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NOTA DE APRESENTAÇÃO

Esta obra, de autoria do meu especial amigo e também companheiro na 
equipa “OCC – Ordem dos Contabilistas Certificados”, Dr. Marco Vieira 
Nunes, advogado da nossa Ordem e com um vasto percurso também na 
área de formação em diversas matérias, é uma ferramenta imprescindível 
para todos os contabilistas certificados.

Também mui importante para os candidatos à profissão, docentes e 
advogados em geral, porquanto inclui não só a legislação plasmada na 
Lei nº 139/2015, de 7 de setembro, mas também comentários e anotações 
importantes, bem como doutrina dos diversos Tribunais que, pela sua 
consistência, são de imposição legal, face às matérias julgadas.

Importante também o enquadramento e comentários da lei enquadra-
dora das Ordens Profissionais, Lei nº 2/2013, de 10 de Janeiro.

O autor, pela sua experiência ao longo de quase duas décadas de 
vivência dos problemas dos membros da nossa Ordem, conseguiu nesta 
obra transmitir interpretações importantíssimas e autênticos alertas aos 
contabilistas no sentido de os encaminhar para o legal desempenho da sua 
função de interesse público.

Creio que só quem vive por dentro os problemas desta profissão, rechea-
da de obstáculos e responsabilidades múltiplas, poderá criar uma obra como 
a presente, onde os alertas e anotações são uma constante.

Os contabilistas, por certo, não deixarão de conhecer esta obra, pois todo 
a apoio que se consiga obter pela clara interpretação da Lei é sempre insufi-
ciente para eliminar os problemas que se nos colocam com muita assiduidade.

Fica, aqui, o meu agradecimento ao autor pela reedição desta obra que, por 
certo, será mais um êxito de vendas, tal como aconteceu na primeira edição.

Armando P Marques
Presidente do Conselho Disciplinar 

da Ordem dos Contabilistas Certificados



NOTA DO AUTOR

Com a publicação da Lei n.º 139/2015, de 7 de setembro, um novo marco 
se assinala na história institucional da Ordem dos Contabilistas Certifica-
dos e de todos os seus profissionais.

Abandona-se, desde logo, a designação oficial do Técnico de Contas, 
nomenclatura esta então integrada na ordem jurídica portuguesa através 
do Código da Contribuição Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 45.103, 
de 1 de Julho de 1963, em concretização da reforma fiscal levada a efeito 
entre 1958 a 1963.

Doravante, os profissionais da contabilidade inscritos na respetiva 
Ordem Profissional, passam então a designar-se por Contabilistas 
Certificados.

De resto, as diversas alterações às disposições estatutárias aplicáveis à 
profissão, inserem-se num contexto próprio decorrente da exigência legal 
imposta a todas as Associações Públicas Profissionais para que adequassem 
os seus estatutos e demais legislação aplicável ao exercício da respetiva 
profissão, às disposições consignadas na Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, 
diploma este que estabeleceu o regime jurídico de criação, organização e 
funcionamento das associações públicas profissionais.

Da publicação dos diplomas relativos às diferentes Ordens profissio-
nais constata-se, porém, que a pretendida harmonização legislativa não 
foi, pelo menos, até então, totalmente conseguida, atentas as inúmeras 
incongruências, de resto, transversais às diversas Ordens e relativamente 
às quais tem havido claro e notório eco público.

Em relação aos Contabilistas Certificados, as recentes alterações le-
gislativas traduziram-se, uma vez mais, num alargamento das suas com-
petências legais, expressão do reconhecimento do interesse e da confiança 
pública que é depositada aos profissionais, a quem, de resto, são reclamadas 
amplas exigências de transparência, rigor, exatidão e responsabilidades 
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no trabalho que lhes está cometido, independentemente da forma ou modo 
como exercem a sua atividade. 

Novos deveres refletem também novas responsabilidades, assim se 
impondo a necessidade de serem incentivadas e acauteladas maiores e 
melhores exigências formativas, profissionais, éticas e morais na realização 
da atividade profissional.

Tenho, de resto, acompanhado estes profissionais, em resultado de uma 
atividade diária que desenvolvo na Ordem dos Contabilistas Certificados já 
há cerca de 15 anos. Mas, como diria Vergílio Ferreira,” tempo que passa 
não passa depressa. O que passa depressa é o tempo que passou”!

Este Estatuto e Código deontológico anotado constitui, assim, o resulta-
do de um trabalho de estudo, pesquisa e saber prático acumulado ao longo 
do tempo, em resultado da proximidade profissional que tenho mantido 
com a Ordem dos Contabilistas Certificados e os seus associados.

Tenho, pois, ainda a expetativa que este livro, com todas as suas 
anotações, sirva os interesses dos associados da Ordem ou, pelo menos, 
passe a imodéstia, que dê resposta a algumas das questões com que pos-
sam ser confrontados no exercício da sua atividade profissional, quer no 
relacionamento com a respetiva Ordem, com os Colegas, com o Estado e 
comunidade em geral.

De resto, o livro inclui ainda pareceres, artigos de opinião e orientações 
jurisprudências, evidenciando ainda diversos diplomas cuja aplicação po-
derá ter igualmente lugar, o que pode afigurar-se útil, assim se pretende, 
para todos aqueles que, direta ou indiretamente, sejam confrontados com 
questões atinentes à atividade dos Contabilistas Certificados, desde os 
estudantes, candidatos à profissão, aos contribuintes, até aos diversos 
profissionais do foro, aqui se incluindo os meus Ilustres Colegas, pois que 
poucas são no mercado as referências bibliográficas e doutrinárias às ma-
térias de que se ocupa o presente trabalho.

No demais, ressalva-se que os diversos artigos anotados dão ainda 
nota ao respetivo quadro legal sancionatório e à responsabilidade que 
emerge para os profissionais no domínio das suas responsabilidades 
civil, criminal e perante o Estado, no âmbito do seu relacionamento com 
a Autoridade Tributária.

Diversos diplomas são ainda incluídos no livro, nomeadamente, o 
preâmbulo da Lei 139/2015, de 7 de Setembro, e a reprodução integral da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, 
organização e funcionamento das associações públicas profissionais, bem 
como da Lei n.º 53/2015, de 11 de junho, que regula o regime jurídico da 
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constituição e funcionamento das sociedades de profissionais que estejam 
sujeitas a associações públicas profissionais

Por último, uma terceira parte do livro é composta por propostas de 
minutas, que procuram dar resposta a algumas das questões que frequen-
temente estão presentes no quotidiano do profissional da contabilidade, 
quer no relacionamento com as entidades perante as quais prestam ser-
viços, quer com a Autoridade Tributária, quer com a própria Ordem dos 
Contabilistas Certificados.

Que vos seja útil, são as minhas expetativas.
O tempo ditará a necessidade da sua atualização e/ou reformulação.
À editora Vida Económica, na pessoa do Dr. Miguel Peixoto de Sousa, 

o meu reconhecido agradecimento.
À minha Família, aos membros dos órgãos e colaboradores da Ordem 

dos Contabilistas Certificados, bem como ao meu “velho” amigo e Colega 
Reinaldo Veloso Martins, a minha gratidão por toda ajuda e incentivo.

Aos meus filhos Afonso e Leonor.

Marco Vieira Nunes
Advogado
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ESTATUTO DA ORDEM DOS 
CONTABILISTAS CERTIFICADOS

CAPÍTULO I
Disposições gerais

ARTIGO 1.º
Natureza e regime jurídico

A Ordem dos Contabilistas Certificados, adiante designada por Ordem, 
é uma pessoa coletiva de direito público representativa dos profissionais 
que, nos termos do presente Estatuto e demais disposições legais aplicáveis, 
exercem a atividade profissional de contabilista certificado.

Anotação

Natureza jurídica da Ordem

A Ordem dos Contabilistas Certificados é uma pessoa coletiva pública do tipo pro-
fissional a quem foi confiada, através dos seus órgãos próprios, a representação 
dos interesses profissionais dos Contabilistas Certificados.

Na definição de Diogo Freitas do Amaral1, as «ordens profissionais são as associa-
ções públicas formadas pelos membros de certas profissões livres com o fim de, 
por devolução de poderes do Estado, regular e disciplinar o exercício da respetiva 
atividade profissional».

Assim, as ordens profissionais são pessoas coletivas públicas que prosseguem fins 
próprios, de natureza pública, sujeitas a tutela do Estado-administração.

A institucionalização das Ordens profissionais “corresponde ao aproveitamento pelo 
Estado da tendência inerente a toda a associação profissional de regular o acesso 
à profissão, de definir os padrões de exercício e conduta profissional e de punir as 

1 -  Diogo Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo, Vol. I, Coimbra, pág. 375.



14 Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados

infrações à disciplina profissional [...]. Na realidade, as associações profissionais 
são “organismos administrativos em potência2”.

Por sua vez, as associações públicas, no entender do Prof. Freitas do Amaral, são 
«pessoas coletivas públicas, de tipo associativo, criadas para assegurar a prosse-
cução de determinados interesses pertencentes a um grupo de pessoas que se 
organizam para a sua prossecução»3.

(…)

[a]s associações públicas, com todo o seu arsenal de privilégios, não surgem como 
um favor que o Estado faz a certas categorias de cidadãos para que realizem o 
melhor possível os seus próprios interesses, individuais ou de grupo, mas sim para 
que os interessados prossigam um interesse público a cargo do Estado; profissões 
liberais são as exercidas com base em qualificações profissionais específicas, a 
título pessoal, sob responsabilidade própria e de forma independente, por profis-
sionais que prestam serviços de caráter intelectual, no interesse dos clientes e do 
público em geral.

Ainda de acordo com o Distinto Professor 4,“As Ordens, como associações públicas, 
“têm de colaborar com o Estado (...) em tudo quanto lhes seja solicitado, no âmbito 
das suas atribuições específicas e com salvaguarda da sua independência; têm de 
respeitar, na sua atuação, os princípios gerais do direito administrativo aplicáveis ao 
desempenho da atividade administrativa e, em particular, o princípio da legalidade e 
o princípio da audiência prévia do arguido em processo disciplinar (“due process of 
law”); as suas decisões unilaterais de autoridade, nomeadamente as que recusem 
a inscrição na associação a quem a ela se julgue com direito e as que apliquem 
sanções disciplinares, são consideradas como atos administrativos definitivos e 
executórios, contenciosamente impugnáveis perante os tribunais administrativos 
(...); as associações públicas fazem parte integrante da Administração Pública para 
a generalidade dos efeitos, e consideram-se, em especial, incluídos no conceito de 
poderes públicos”.

Ou seja, a criação das associações públicas profissionais não visa a atribuição 
cega e injustificada de favores a um conjunto de profissionais. Ao invés, a sua ins-
titucionalização visa o reconhecimento por parte do Estado dos interesses públicos 
subjacentes aos fins e finalidades prosseguidas pelos respetivos profissionais que, 
doutro modo, cabia ao Estado, diretamente, regular e disciplinar. 

Conforme opinião de Tiago Caiado Guerreiro5, “o interesse público deve ser enten-
dido como o interesse geral da comunidade e como uma exigência de satisfação 

2 -  Schuppert, apud Vital Moreira, “Autoregulação Profissional e Administração Pública”, Al-
medina, 1997, p. 261.

3 -  Freitas de Amaral, Curso de Direito Administrativo, Vol. I, 2.ª edição, Livraria Almedina, 
Coimbra, 1994, pág.400.

4 -  Freitas do Amaral, in Curso de Direito Administrativo, op. cit., vol. I, págs. 381/382.

5 -  Tiago Caiado Guerreiro, “Interesse público da Profissão”, Jornal de Contabilidade, n.º 366, 
de setembro de 2007, p. 286-7.
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de necessidades coletivas, sendo que as Associações são partes integrantes da 
Administração Pública, dotadas de poder político e, como tal, enquadradas no n.º 1 
do art.º 266.º da Constituição da República Portuguesa”.

O Estado procura, assim, o desenvolvimento organizado e disciplinado por parte dos 
profissionais no fim público que ao mesmo, em primeira medida, incumbe assegurar.

Em comum, as associações públicas têm na sua base uma associação ou uma 
organização de sujeitos de direito. 

Todavia, se as associações públicas têm uma matriz associativa; já, por sua vez, os 
institutos e empresas públicas, embora sejam igualmente associações públicas, têm 
uma natureza de base institucional ou empresarial, respetivamente.

Assim, atenta a sua heterogeneidade, aponta o Prof. Freitas do Amaral três espécies 
de associações públicas: associações de entidades públicas (entidades que resultam 
de associações, união ou federação de entidades públicas menores, como, por ex., 
as áreas metropolitanas e as regiões de turismo), as associações públicas de enti-
dades privadas (de que são paradigma as ordens profissionais) e as associações 
de caráter misto (que são aquelas em que numa mesma associação se agrupam 
pessoas coletivas públicas e indivíduos ou pessoas coletivas privadas ex., centros 
de formação profissional)6.

Assim, enquanto associação pública, conforme refere Vital Moreira, in Administração 
autónoma e associações públicas, Coimbra Editora, 1997, pág. 490, estão sujeitas 
«(...) ao direito público pelo menos (n)os aspetos que integram a vida institucional 
da corporação, bem como (n)os atos que traduzem o exercício de funções públicas. 

Cabem aí designadamente, os seguintes aspetos: o regime de designação e constituição 
dos órgãos e o seu funcionamento, o regime de admissão e de exclusão dos sócios, 
bem como o regime disciplinar, os atos que se traduzem no exercício de funções públi-
cas, nomeadamente a titulação e disciplina profissional, a função certificativa, a função 
normativa, a fixação de tarifas e honorários».

«Este tipo de associações difere dos sindicatos, porque a lei confere-lhes poderes 
de autoridade para o exercício de determinadas funções públicas, que em prin-
cípio pertenceriam ao Estado: com efeito, as Ordens e as Câmaras profissionais 
beneficiam do monopólio legal da unicidade, da inscrição obrigatória, do controlo 
do acesso à profissão, e poderes disciplinares sobre os membros da respetiva pro-
fissão, que são poderes de autoridade pública, e que podem ir até à proibição do 
exercício da profissão. Podem assim aplicar verdadeiras sanções administrativas, 
desempenhando portanto funções de autoridade, que a lei considera estar nas mãos 
dos próprios profissionais, coletivamente organizados, e não diretamente a cargo 
do Estado. São, portanto, associações de entidades privadas os profissionais do 
respetivo sector mas que, por receberem da lei poderes públicos e ficarem sujeitas 
aos correspondentes deveres e restrições, são consideradas pessoas coletivas 

6 -  Quanto a esta tripartição de espécies de associações, vd. Diogo Freitas de Amaral, Curso de 
Direito Administrativo, Vol. I, 2.ª edição, Livraria Almedina, Coimbra, págs. 402, e ss. e Marcelo 
Rebelo de Sousa, Lições de Direito Administrativo, I, Lisboa, 1999, pp. 307, 311 ss...
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públicas», assim releva Diogo Freitas de Amaral, Curso de Direito Administrativo, 
2.ª edição, vol. I, Coimbra, pág. 404.

Conforme descreve António da Silva Rocha7, a sua organização interna varia, mas 
todas elas gozam de autonomia administrativa, financeira e disciplinar. Têm as 
seguintes características. São únicas na sua área específica; atribuem os títulos 
profissionais e promovem a formação profissional; regulamentam o exercício da 
profissão, no que respeita à competência e conduta, exercendo um poder discipli-
nar; prosseguem os interesses da sociedade, dos destinatários dos seus serviços e 
dos seus profissionais e representam a profissão perante a sociedade e o Estado. 

Têm ainda, em geral, como elementos típicos, as seguintes circunstâncias: 
1) Privilégio da unicidade (haverá apenas uma ordem profissional para o fim ou 

interesse público que se visa prosseguir, i.e., uma Ordem por profissão); 
2) Princípio da inscrição obrigatória (o profissional, para arrogar-se do respetivo 

título profissional, tem de estar inscrito na Ordem Profissional); 
3) O acesso é Ordem está sujeito a regras próprias e a exames; 
4) As suas decisões são consideradas atos administrativos, definitivos e execu-

tórios, que podem ser objeto de impugnação contenciosa junto dos Tribunais 
Administrativos; 

5) Podem impor quotização profissional obrigatória; 
6) Exercício do poder disciplinar sobre os associados; 
7) Os seus órgãos e agentes administrativos estão subordinados à Constituição e à 

lei e devem atuar, no exercício das suas funções, com respeito pelos princípios 
da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé.

Estas características agora relevadas constituem igualmente fatores que fazem 
distinguir as associações públicas de entidades privadas dos sindicatos, assim se 
relevando que as primeiras detêm poderes de autoridade que, por princípio, cabem 
ao Estado. 

No fundo, o Estado confia nos próprios profissionais, através da sua organização, 
o exercício de funções de autoridade, confiando que a prossecução do interesse 
público específico que é cometido e reconhecido aos profissionais será tanto mais 
bem prosseguido, através destes particulares, devidamente organizados e repre-
sentados pelos órgãos que livremente elegem e a quem confiam a superintendência 
e disciplina da respetiva atividade profissional.

Mais, a Ordem profissional, enquanto associação pública está, integrada na admi-
nistração autónoma do Estado, submetida à tutela da legalidade do Governo, mas 
não ao seu poder de orientação, já que é autónoma e independente do Estado.

Neste sentido, assinala Diogo Freitas do Amaral, in Curso de Direito Administrativo, 
vol. I, Coimbra, pág. 710, que «a administração autónoma: pertence ao Governo 
desempenhar quanto a ela a função da tutela administrativa, competindo-lhe exercer 
em especial um conjunto de poderes de controlo».

7 -  António da Silva Rocha, Ética, Deontologia e Responsabilidade Social, Ed. Vida Económica, 
2010, pág. 241 e 242.
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O conceito de administração autónoma traduz-se na “administração de interesses 
públicos, próprios de certas coletividades ou agrupamentos infraestaduais (de natu-
reza territorial, profissional ou outra), por meio de corporações de direito público ou 
outras formas de organização representativa, dotadas de poderes administrativos, 
que exercem sob responsabilidade própria, sem sujeição a um poder de direção 
ou de superintendência do Estado nem a formas de tutela de mérito” (Vital Moreira, 
“Administração Autónoma e Associações Públicas”, Coimbra Editora, 1997).

Enquanto associação pública, tem um estatuto constitucional, donde a legislação que 
lhe respeita constitui matéria de reserva relativa da Assembleia da República, salvo 
autorização concedida ao Governo. Vide art.º 165.º, n.º 1, al.ª s), da Constituição 
da República Portuguesa.

Neste domínio, resulta evidenciado da Lei 2/2013, de 10 de janeiro, que as asso-
ciações públicas profissionais são criadas por lei que inclua os aspetos essenciais 
do seu regime, nomeadamente:
a) Denominação;
b) Profissões abrangidas;
c) Fins e respetivas atribuições.

Com a revisão constitucional de 1982, passou então a constar na Constituição da 
República Portuguesa – art.º 267.º, n.º 4 – que as associações públicas só podem 
ser constituídas para a satisfação de necessidades específicas, não podem exercer 
funções próprias das associações sindicais e têm organização interna baseada no 
respeito dos direitos dos seus membros e na formação democrática dos seus órgãos.

Em todo o caso, a figura da corporação pública profissional surgiu em 19268 com 
a criação da Ordem dos Advogados, embora a sua qualificação expressa como 
associação pública só decorra do preâmbulo do Estatuto da Ordem dos Advogados, 
aprovado pelo Decreto-Lei 84/84, de 16 de março.

Em 2008, por sua vez, na sequência da apresentação do projeto de lei 384/X, relativo 
ao regime das Associações Públicas Profissionais, a Assembleia da República, atra-
vés da Lei 6/2008, de 13 de fevereiro, aprovou o Regime Jurídico das Associações 
Públicas Profissionais, vindo este diploma a ser revogado na sequência da publi-
cação da Lei 2/2013, de 10 de janeiro9, que aprovou o regime jurídico de criação, 
organização e funcionamento das associações públicas profissionais.

Assim, considerando a natureza jurídica e as finalidades que estão atribuídas estas 
associações profissionais, a sua organização e funcionamento estão igualmente 
sujeitos às regras do Direito Público e aos princípios gerais de direito administrativo.

Daqui resulta evidenciado o reconhecimento por parte do legislador no que 
concerne à prossecução do interesse público por banda destas associações 
públicas profissionais.

8 -  Decreto 11715, de 12 de junho de 1926.
9 -  Lei 2/2013, de 10 de janeiro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 7, de 10 de 
janeiro de 2013.
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A este propósito, relevam as disposições consignadas no Código do Procedimento 
Administrativo (C.P.A.) aprovado pelo Decreto- Lei 4/2015, de 7 de janeiro (publicado 
no Diário da República, 1.ª Série-n.º4, de 7 de janeiro de 2015). 

Com efeito, nos termos do art.º 2.º do Código do Procedimento Administrativo:
1 - As disposições do presente Código respeitantes aos princípios gerais, ao 

procedimento e à atividade administrativa são aplicáveis à conduta de quais-
quer entidades, independentemente da sua natureza, adotada no exercício de 
poderes públicos ou regulada de modo específico por disposições de direito 
administrativo.

(…)
4 - Para efeitos do disposto no presente Código, integram a Administração Pública:
(…)

d) Os institutos públicos e as associações públicas.

As associações públicas profissionais têm a denominação de «ordem profissional10» 
quando correspondam a profissões cujo exercício é condicionado à obtenção prévia 
de uma habilitação académica de licenciatura ou superior e a denominação «câmara 
profissional» no caso contrário.

Têm âmbito nacional, podendo compreender estruturas regionais que prosseguem, 
por sua vez, as atribuições da Ordem na respetiva área territorial em que se integram.

Não deixa, ainda, de anotar-se que, para efeitos de aplicação do Direito da 
Concorrência e no contexto do Direito da União Europeia, ainda que se tratem 
de associações públicas profissionais, tal não tem obstado à sua classificação 
como associação de empresas, na aceção do artigo 101.º, n.º 1 TFUE, que proíbe 
“todos os acordos entre empresas, todas as decisões de associações de empre-
sas e todas as práticas concertadas que sejam suscetíveis de afetar o comércio 
entre os Estados-Membros e que tenham por objetivo ou efeito impedir, restringir 
ou falsear a concorrência no mercado comum. Neste sentido, vd. acórdão do 
Tribunal da Relação de Lisboa de 7.1.2014, 5.ª Secção, Processo: 938/10.7TYLSB.
L111, bem como por acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, 2.ª Seção, 
de 28.2.2013, proc.º C-1/12, em sede de reenvio prejudicial, e acórdão do Tribunal 
Constitucional proferido no processo n.º 875/2014, de 21.5.2014 e, posteriormente, 
em sede de reclamação, por Acórdão do mesmo Tribunal Constitucional, desta feita 

10 -  Sobre as Ordens Profissionais, Vd. Diogo Freitas do Amaral, Curso de Direito Administra-
tivo, I, 2.ª edição, Coimbra, 1994, pág.º405 e ss., Marcelo Rebelo de Sousa, Lições de Direito 
Administrativo, I, Lisboa, pp. 319 e ss, Vital Moreira, Auto- regulação Profissional e administração 
Pública, Coimbra, 1997, pp. 257 e ss e Jorge Miranda, As associações públicas no Direito Por-
tuguês, Lisboa, 1985, pp. 29 e ss., Ordem profissional, in dicionário Jurídico da Administração 
Pública, VI, Lisboa, 1194, pp. 230 e ss. e Manual de Direito Constitucional, IV, 3.ª ed., Coimbra, 
2000, pp 506 e ss..

11 -  Acórdão este que confirmou a decisão proferida pelo Tribunal de Comércio de Lisboa, 1.º 
Juízo, de 29/04/2011, que declarou nulas e de nenhum efeito as disposições do Regulamento 
da Formação de Créditos, publicado no Diário da República n.°133, II Série, de 12 de julho de 
2007, em anexo ao Anúncio n.°4539/2007, da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas.
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