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PREFÁCIO

São muitas, variadas e complexas as competências que,  presentemente, se 
exigem a um Técnico Oficial de Contas para o exercício da profissão.

Para se chegar aqui, foi já percorrido um longo caminho  que, em Portugal, 
se iniciou com a criação pelo Marquês de Pombal da Aula do Comércio, em 
1759. 

No passado recente, o desenvolvimento da profissão iniciou-se em 1996, 
com a tomada de posse da Comissão Instaladora e da Comissão de Inscrição 
da ATOC, em 15 de julho desse ano. 

Três anos depois, em 1999, a ATOC passa a designar-se Câmara dos 
Técnicos Oficiais de Contas e, nesse ano, é também aprovado o primeiro 
Código Deontológico. Dez anos mais tarde, em 2009, a CTOC passa a desig-
nar-se Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas e é, presentemente, a maior 
associação profissional em Portugal.

No que respeita ao acesso à profissão, no exame de acesso à Ordem, que 
se realiza três vezes por ano, em média em cada exame o número de can-
didatos ascende a cerca de mil, número que reflete o forte interesse que a 
profissão continua a suscitar aos nossos jovens em início das suas carreiras 
profissionais.

Se publicar um livro é sempre um ato de coragem, pois implica que os au-
tores se exponham à crítica, o trabalho que agora é dado à estampa revela da 
parte das autoras não só enorme determinação e conhecimento da profissão, 
mas também uma coragem acrescida, pois é certamente uma obra que vai ter 
grande procura, quer pelos candidatos a TOC na sua preparação ao exame 
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de admissão à Ordem, quer também certamente por muitos dos colegas que 
estão já a exercer a profissão, dada a profundidade e abrangência com que as 
autoras abordaram o tema.

Uma nota final para destacar a importância dada pelas autoras à ética, na 
obra que agora publicam. Com efeito, é convicção de muitos que grande 
parte da solução para os problemas que têm ocorrido em empresas e outras 
organizações, os denominados “escândalos contabilísticos”, assenta na ética e 
na prática de comportamentos éticos. A profundidade e  clareza com que as 
autoras trataram o tema constituirá certamente um importante contributo 
para que os Técnicos Oficiais de Contas assumam comportamentos éticos 
no exercício da profissão.

Pedro Roque
Lisboa, outubro de 2013
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INTRODUÇÃO

A palavra “profissão” tem origem na palavra latina professione, que sig-
nifica confessar, testemunhar, declarar abertamente. A palavra nasce, deste 
modo, ligada a uma forma de vida que é publicamente assumida e reconhe-
cida. 

Na linguagem corrente, “profissão” pode ser entendida como o exercício 
habitual de uma atividade económica como meio de vida, ofício, mister, 
emprego e ocupação. Barbosa (1993) salienta os princípios que suportam o 
constructo de profissão: a) colegialidade; b) competências, conteúdos e pro-
cessos cognitivos e c) moral. Estes aspetos dizem respeito às credenciais, co-
nhecimento e código de ética de uma profissão (Barbosa, 1993). Em Abbott 
(1988) o princípio de colegialidade é central na definição de profissão. Para 
Abbott (1988), profissão é relativo a um grupo educacional exclusivo que 
aplica conhecimentos mais ou menos abstratos a casos particulares. Por sua 
vez, Freidson (1986) salienta iguais aspetos quando considera a profissão 
como uma forma de organização do mercado de trabalho, assente em au-
tonomia técnica e monopólio de uma área de conhecimento especializado e 
institucionalizado, acessível apenas a quem detém credenciais para o exercí-
cio de uma dada ocupação.

A profissão de Técnico Oficial de Contas (TOC) incorpora os atributos 
referidos por estes autores. Assim, constitui-se como objeto deste livro sa-
ber o que é próprio da profissão de TOC. Esta questão é respondida pelo 
enquadramento jurídico da profissão de TOC, que define as funções que lhe 
cabem, o modo como pode exercer a atividade e qual o “saber” especializado 
que lhe é exigido para poder desenvolver as suas funções. Veio o legislador 
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também a definir que esta profissão deveria estar organizada sob a forma de 
associação pública profissional, com a denominação de Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas (OTOC).

Desde modo, “nasceu” a profissão de TOC, cabendo à OTOC:

“(…) representar (…) os interesses profissionais dos técnicos ofi-
ciais de contas e superintender em todos os aspetos relacionados 
com o exercício das suas funções.” (artigo 1.º do Estatuto da 
OTOC – EOTOC). 

Define o EOTOC que o título profissional (TOC) é de uso exclusivo 
dos membros que se encontram inscritos na OTOC. O EOTOC obriga à 
obtenção de aproveitamento no exame de avaliação profissional, como um 
dos requisitos para acesso à profissão: 

“g) Obter aprovação em exame profissional, em língua portu-
guesa ou noutra língua oficial da União Europeia a definir pela 
Ordem, a organizar e realizar no mínimo semestralmente, nos 
termos regulamentados pela Ordem.” (n.º 1 do artigo 15.º da 
EOTOC).

Este exame versa sobre várias matérias (definidas no Regulamento de 
Inscrição, Estágio e Exame Profissionais da OTOC), entre as quais a Ética e 
a Deontologia Profissional dos TOC. Pelo que é objetivo deste livro dotar os 
candidatos de conhecimentos que permitam o domínio desta temática para 
a realização deste exame.

Dado o objetivo definido, a estrutura do livro segue o programa do referi-
do exame (disponível em www.otoc.pt). No final de cada capítulo é sugerido 
um conjunto de questões de escolha múltipla, cuja solução se apresenta e 
fundamenta.
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1. OBJETO E CONCEITO DE ÉTICA E 
DEONTOLOGIA PROFISSIONAL 

Apresentar um conceito implica defini-lo. No que se refere à ética e deon-
tologia, as definições são múltiplas e heterogéneas e, muitas vezes, formu-
ladas em função do contexto em que está a ser analisada, por exemplo, em 
medicina, psicologia, contabilidade, gestão, jornalismo.

De uma forma muito sintética, podemos definir ética como o estudo dos 
princípios (valores) que devem orientar a conduta humana na sociedade. 
Podendo entender-se os valores como importantes metas ou normas que 
servem como princípios-guia na vida das pessoas, nas suas decisões e conse-
quentes atuações (Rokeach, 1973; Schultz e Zelezny, 1999). Constituem-se, 
por esse motivo, como preditores dos comportamentos e da ética.

A este propósito, Blackburn (1997: 145) define a ética como: 

“Estudo dos conceitos envolvidos no raciocínio prático: o bem, 
a ação correta, o dever, a obrigação, a virtude, a liberdade, a ra-
cionalidade, a escolha.”

A ética enquanto ramo do conhecimento tem um objeto e objetivo bem 
delimitados. O objeto circunscreve-se ao comportamento humano, enquan-
to o objetivo é a definição dos níveis aceitáveis de comportamento que ga-
rantam a convivência pacífica em sociedade (Lisboa, 1997). 

A aplicação da ética ao exercício profissional traduz-se no conceito de 
deontologia.
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A este respeito Gonçalves e Carreira (2012: 19) referem que: 

“O termo Deontologia surge das palavras gregas déon e déontos, 
que significam dever, e lógos, que significa ciência. Foi Bentham 
o primeiro a utilizar o termo deontologia para definir o conjun-
to de princípios éticos aplicados às atividades profissionais.”

Assim, deontologia tem como objeto de estudo o comportamento profis-
sional e como objetivo a definição dos critérios de atuação mais adequados 
numa determinada atividade profissional.

Lisboa (1997: 58) refere que a deontologia pode ser entendida:

“(…) como uma relação das práticas de comportamento que se 
espera que sejam observadas no exercício da profissão. As nor-
mas visam o bem-estar da sociedade, de forma a assegurar a lisura 
de procedimentos de seus membros dentro e fora da instituição.”

Face ao exposto, a propósito dos conceitos de ética e deontologia, esque-
maticamente verifica-se que:

Deontologia

Ética

Figura 1 – CAMPO DE ATUAÇÃO DA ÉTICA VERSUS DEONTOLOGIA

A ética centra-se no comportamento global do indivíduo, isto é, na sua 
relação com os outros, família, amigos e terceiros, enquanto a deontologia 
tem como aspeto central o comportamento do indivíduo no que concerne à 
sua atuação profissional.
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Questões 

(Indique a opção mais correta para cada questão) 

1 – O objeto de estudo da ética é: 

a) a análise do comportamento humano.

b) a definição do comportamento correto.

c) a definição do comportamento correto em sociedade.

d) a definição dos valores morais.

2 – A deontologia:

a) engloba os deveres que cada profissional tem de respeitar para exer-
cer a sua atividade.

b) corresponde ao conjunto de normas e atitudes que corporizam a 
dignidade de uma profissão. 

c) Ambas as respostas anteriores.

d) Nenhuma das anteriores.

3 – Ética e deontologia são dois conceitos:

a) sinónimos.

b) antagónicos.

c) em que o 1.º é mais abrangente que o 2.º.

d) em que o 2.º é mais abrangente que o 1.º.

4 – A deontologia:

a) corresponde a uma ética aplicada.

b) traduz-se na aplicação dos princípios éticos a uma profissão.

c) é sinónimo de ética.

d) Todas as afirmações constantes nas alíneas anteriores estão erradas.
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5 – A deontologia é:

a) normativa.

b) indicativa.

c) normativa e indicativa.

d) Todas as afirmações constantes nas alíneas anteriores estão erradas.

6 – O objetivo da ética é idêntico ao da deontologia.

a) A afirmação está correta.

b) A afirmação é falsa.

c) O 1.º é mais abrangente que o 2.º.

d) O 2.º é mais abrangente que o 1.º.

7 – Um indivíduo cujo comportamento é ético no que concerne à sua atua-
ção profissional é também, necessariamente, correto na sua esfera pessoal.

a) A afirmação está correta.

b) A afirmação é falsa.

c) Depende do tipo de profissão.

d) Poderá contribuir para tal, mas tal relação não é direta.

8 – Um indivíduo cujo comportamento em relação a terceiros é correto 
seguramente também o é no que concerne à sua atividade profissional.

a) A afirmação está correta.

b) A afirmação é falsa.

c) Depende do tipo de profissão.

d) Poderá contribuir para tal, mas tal relação não é direta.

9 – A ética é:

a) normativa.

b) indicativa.

c) normativa e indicativa.

d) Todas as afirmações constantes nas alíneas anteriores estão erradas.
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10 – O objeto de estudo da deontologia é: 

a) a análise do comportamento profissional.

b) a definição do comportamento correto.

c) a definição do comportamento correto numa determinada profis-
são.

d) Todas as opções estão incorretas.
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Soluções:

1 – a)

Fundamentação: Segundo Lisboa (1997), a ética, enquanto ramo do co-
nhecimento, tem por objeto o comportamento humano no interior de cada 
sociedade.

2 – b)

Fundamentação: A deontologia profissional é “(…) uma relação das prá-
ticas de comportamento que se espera que sejam observadas no exercício da 
profissão. As normas visam o bem-estar da sociedade, de forma a assegurar 
a lisura de procedimentos de seus membros dentro e fora da instituição.” 
(Lisboa, 1997: 58).

3 – c)

Fundamentação: O objetivo da ética é mais amplo, na medida em que se 
centra em todos os aspetos do comportamento do indivíduo, e a deontologia 
centra-se apenas na sua esfera profissional (vide Figura 1). 

4 – b)

Fundamentação: A deontologia é a ética aplicada a um contexto profis-
sional. 

5 – a)

Fundamentação: A deontologia, ao definir qual o comportamento aceitá-
vel, estabelece uma norma de atuação, logo, é normativa. 

6 – c)

Fundamentação: O objetivo da ética é mais amplo, na medida em que se 
centra em todos os aspetos do comportamento do indivíduo, e a deontologia 
centra-se apenas na sua esfera profissional. 
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7 – d)

Fundamentação: É razoável esperar-se que um indivíduo cujo comporta-
mento é do ponto vista profissional ético também o seja nos restantes aspe-
tos do seu comportamento. No entanto, tal pode não acontecer.

8 – d)

Fundamentação: É razoável esperar-se que um indivíduo cujo comporta-
mento em relação a terceiros seja correto também o seja no que concerne à 
sua atividade profissional. No entanto, tal pode não acontecer, porque essa 
relação não é direta.

9 – a)

Fundamentação: A ética, ao definir qual o comportamento aceitável, es-
tabelece uma norma de atuação, logo é normativa. 

10 – a)

Fundamentação: A deontologia, enquanto ramo do conhecimento, tem 
por objeto a análise do comportamento profissional numa determinada ati-
vidade.
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