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Este é o primeiro número da newsletter da Comissão de Normalização Contabilísti-
ca e a abrir, é da maior justiça que a primeira palavra seja para todos os que ante-
riormente integraram a Comissão e que com o seu conhecimento e esforço contri-
buíram decisivamente para o desenvolvimento da disciplina contabilística em Portu-
gal. A todos eles, sem excepção, mas em especial ao Dr. António Coelho Garcia, 
que presidiu à comissão durante cerca de duas décadas e meia, o público reconheci-
mento da Comissão. 

 

A CNC enceta com esta newsletter uma forma diferente de se relacionar com os 
utentes do seu trabalho. Pretende-se que todos os interessados no processo de nor-
malização contabilística sejam envolvidos nesse labor e, nesse sentido, para além de 
se procurar melhorar a comunicação, está a Comissão a instituir  dois instrumentos 
que se crê poderem melhorar em muito esse relacionamento. Os instrumentos em 
causa são o painel de consulta e o observatório para a transição do POC para o SNC. 
Embora venhamos a referir-nos a estes temas com maior detalhe num futuro próxi-
mo, sempre se dirá que a Comissão conta com todos na sua implementação. 

Finalmente, há que referir que neste quadro de abertura, a Comissão promoverá no 
dia 15 de Dezembro, uma conferência cujo tema é “O SNC na perspectiva da 
CNC”. Brevemente, será tornado público o respectivo programa. Nesta edição: 
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Notícias do Conselho Geral 

O Conselho Geral da CNC, na sua reunião realizada em 12 de Novembro de 2009, 
tomou, entre outras, as seguintes deliberações: 

Designou a Professora Lúcia Lima Rodrigues e a Dr.ª Maria Cristina Mourinho. 
Secretárias da Mesa do Conselho Geral; 

Elegeu como representantes das Escolas Superiores de Contabilidade o Prof. José 
Duarte Assunção Dias – Instituto Superior de Economia e Gestão da Universi-
dade Técnica de Lisboa, e o Prof. João Batista Costa Carvalho - Instituto Poli-
técnico do Cavado e do Ave 

Elegeu, como personalidades de reconhecido mérito em matérias contabilísticas o 
Professor José Rodrigues Jesus, o Dr. Leopoldo Assunção Alves e o Dr. Antó-
nio Baia Engana. 
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Eleição da Comissão Executiva 

O Conselho Geral elegeu os seguintes membros para integrarem a Comissão Executiva, 
para o mandato 2009-2012: 

a) Preparadores de Informação financeira – os Drs. Pedro Aleixo Dias – Con-
federação da Indústria Portuguesa e Carlos Manuel Grenha - Associação Por-
tuguesa de Empresas Municipais  

b) Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas – o Prof. Avelino Azevedo Antão  

c) Revisores Oficiais de Contas – o Dr. João Amaro Cipriano  

d) Utilizadores de Informação financeira – o Dr. Eduardo Damásio – Comis-
são do Mercado de Valores Mobiliários 

e) Representantes das Escolas Superiores de Contabilidade o Prof. José Duar-
te Assunção Dias do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universida-
de Técnica de Lisboa 

f) Personalidades de reconhecido mérito em matérias contabilísticas – o Dr. 
António Baia Engana. 

Para além dos eleitos pelo Conselho Geral, a Comissão Executiva integra, por inerên-
cia, o Presidente da CNC e as representantes da IGF, da Direcção Geral dos Impostos 
e da Direcção Geral do Orçamento, respectivamente as Dras. Isabel Castelão Silva,  
Maria Cristina Mourinho e Maria Luísa Barata. 

Actividade da Comissão 

De Agosto até à data do Conselho Geral, foram efectuadas as diligências necessárias 
à reinstalação da Comissão. 

Por isso, a actividade que foi desenvolvida circunscreveu-se aos trabalhos efectuados 
pelo Presidente e pelo secretariado técnico. Em particular, o Presidente da Comissão 
deu respostas a questões colocadas, participou em diversos eventos, publicou um arti-
go no Jornal de Negócios, com o título Um novo modo de participar no processo de normalização 
contabilística, onde salientou a importância do painel de consulta no processo de abertura 
do modelo de normalização contabilística, participou em reuniões com responsáveis 
de países de expressão portuguesa.  

Foi também assegurada a participação nas reuniões do Comité de Regulamentação 
Contabilística (ARC). 



Linhas mestras da actuação da CNC 
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Na reunião do Conselho Geral foram apontadas como grandes linhas mestras da 
actuação da Comissão a estabilidade normativa e o acompanhamento de processo 
normativo internacional. 

Além disso, tendo sido considerado como um dos aspectos principais a existência de 
uma estratégia para o apoio ao processo de transição do POC para o SNC, no imedia-
to a Comissão irá organizar um observatório para acompanhamento do processo, 
divulgar um conjunto de perguntas e respostas às questões mais frequentes e criar um 
grupo dentro da Comissão Executiva com vista a concretizar este objectivo. 

Na linha do que havia afirmado no seu discurso de tomada de posse, o Presidente 
referiu que considera muito importante o envolvimento dos interessados no processo 
de normalização pelo que entende ser muito relevante a criação e desenvolvimento do 
painel de consulta nas decisões que venham a ser tomadas em matéria contabilística. 
Por outro lado, foi também reconhecida a necessidade de melhorar o processo de 
comunicação do SNC e, por isso, a aposta na politica de informação da CNC no senti-
do de criar um clima de abertura ao universo de utilizadores e preparadores. Neste 
contexto, apontou-se para a importância da criação de uma” newsletter”, visando dar 
a conhecer os trabalhos da CNC. 

Finalmente, foi discutida a possibilidade de a Comissão efectuar uma Conferência 
sobre o SNC, a qual foi entretanto já marcada para o próximo dia 15 de Dezembro e 
que contará com a presença do Senhor Ministro das Finanças. 

Com vista a auxiliar  

a uma transição 

serena para o novo 

SNC,  a CNC vai 

disponibilizar a 

informação acerca 

de um conjunto de 

perguntas 

frequentes  

 

Pergunta 1: - Uma entidade que aplica o Plano de Contas das Instituições Particula-
res de Solidariedade Social (PCIPSS) é obrigada a adoptar o Sistema de Normali-
zação Contabilística ? 

Resposta: - Não. O PCIPSS foi aprovado pelo Decreto-lei nº 78/89, de 3 de Março e 
não foi revogado pelo Decreto-lei nº 158/2009, de 13 de Julho que aprovou o Sis-
tema de Normalização Contabilística 

 

——oooOOOooo—— 

 

Pergunta 2: - Uma entidade que aplica o Plano Oficial de Contabilidade das Institui-
ções do Sistema de Solidariedade e de Segurança Social (POCISSSS) é obrigada 
a adoptar o Sistema de Normalização Contabilística ? 

Resposta: - Não. O POCISSSS foi aprovado pelo Decreto-lei nº 12/2002, de 25 de 
Janeiro e constitui um plano sectorial do Plano Oficial de Contabilidade Pública, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 232/97, de 3 de Setembro. O  Decreto-lei nº 
158/2009, de 13 de Julho que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística, 
não revogou o Decreto-lei nº 12/2002, de 25 de Janeiro, pelo que a entidade deve 
continuar a aplicar o POCISSSS. 

Perguntas frequentes (FAQ) 



A Comissão Executiva, na sua reunião de 18 de Novembro, decidiu que funcionaria 
apenas com a secção de emissão e harmonização das normas contabilísticas durante o 
período de um ano. Organicamente os trabalhos da CE serão repartidos por dois gru-
pos de trabalho:  o grupo de apoio à implementação, melhoria e actualização do SNC 
e o grupo de acompanhamento do processo de harmonização contabilística interna-
cional 

 

A CE estabeleceu como pontos principais do seu plano de acção para o ano corrente o 
apoio à implementação do SNC - através, designadamente, da resposta a questões que 
lhe sejam colocadas, da compilação de um conjunto de FAQ, de um Observatório de 
acompanhamento ao processo de implantação e, se estritamente necessário, da cria-
ção de Normas Interpretativas – e o acompanhamento do processo de harmonização 
contabilística internacional 

 

Notícias da Comissão Executiva 
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Organização 

A CNC tem por missão emitir normas e 
estabelecer procedimentos 
contabilísticos tendo em vista a 
melhoria da qualidade da informação 
financeira das empresas nacionais 
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Documentos em consulta  

 

 

Informa-se que a European Commission's Financial Reporting Unit lançou uma con-
sulta pública sobre o IFRS para as PME. 

Convidam-se os interessados a participar nesta consulta.  

O documento de consulta e a respectiva documentação podem ser encontrados no 
seguinte endereço: 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/ifrs_for_sme_en.htm 

 

As respostas podem ser remetidas até ao dia 12 de Março de 2010. 

 

 

 

 


