Rogério Fernandes Ferreira e do Bastonário da 

Ordem dos Contabilistas Certificados António Domingues de Azevedo. Na conclusão 

apresenta-se uma reflexão sobre o tema, sugerindo-se linhas de investigação futuras.     
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2. Enquadramento histórico  
2.1. Do Plano Oficial de Contabilidade de 1977 ao Sistema de Normalização 
Contabilística de 2010 

Em 7 de fevereiro de 1977, pelo Decreto-Lei n.º 47/77, é aprovado e entra em vigor 

em Portugal o primeiro Plano Oficial de Contabilidade, adiante designado por POC/77, 

criando em simultâneo a Comissão de Normalização Contabilística (art.º 4.º do Decreto-Lei 

supracitado) para o seu acompanhamento e atualização. Recebeu influência do POC 

francês denominado de Plan Géneral de Comptabilité de 1947, que era considerado, à data, 

como um plano completo que viria “revolucionar” a contabilidade noutros países da Europa 

(Faria, 2008). Aplicava-se à generalidade das entidades, excluindo as instituições de crédito 

e de seguros, previa a publicação de planos setoriais, servindo apenas as contas individuais 

das empresas. Esteve em vigor até 31 de dezembro de 1989, tendo sido publicadas 12 

Normas Interpretativas.  

Em 21 de novembro de 1989, pelo Decreto-Lei n.º 410/89, é publicado o revisto 

Plano Oficial de Contabilidade, adiante designado por POC/89, que entrou em vigor em 1 de 

janeiro de 1990. Este normativo pretendia satisfazer os requisitos decorrentes da adesão de 

Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE) obrigando a ajustamentos em 

matérias contabilísticas, e à transposição das 4.ª e 7.ª Diretivas Comunitárias para a 

legislação portuguesa. O Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 de novembro, transpõe a 4.ª Diretiva 

e estabelece as opções nacionais no que se refere às contas individuais. A 7.ª Diretiva foi 

transposta pelo Decreto-Lei n.º 238/91, de 2 de julho, definindo as normas para a 

consolidação de contas. O POC/89 esteve em vigor até 31 de dezembro de 2009. 

Em julho de 2007, o Governo, através da Comissão de Normalização Contabilística, 

apresentou o Projeto de Linhas de Orientação para um Novo Modelo de Normalização 

Contabilística, criado em 15 de janeiro de 2003, e que deu origem à criação do novo modelo 

de normalização. Em 13 de julho de 2009, pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, é aprovado o 

Sistema de Normalização Contabilística, adiante designado por SNC, entrando em vigor em 

1 de janeiro de 2010, revogando o POC e a legislação complementar existente. 

 A entrada em vigor do SNC implicou alterações substanciais relativamente ao 

normativo anterior, quer do ponto de vista conceptual quer operacional, exigindo aos 

profissionais de contabilidade um grande esforço na mudança de mentalidades, conferindo-

lhes a oportunidade de se afirmarem enquanto profissionais criadores de valor.  O SNC 

pressupõe que os profissionais da contabilidade deixem de exercer a profissão de uma 

forma mecanizada e passem a adotar uma postura mais crítica, exigindo-se uma maior 

dedicação às entidades a quem prestam serviços, de modo a elaborarem informação 
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financeira com maior qualidade e utilidade para a tomada de decisão (Carvalho, 2013, p.2-

3).  

 

2.2. A Comissão de Normalização Contabilística 
Em 27 de fevereiro de 1977, é publicado o Decreto-Lei 47/77 que cria a Comissão de 

Normalização Contabilística, adiante designada por CNC, para o acompanhamento e 

atualização do POC, mas remetendo para uma futura portaria a designação dos seus 

membros, o que só aconteceu no final do ano de 1979.  

Em 13 de outubro de 1980 é publicada a Portaria 819/80, que define as atribuições, a 

organização e o funcionamento da CNC. 

Em 1985, perspetivando a admissão de Portugal na então CEE, são iniciados os 

trabalhos preparatórios para a revisão do POC, no sentido de o adaptar às exigências das 

diretivas comunitárias. Também neste ano, é publicada a Portaria que redefine as 

atribuições, organização e funcionamento da CNC.  

Em 21 de novembro de 1989 é publicado o revisto POC satisfazendo os requisitos 

decorrentes da admissão de Portugal na então CEE. Em 1991, o POC sofre uma alteração 

importante com vista a introduzir as normas relativas à consolidação de contas, constantes 

de uma diretriz comunitária específica. É iniciada a emissão de Diretrizes Contabilísticas, 

com vista a substituir as Normas Interpretativas do anterior Plano. Em 1999, pelo Decreto-

Lei n.º 367/99, de 18 de setembro, é atualizada a organização da CNC, prevendo-se a sua 

reorganização após três anos; passam a ter efeito obrigatório as diretrizes contabilísticas. 

 O Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho aprovou o Sistema de Normalização 

Contabilística (SNC) e revogou o Plano Oficial de Contabilidade (POC) e legislação 

complementar. Também em 2009, o Decreto-Lei n.º 160/2009 de 13 de Julho, procedeu a 

um ajustamento da CNC de modo a modernizá-la, simplificando e flexibilizando os seus 

processos de atuação e adequando-a às suas novas competências, na sequência da 

aprovação do Sistema de Normalização Contabilística. Reduziu o número de membros do 

Conselho Geral e da Comissão Executiva, embora introduzindo a possibilidade de 

personalidades de reconhecida competência nas matérias da normalização poderem 

integrar aquela Comissão, acrescentando ainda competências relativas ao 

acompanhamento da aplicação das normas contabilísticas no sentido da melhoria da 

operacionalidade. 

“A Comissão de Normalização Contabilística, é um organismo tecnicamente 

independente, no qual estão representadas, a nível nacional, entidades públicas e privadas 

interessadas no domínio da contabilidade, e que funciona administrativa e financeiramente 
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no âmbito do Ministério das Finanças e da Administração Pública”, como definido no artº2º 

do Anexo ao Decreto-Lei nº160/2009 de 13 de julho.  

A CNC tem atribuições no domínio da emissão, da harmonização, da regulação e do 

controlo da aplicação das normas contabilísticas.   

“A CNC tem por missão emitir normas e estabelecer procedimentos contabilísticos, 

harmonizados com as normas comunitárias e internacionais da mesma natureza, tendo em 

vista a melhoria da qualidade da informação financeira das entidades que sejam obrigadas a 

aplicar o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), bem como promover as ações 

necessárias para que tais normas sejam efetiva e adequadamente aplicadas pelas 

entidades a elas sujeitas” conforme artº3º do Anexo ao Decreto-Lei nº160/2009 de 13 de 

julho. Pode ainda consultar os organismos, sociedades e outras entidades interessadas 

pelos seus trabalhos. 

 De acordo com o Decreto-Lei supracitado, os órgãos que compõem a CNC são 

respetivamente, o Presidente, o Conselho Geral (que integra 44 membros), e a Comissão 

Executiva (incluindo o seu Presidente e 13 membros). 

 Independentemente do estatuto da CNC, a sua atividade e funcionamento revestem-

se de um claro e manifesto interesse público. De facto, os titulares de um interesse legítimo 

sobre a CNC vão desde os agentes económicos obrigados à preparação e divulgação de 

informação financeira, ao vasto e diversificado universo de utentes públicos e privados 

dessa mesma informação, passando pelos profissionais que nela têm intervenção, pelos 

investigadores e docentes e pelo público em geral. Facilmente se conclui que, deste universo 

de interessados, cada um individualmente, apresenta uma relevância própria, tem 

necessidades específicas e evidencia interesses diferenciados ou até mesmo antagónicos. 

 Atendendo à sua natureza e finalidades, os órgãos da CNC são integrados por 

técnicos e especialistas em matérias de natureza contabilística ou que com ela têm 

conexão, em representação daquele vasto leque de interesses, públicos e privados, 

enumerados designadamente no artº 6º do referido DL nº 367/99. 
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3. Personalidades relevantes na mudança de normativo contabilístico 
A relevância do Professor Rogério Fernandes Ferreira assume-se pelo seu profundo 

conhecimento da matéria em investigação e o Bastonário pela representação da classe 

profissional dos contabilistas. 

 

3.1. Rogério Fernandes Ferreira 
“Quer no país, quer no estrangeiro, o movimento normalizador é irreversível.” 

(RFF, 1984, p.7) 

Rogério Fernandes Ferreira nasceu a 27 de Junho de 1929, em S. Clemente, 

freguesia de Loulé, onde frequentou a escola primária. Foi admitido no liceu, ficando em 2º 

lugar entre cerca de trezentos alunos. Sendo uma família de origens humildes, interrompe 

os estudos no final do liceu, por não ter posses para ir estudar para a capital do distrito, 

Faro. Aos treze anos falece a mãe Benvinda Fernandes, e o pai Elói da Piedade Ferreira 

emigra para a Argentina. Começa a trabalhar na secção de despacho da EVA-Empresa de 

Viação do Algarve. 

Aos quinze anos, vai viver para Setúbal, para casa de uma tia onde em simultâneo 

com o trabalho, retoma os estudos na Escola Comercial e Industrial João Vaz, naquela 

cidade. Termina o curso em 1947 com a mais alta classificação, 18 valores. Frequenta o 

Instituto Comercial de Lisboa, ingressando em 1949 no Instituto Superior de Ciências 

Económicas e Financeiras. Termina o curso em 1954 com a classificação de 15 valores. 

Durante este período conciliou sempre os estudos com o trabalho, nomeadamente na 

Câmara Municipal de Lisboa, e cumpriu o serviço militar na Escola Prática de Administração 

Militar. Trabalhou no Grupo CUF-Companhia União Fabril, e foi Professor Assistente no 

Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras. Em 1958, publica o seu primeiro 

livro “Exercícios de Contabilidade Aplicada”. Em 1966, termina a licenciatura em Direito na 

Faculdade de Direito de Lisboa. Em 23 de Novembro de 1983 defende, no Instituto Superior 

de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa a sua Dissertação para 

Doutoramento em Organização e Gestão de Empresas, sob o tema “Normalização 

Contabilística”, publicada em livro pela Livraria Arnado em 1984 (Benavente, 1998)  

A ligação do Professor Rogério Fernandes Ferreira à Contabilidade e mais 

especificamente à Normalização Contabilística inicia-se muito antes da sua tese sobre este 

tema, apresentada em 1983 para a obtenção do Doutoramento. Como o próprio refere nas 

“Razões Prévias” da sua dissertação “Desde há anos que refletimos e escrevemos sobre os 

vários aspetos da normalização”, “Na verdade, redigimos até ao presente várias dezenas de 

estudos e comentários sobre temas de normalização e planeamento 

contabilísticos”(Fernandes Ferreira, 1983, p.7) De acordo com Guimarães (2005) publicou 
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mais de “meia centena de livros e inúmeros artigos e variados estudos”, “sendo o maior 

publicista português, natural e residente em Portugal” . 

Integrou o grupo de trabalho da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos 

(DGCI), que, entre 1970 e 1973 prepara o Anteprojecto do Plano Geral de Contabilidade, 

publicado em 1973 pelo Centro de Estudos Fiscais da DGCI, que visava a definição de um 

plano contabilístico. A sua colaboração com o Centro de Estudos Fiscais da DGCI é 

assumida no capítulo já referido da tese de doutoramento ao indicar que “durante cerca de 

dez anos fomos colaborador-consultor e membro” daquele Centro (Ferreira, 1983, p.7).  

No capítulo “Razões Prévias” da sua dissertação, o Professor enuncia as vantagens, 

em vários planos, que se atribuem à adopção da normalização contabilística e os benefícios 

para o progresso da contabilidade e da gestão empresarial. Embora considere que “Entre 

nós, de há muito se reconheceu a conveniência de as contabilidades das empresas usarem 

terminologia uniforme, idênticas significações para as contas a utilizar, iguais formas de 

apresentação de peças, etc.” (Ferreira,1983, p.39), reconhece que o caminho a percorrer foi 

dificultado por “posições inadequadas”, que procuravam “ver só inconvenientes na 

normalização” (Ferreira,1983, p.41). Os seus receios na mudança de normalização advêm 

da sua “maneira de estar e de fundados receios de os novos princípios favorecerem 

subjetivismos e falseamentos” (Ferreira, 2009). Contudo, salienta que “o fenómeno da 

Normalização Contabilística é hoje irreversível e constitui preocupação universal” (Ferreira, 

1983, p.53). 

Integrou a Comissão de Reforma Fiscal (1985/88). Presidiu à Comissão para a 

Revisão do IRS (1998) e à Comissão para a Revisão do IRC e Anteprojeto de Unificação 

(1999/2000). É o primeiro presidente da Comissão de Normalização Contabilística. Foi 

membro honorário de três Associações de profissionais (OROC, OTOC e APOTEC) tendo 

sido o único profissional da contabilidade e da fiscalidade que mereceu essa tripla distinção 

(Guimarães, 2010). Em 8 de Junho de 2009 são reconhecidos os “altos serviços prestados à 

causa da educação e do ensino” conforme consagrado na Lei das Ordens Honoríficas, 

sendo condecorado como Grande-Oficial da Ordem da Instrução Pública, pelo então 

Presidente da República Professor Aníbal Cavaco Silva. 

O Professor Rogério Fernandes Ferreira é considerado um Mestre e “o investigador 

português que mais se tem debruçado sobre a normalização contabilística em Portugal, 

sendo, inclusive, o principal crítico do SNC” (Guimarães, 2010). “A obra e tese denotam um 

marco na filosofia da contabilidade e na sua própria ciência” (Silva, 2010). Muitas outras 

referências existem sobre a obra do Professor Rogério Fernandes Ferreira, sendo assunção 

comum o contributo único e essencial para a normalização contabilística em Portugal, pese 

embora a sua análise crítica sobre documentos como o Plano Oficial de Contabilidade 
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aprovado pela Lei nº47/77 de 7 de Fevereiro, sobre “tomadas de posição deontológicas ou 

declarações de princípios implícitos, pouco avançados em reformulações de substância de 

que se carece agudamente” (Ferreira, 1983, p.60), ou sobre o rumo optado por alguns 

profissionais. Considerava que os contributos mais evolutivos para a normalização 

contabilística oriunda das universidades, de investigadores e profissionais fora das 

instituições associativas. 

Em 31 de Março de 1983 foi nomeado primeiro presidente da Comissão de 

Normalização Contabilística (CNC), em representação dos interesses gerais do Estado, 

tendo solicitado a demissão pouco tempo depois, em 1985, por “alguns equívocos” como o 

próprio refere mais tarde no artigo “A propósito do Pedido de Exoneração da Presidência da 

CNC (Comissão de Normalização Contabilística)” (Guimarães, 2005, p.358). A sua visão 

crítica, a sua capacidade de análise da realidade económica e das implicações e impacto 

das normas contabilísticas na vida e no futuro das empresas permaneceu ao longo da sua 

vida, evidenciando-se nas opiniões, nos artigos, nas palestras e conferências, e em todo o 

espólio legado. A par com a Ética, a Normalização Contabilística e mais tarde a 

Harmonização Contabilística foram temas muito caros ao Professor. Salientamos, embora 

aceitemos humildemente o nosso limitado conhecimento do vasto espólio do Professor, 

pelas numerosas e relevantes questões sempre presentes, os artigos publicados na Revista 

Estudos de Gestão do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de 

Lisboa, abrangendo temas tão atuais e transversais como a contabilidade ambiental, a 

contabilidade dos recursos humanos, a contabilidade dos valores da história, entre muitos. 

Faleceu no dia 12 de Julho de 2010.  

Em 1999, é lançado o Prémio “Professor Rogério Fernandes Ferreira”, no âmbito de 

um protocolo entre o Centro de Estudos de Gestão do Instituto Superior de Economia e 

Gestão (ISEG), de Lisboa, a OTOC e a OROC. O reconhecimento da importância do seu 

trabalho, das suas ideias, da sua forma de inquirir e analisar as questões, a sua busca da 

verdade foi sublimado na criação do Prémio Professor Doutor Rogério Fernandes Ferreira, 

uma proposta conjunta da Ordem dos Técnicos de Contas, da Ordem dos Revisores de 

Contas e do Centro de Estudos do Instituto Superior de Economia e Gestão. O Prémio visa 

“recordar e celebrar a obra e a dedicação do Professor Doutor Rogério Fernandes Ferreira, 

membro honorário de ambas as instituições”. “Rogério Fernandes Ferreira foi uma figura 

ímpar e multifacetada ao longo da sua carreira. Dedicou-se a diversas áreas do saber, com 

especial destaque para as ciências da Contabilidade, Fiscalidade e Gestão. Foi professor de 

gerações e mestre de muitos que lhe reconheceram a ponderação e a sabedoria só 

alcançada pelos grandes pensadores e estudiosos” pode ler-se no Protocolo de criação do 
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Prémio com o seu nome e que se destina a galardoar, de dois em dois anos, trabalhos 

técnico-científicos em língua portuguesa, no âmbito da Contabilidade, Gestão e Fiscalidade. 

Catroga (2016), recordando que em meados dos anos 60 travou conhecimento com 

Rogério Fernandes Ferreira no Grupo CUF (Companhia União Fabril), sublinhando que 

“Fernandes Ferreira contribuiu para a normalização do reporte de gestão com reflexos na 

performance económica e financeira” num Grupo que à data “se encontrava ao nível do que 

melhor se fazia naquela altura”. Considera ainda que o Professor Rogério Fernandes 

Ferreira testemunhou as primeiras manifestações da “transformação digital”, com impacto 

na organização  do Estado e das empresas, e que “se Rogério Fernandes Ferreira tem 

vivido nos últimos anos estaria hoje a refletir sobre a fiscalidade na área digital e teria 

contribuído com os seus artigos e livros sobre os novos desafios com que nos 

confrontamos”. 

 

3.2. António Domingues de Azevedo 

“O SNC é um verdadeiro virar de página na história da Contabilidade em Portugal e 
uma enorme fonte de esperança para os TOC”   

Azevedo (2009) 
António Domingues de Azevedo, doravante Domingues de Azevedo tal como era 

referenciado, fica conhecido na história da contabilidade em Portugal como o construtor da 

profissão de contabilista. Domingues de Azevedo é uma referência relevante na classe dos 

contabilistas em Portugal dado que sempre procurou demonstrar a importância da profissão 

para as organizações empresariais e para o desenvolvimento económico do País. 

A sua história tem início a 7 de abril de 1950, em Fradelos, Vila Nova de Famalicão, 

numa família humilde, sendo esta uma das características pela qual era reconhecido, 

também a “forma como sabia ouvir”, a “forma como era muito solidário”, e a “forma como era 

sempre objetivo e sério em tudo o que dizia e fazia” eram características suas (A.R.P., 

2010). No âmbito académico frequentou o curso de direito.  

A sua vida profissional como contabilista tem início em 1968, com a inscrição como 

técnico oficial de contas na Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas (CTOC), da qual foi 

vice-presidente e presidente desde 1999 até à sua transformação em Ordem dos Técnicos 

Oficiais de Contas (OTOC). Durante o seu percurso esteve ligado à política, sendo membro 

da Assembleia Municipal e presidente da Assembleia da Freguesia de Fradelos, deputado 

do partido socialista na Assembleia da República entre 1983 e 1995 pelo Distrito de Braga, 

presidente da Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira do Partido 

Socialista e presidente da Comissão de Fiscalização Económica e Financeira da Federação 

de Braga do Partido Socialista. Esteve também ligado ao ensino tomando a posição de 
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membro do Conselho Superior do Instituto Politécnico do Porto (IPP), membro do Conselho 

Superior do Instituto Superior do Cávado e do Ave (IPCA) e membro do Instituto Superior de 

Ciências Administrativas (ISCAD). Contudo, foi sem dúvida à profissão de contabilista em 

Portugal e à sua regulamentação que dedicou grande parte do seu tempo. Domingues de 

Azevedo veio a falecer no passado dia 11 de setembro de 2016. 

Rodrigues (2016) apresenta Domingues de Azevedo como “um visionário, um 

sonhador” pois conseguiu a tão ambicionada regulamentação da profissão de contabilista 

em Portugal e posteriormente dedicou-se à construção da sua respeitabilidade. Domingues 

de Azevedo subscreveu o projeto de lei nº 126/VI em 1992 e em 1994 o projeto de lei nº 

448/VI que conduziram, em 1995, à publicação do Decreto-Lei n.º 265/95, de 17 de outubro 

através do qual é aprovado o Estatuto dos Técnicos Oficiais de Contas e é criado um quadro 

jurídico enquadrador do exercício da profissão.  

Na construção de uma profissão sólida, credível e respeitável são inúmeros os factos 

em que Domingues de Azevedo esteve presente e pelos quais lutou: em 1999 a Associação 

dos Técnicos Oficiais de Contas passa a designar-se por Câmara dos Técnicos Oficiais de 

Contas (CTOC), em 2000 entra em vigor o Código Deontológico objetivando a 

regulamentação de regras comportamentais dos profissionais, em 2003 entram em vigor 

novas regras de inscrição na CTOC, passando a exigir-se uma determinada estrutura 

curricular aos cursos académicos que dão acesso à profissão, e em 2005 tem início os 

exames de acesso à profissão, com o intuito de garantir profissionais competentes. Em 2009 

Domingues de Azevedo leva a profissão ao seu patamar máximo com a criação da Ordem 

dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC), a atual Ordem dos Contabilistas Certificados 

(OCC). Recentemente, em 2015, o bastonário promove a transformação da designação de 

“técnico oficial de contas” em “contabilista certificado” com o intuito de adaptar o nome da 

profissão ao léxico internacional (Moreira, 2016). 

O seu trabalho e empenho para com o desenvolvimento e reconhecimento da 

profissão de contabilista em Portugal foi diversamente agraciado por entidades nacionais e 

internacionais, nomeadamente com o título Honoris Causa em especialista pelo Instituto 

Politécnico de Lisboa, e Medalha de Mérito Contábil Pedro Pedreschi pelo Centro Regional 

de Contabilidade de S. Paulo no Brasil. 

À data da mudança de normalização contabilística em Portugal (2010), Domingues 

de Azevedo representava os profissionais da contabilidade, assumindo o papel de 

Bastonário da OTOC. Azevedo (2010) evidencia que o novo sistema de normalização 

contabilística “não é bom nem é mau” e apesar de suscitar muita controvérsia entre os 

profissionais realça-se pela flexibilidade da sua estrutura uma vez que “quando comparado 

com outras doutrinas contabilísticas, nomeadamente a que nos é familiar, nenhum outro tem 
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uma estrutura com tanta flexibilidade que permita enquadrar de forma mais eficiente a 

realidade empresarial dos nossos dias”. 

No decorrer da mudança de normalização contabilística em 2010 Domingues de 

Azevedo preocupou-se em garantir a credibilidade no exercício da profissão e em ajudar os 

profissionais a enfrentar as transformações operadas. Foram várias as ações promovidas 

pelo Bastonário, nomeadamente, a publicação em 2010 de uma edição especial da Revista 

da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas na qual “recolhemos opiniões de destacados e 

eminentes especialistas em matéria contabilística, onde são expressas diferentes e 

divergentes opiniões quanto à matéria que vai condicionar a nossa atividade.” (Azevedo, 

2010, p.3). Em 2009, Domingues de Azevedo compromete-se a apoiar os membros da 

CTOC na compreensão e aplicação prática do Sistema de Normalização Contabilística 

(SNC) – “vamos elaborar um manual de aplicação do SNC nas três vertentes que congrega: 

empresas cotadas, regime geral e regime das pequenas e médias empresas”; “em 

Setembro, realizar-se-á em todas as sedes de distrito um dia de formação eventual gratuito 

para os membros, cujo tema exclusivo será o SNC”; “Passará também a haver mais uma 

reunião livre mensal em todas as sedes de distrito que tratará e responderá exclusivamente 

a questões relacionadas com a nova temática” e “A Câmara vai também criar uma linha de 

atendimento telefónico específica que responderá apenas a questões simples relacionadas 

com o normativo” (Azevedo, 2009, p.3). 

No entender do bastonário o grande desafio do SNC 2010 “tem a ver com a atitude 

do profissional perante uma forma completamente diferente de estar na contabilidade” 

(Azevedo, 2009), isto é o exercício da atividade já não passa pela execução mecanizada de 

diversos procedimentos. Com a mudança de normalização contabilística em 2010 o 

profissional da contabilidade terá que ter um conhecimento profundo do negócio e do seu 

cliente de forma a ser um parceiro nas decisões tomadas pela gestão. 

Ferreira (2009) realça o papel dinamizador e precursor de Domingues de Azevedo na 

mudança de normalização contabilística dado que este preocupou-se em indicar peritos 

nacionais competentes para a criação do SNC e para a reformulação da CNC. 

A mudança na normalização contabilística em 2010 é, nas palavras do Bastonário, 

uma enorme oportunidade para a Contabilidade, em Portugal, colocando-a “ao mesmo nível 

da maioria dos países desenvolvidos” (Azevedo, 2010, p.3). Consequentemente Azevedo vê 

na mudança contabilística uma oportunidade para os profissionais da contabilidade. 

Rodrigues (2016, p.6) evidencia que Domingues de Azevedo reconheceu que o uso de 

normas internacionais deriva na globalização da profissão e como tal desenvolveu várias 

iniciativas com diferentes países, nomeadamente, inscreveu a Ordem na Federação 

Europeia EFAA, no Comité de Integração Latina Europa América (CILEA) e na International 
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Federation of Accountants, da qual se tornou membro associado em 2012 e membro efetivo 

em 2016. 

António Domingues de Azevedo foi uma figura marcante no processo de transição de 

normativos, sublinhando sempre a importância do contabilista. Em especial neste período, 

incutiu aos profissionais a necessidade de estudo permanente, rigor na execução das suas 

funções, apelando reiteradamente à conduta ética e ao cumprimento do Estatuto da Ordem 

dos Contabilistas Certificados e do Código Deontológico.  

 
4. Conclusão 

Com este trabalho propusemo-nos enquadrar e compreender a contribuição das 

entidades objeto de estudo: a Comissão de Normalização Contabilística, o Professor 

Rogério Fernandes Ferreira e o Bastonário António Domingues de Azevedo, na mudança do 

Normativo Contabilístico Português em 2010. 

As entidades objeto de estudo foram selecionadas pela eloquência com que se 

manifestaram na mudança de normativo embora assumindo participações em diversas 

vertentes: a CNC como órgão emissor e regulamentar, o Professor Rogério Fernandes 

Ferreira pelo seu conhecimento profundo na matéria e o Bastonário pela representação que 

assumia da classe profissional dos contabilistas. 

A Comissão de Normalização Contabilística é o órgão, tecnicamente independente, 

responsável pelo acompanhamento, regulação e controlo na aplicação do Sistema de 

Normalização Contabilística em 2010, o que é revelador da sua importância enquanto objeto 

de estudo. O Professor Rogério Fernandes Ferreira é apresentado neste trabalho como o 

investigador do tema da normalização contabilística, por excelência e por isso, detentor de 

uma visão crítica essencial na abordagem do tema. Por último, o Bastonário António 

Domingues de Azevedo é considerado na sociedade portuguesa como “o construtor” da 

profissão de contabilista, tendo um papel decisivo na preparação e orientação dos 

profissionais que aplicam o referido normativo, dadas as implicações do desempenho destes 

profissionais na realidade económica nacional. 

A consecução do objetivo é inovadora, pela sua perspetiva humanista que vai além 

das várias abordagens técnicas recorrentes na literatura. 

As principais limitações do trabalho surgem pela redução do tema a uma revisão de 

literatura, não tendo sido possível uma análise quantitativa da importância das entidades 

objetos de estudo na mudança do normativo em 2010. Entendemos que esta análise seria 

um contributo inovador para a história da normalização contabilística em Portugal. 
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Alargando o leque de investigação consideramos pertinente avaliar o impacto que a 

participação na mudança do normativo contabilístico em Portugal teve para a projeção 

internacional destas entidades. 
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