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O impacto da pandemia de COVID-19 na atividade dos
contabilistas certificados portugueses
Resumo
A COVID-19 mudou o mundo, incluindo a atividade de contabilista, pelo que foi realizado
um estudo empírico com o objetivo de conhecer a perceção dos Contabilistas
Certificados sobre o impacto da pandemia na sua atividade. Os resultados mostram que
houve um aumento do seu volume de trabalho, motivado, principalmente, pela
interpretação de legislação e pela instrução das candidaturas aos apoios à economia.
Porém, a maioria dos contabilistas não conseguiu cobrar aos clientes esse trabalho
extra, verificando-se, também, dificuldades adicionais na cobrança das “avenças”
mensais pré-existentes. Há, ainda, a registar uma diminuição dos contactos presenciais
com os clientes.
Palavras-chave: COVID-19; Contabilistas Certificados; Sobrevivência de empresas.

Abstract
The COVID-19 changed the world, including the activity of accountants, so an empirical
study was carried out aiming to know the perception of Certified Accountants on the
impact of the pandemic on their activity. The results show that there was an increase in
their workload, motivated, mainly, by the interpretation of legislation and by the
instruction of processes for measures to support the economy. Most accountants were
unable to charge customers for their extra work, and there was also an increase in the
difficulties in collecting pre-existing monthly “covenants”. A decrease in face-to-face
contacts with customers were also verified.
Keywords: COVID-19; Certified Accountants; Maintenance of companies.
1. Introdução
O aumento gradual da complexidade do normativo contabilístico e do sistema fiscal
português, em associação com a desmaterialização do cumprimento de obrigações
contabilísticas, fiscais e de outras índoles, bem como a autoliquidação dos tributos
empresariais, impulsionaram a importância do papel dos contabilísticas junto do tecido
empresarial português. Esta realidade não é muito distinta de outros países, pois como
aludem Abiola e Oyewole (2013) e Nwanyanwu (2018), a este propósito, os contabilistas
tornaram-se “guardiões” da informação vital das organizações, da qual estão
dependentes gestores, empresários e investidores [e demais stakeholders1] para basear
as suas tomadas de decisões.
Todavia, no caso português, a importância da atividade desenvolvida por estes
profissionais nas empresas é, ainda, maior, devido à dimensão muito reduzida da
generalidade do tecido empresarial, que centra nos contabilistas certificados grande
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Interessados na informação, mormente, financeira das empresas.

parte da sua necessidade de assessoria e apoio técnico especializado na área
económico-financeira, para além das vertentes contabilística e tributária.
Se o cenário de dependência das empresas portuguesas da assessoria e consultoria
dos contabilistas certificados já era uma realidade, este agravou-se consideravelmente
com a pandemia da COVID-19. A pandemia, para além de um cataclismo humanitário,
veio a revelar-se, também, uma catástrofe económica global, com maior enfase nos
países com economias mais frágeis e tecidos empresariais sem estrutura para suportar
a redução drástica (ou total) da atividade de muitos sectores.
A fragilidade da economia portuguesa, bem como, a dimensão reduzida da generalidade
das empresas, não permitiu que a maioria tivesse uma estrutura económico-financeira
capaz de não sucumbir à crise económica resultante da pandemia da COVID-19, pelo
que, muitas empresas portuguesas privadas de desenvolver a sua atividade de forma
regular, ou totalmente impedidas de o fazer, e sem capacidade/possibilidade de se
reinventarem, têm sobrevivido à crise com recurso aos apoios governamentais à
economia, cujas candidaturas, na generalidade dos casos, têm sido realizadas pelos
contabilistas certificados. Acresce que os pressupostos quantitativos de elegibilidade a
essas medidas são, na sua maioria, dados contabilísticos, e, em alguns casos, com
ocorre com a “Linha Covid – Apoio à Economia – Micro e Pequenas Empresas”, a
instrução do processo obriga a uma validação dos dados por parte do contabilista da
empresa.
Assim, como refere Borrego (2020) os contabilistas portugueses têm tido um papel
crucial na gestão da crise económica provocada pela pandemia da COVID-19, evitando,
com o seu trabalho, o colapso financeiro de muitas empresas e os consequentes
despedimentos de funcionários das mesmas que daí adviriam. Pelo exposto, é relevante
compreender em que medida a pandemia teve impacto na atividade dos contabilistas
portugueses, sendo esse o objetivo geral desta pesquisa.
O presente artigo encontra-se dividido em: introdução, revisão de literatura, metodologia
utilizada, análise e discussão dos resultados e, finalmente, as conclusões e pistas de
investigação futura.
2. Revisão de Literatura
O novo coronavírus, SARS_CoV-2, vulgarmente denominado por COVID-19, é a
síndrome respiratória aguda grave que surgiu na China, em 2019, e, rapidamente, se
espalhou por todo o mundo, ameaçando toda a população mundial devido ao seu
elevado risco de contágio, pelo que a OMS (Organização Mundial de Saúde) declarou
a existência de uma pandemia, em 11 de março de 2020. Esta pandemia mundial
repercutiu-se num contágio económico e social, pelas suas repercussões na economia

e na sociedade, uma vez que se assistiu a quebras abruptas e impensáveis dos PIB
(Produto Interno Bruto), resultantes do cancelamento de encomendas, ausência de
procura e o aumento do desemprego.
Muitos negócios foram forçados a fechar, mesmo que temporariamente, criando uma
disrupção sem precedentes no comércio e na maioria dos setores de atividade (Donthu
e Gustafsson, 2020), verificando-se, igualmente, uma volatilidade significativa nos
mercados financeiros (Ernst e Young, 2020). Em março de 2020, a Organização
Internacional do Trabalho (ILO, 2020) projetou que quase 25 milhões de empregos
poderiam ser perdidos em todo o mundo, bem como outras consequências, como as
perdas de rendimento e de receitas, a redução do horário laboral, o lay-off, o teletrabalho
e a adoção quotidiana das tecnologias de informação.
A redução da atividade económica afetou, contudo, de forma diferente os diversos
setores económicos (Papadimitriou e Blaskó, 2020). Em abril de 2020, a Organização
Internacional do Trabalho (ILO, 2020) identificou os setores do comércio a retalho,
reparação de automóveis, alojamento e restauração, entre os setores de atividade onde
o impacto da crise pandémica é maior. Gourinchas et al. (2020) na análise ao impacto
da COVID-19 no tecido empresarial de PME (pequenas e médias empresas), em
diversos países europeus, identificaram que, em 2020, o risco de falência, em média,
duplicou. De acordo com a metodologia aplicada, em Portugal a taxa de falência era de
12,2%, em período prévio à pandemia, subindo para 19,65% no período pandémico.
Reconhecendo-se que, em Portugal, o tecido empresarial é, essencialmente,
constituído por PME, na sua grande maioria enquadradas nos setores económicos de
maior risco no contexto da pandemia, os contabilistas têm vindo a assumir, durante esta
crise, uma importância fulcral no apoio à sobrevivência de muitos negócios.
Estudos prévios à pandemia evidenciaram que os contabilistas e a banca se situavam
entre as principais fontes externas a que os gestores das PME recorriam para obter
consultoria económica, estando os contabilistas no topo da consultoria às empresas em
praticamente todos os aspetos (e.g., Breen et al., 2003; Stone, 2015). Ademais,
Azevedo (2015) reconheceu que em Portugal o contabilista tem, ainda, uma maior
proximidade às empresas no acompanhamento e apoio à sua gestão, sendo que, em
muitos casos, atenua o problema da impreparação no domínio empresarial de alguns
empreendedores. De facto, a atividade do contabilista consiste num serviço altamente
especializado, decorrente da complexidade que o mesmo encerra (nos domínios
contabilístico, fiscal e parafiscal), assenta numa relação de proximidade, de confiança e
de atenção ao cliente (a qual gera um elevado valor acrescentado), suportada num
trabalho autónomo, com competência e de renome, e persistente no tempo.

Neste sentido, o contabilista ao ser um profundo conhecer da saúde económicofinanceira das empresas e dada a relação de proximidade e credibilidade perante o
empresário, não raras vezes, assume o papel de apresentar propostas de estratégia e
gestão empresarial e de debater com o cliente a melhor solução. A este propósito Jules
e Erskine (2018: 6) argumentam que os contabilistas, “incluindo aqueles em entidades
de pequeno e médio porte (PMEs), desempenham um papel fundamental na cadeia de
fornecimento de relatórios financeiros e facilitam a governança eficaz nas
organizações.”2
Ora, no contexto da atual pandemia de saúde pública, económica e social, este
enquadramento de “dependência” das empresas para com os contabilistas foi reforçado,
uma vez que os contabilistas passaram a desempenhar, também, um papel de
responsabilidade social acrescida, não por motivos de saúde, mas essencialmente, de
sobrevivência económica das empresas e dos trabalhadores, no período pandémico e
na preparação do período pós pandemia da COVID-19 (ICAEW, 2020).
Aquela é uma situação já identificada em crises anteriores, como a última grande crise
financeira, a qual teve um impacto no incremento da importância do papel dos
contabilistas, bem como na necessidade do aumento das suas soft skills, para lidarem
de forma mais adequada com os novos desafios que a crise trouxe ao tecido empresarial
(Asonitou e Hassall, 2019). Desta forma, seria expectável que a crise económica
derivada da pandemia da Covid-19 provocasse, novamente, um impacto bastante
relevante na importância desta profissão, sendo que a crise no tecido empresarial, bem
como a imposição da necessidade de recorrer ao teletrabalho e ao isolamento social,
remetem para alterações profundas da organização do trabalho do contabilista, quer em
termos da sua afetação, quer da conexão e interligação das equipas de trabalho e da
interação com terceiros (clientes, fornecedores, AT - Autoridade Tributária e Aduaneira
e SS - Segurança Social), quer, ainda, na capacidade de adaptação aos novos formatos
digitais, a par de uma exigência acrescida relativamente ao estudo das várias medidas
governamentais de apoio às empresas, criados com vista a mitigar os efeitos da
pandemia.
Neste cenário, o contabilista passou a desenvolver a sua atividade com recurso,
mormente, ao teletrabalho, o que envolveu uma relação virtual multicanal com clientes
(nomeadamente, videoconferência ou outros), a AT (via portal das finanças, e-balcão e
CAT – centro de atendimento telefónico) e a Segurança Social (através da segurança
social direta, “chat ss” e “linha ss”), não podendo, todavia, deixar de respeitar os
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Versão original em inglês: “including those in small- and medium-sized entities (SMEs), play a fundamental role in the
financial reporting supply chain and facilitate effective governance in organizations”.

princípios deontológicos inerentes à sua profissão, em particular, os princípios da
idoneidade, da responsabilidade e da competência (OCC, 2015).
Este desígnio dos contabilistas é reforçado no período pandémico, pela exigência de
um controlo rigoroso e atempado de informação sobre as atividades dos seus clientes,
dos processos de candidaturas aos apoios à economia e no apoio aos clientes no
desenvolvimento de novas formas de negócio.
Sendo evidente que a pandemia teve um enorme efeito nas organizações, no papel da
contabilidade e, mais especificamente, no trabalho do contabilista, torna-se fundamental
compreender e mensurar melhor as consequências desta situação de natureza
disruptiva, existindo um forte incentivo ao desenvolvimento de investigação nestas
áreas (Rinaldi et al., 2020; Martins, 2020). Por exemplo, Appelbaum et al. (2020)
discutem o efeito da pandemia no trabalho dos auditores e na verificação da
contabilidade, colocando-se em destaque o problema da obtenção de evidência.
Soluções tecnológicas podem permitir uma auditoria virtual e remota, sendo que os
autores dão exemplos de ferramentas digitais para a observação remota de inventários,
bem como para a recolha de documentação. Estas limitações dos auditores são,
igualmente, partilhadas pelos contabilistas e vêm acentuar a necessidade de ajustar a
forma como exercem a profissão, recorrendo, cada vez mais, a meios digitais e
tecnológicos (Arnold, 2020).
Ademais, Frumusanu et al. (2020) através de um questionário a empresas de
contabilidade romenas analisaram a perceção dos respondentes sobre o efeito da crise
pandémica. A maioria das respostas referem que o teletrabalho pode trazer alguns
efeitos negativos na atividade dos contabilistas, porém, consideram que o aumento da
digitalização e o uso de ferramentas digitais são uma solução positiva para o futuro.
Porém, na opinião da maioria, os níveis de stress provocados pelo isolamento podem
condicionar o julgamento dos contabilistas. Outro aspeto do estudo, demonstra a
perceção positiva que os respondentes têm do apoio prestado pela entidade que
supervisiona a profissão na Roménia. Mendes (2020), em estudo empírico sobre os
efeitos da COVID-19, realizado aos empresários de João Pessoa (Brasil), verificou que
88% identificam a pandemia como a maior adversidade que enfrentaram, sendo
dificultada pela alta carga tributária (66%) e sendo imperioso um controlo das despesas
(47%). Neste cenário, 97% dos empresários identificam o contabilista como fundamental
no apoio ao seu negócio (97%), sendo que 83% consideram a contabilidade como
essencial ao seu processo de tomada de decisão.
Ao nível das grandes empresas, o impacto da crise acentua também a necessidade de
implementar melhorias na prestação de contas e a evidência sobre os seus efeitos
económicos (Rinaldi et al., 2020). Já o estudo de Ahrens e Ferry (2020) discute o papel

do contabilista nos Governos Locais, destacando a importância destes no planeamento
e na elaboração do orçamento destas entidades, tendo em conta os efeitos da COVID19.
Pelo que foi exposto, a afirmação de Sneader e Singhal (2020) não podia ser mais
evidente, ao considerarem que o mundo “moderno” ficará dividido em duas grandes
eras: o período pré COVID-19 e a nova “normalidade” que irá emergir da pandemia, pelo
que “nesta nova realidade sem precedentes, testemunharemos uma reestruturação
dramática da ordem económica e social na qual as empresas e a sociedade
tradicionalmente operam” (Alao e Gbolagade, 2020:109). Neste enquadramento, e de
acordo com a revisão de literatura, podemos observar que a medição do impacto da
pandemia da COVID-19 sobre a contabilidade e o exercício da atividade do contabilista
é um assunto que requer uma maior atenção, existindo, ainda, muitos aspetos por
explorar. Desta forma, o presente estudo visa contribuir para um maior conhecimento
dos efeitos da atual crise na profissão, identificando-se um conjunto de alterações na
forma de exercício da mesma, colocando-se em perspetiva o que poderá ser o futuro do
contabilista num período pós-pandemia.
3. Metodologia de Investigação e definição dos objetivos
Com o presente trabalho de investigação pretende-se ter uma perceção do impacto da
pandemia da COVID-19 na atividade dos contabilistas certificados que prestam serviços
outsourcing às empresas portuguesas e aos profissionais, bem como caraterizar o papel
dos contabilistas certificados junto do tecido empresarial português no contexto da
pandemia.
Considerando os objetivos gerais previamente formulados, almeja-se alcançar, também,
os seguintes objetivos específicos:


Compreender em que medida os efeitos económicos e sociais da pandemia de
COVID-19 implicaram alterações no modelo de desenvolvimento da atividade
dos contabilistas;



Entender se ocorreu um acréscimo de atividade/trabalho decorrente da
pandemia e quais os determinantes do aumento do volume de trabalho (se for o
caso), bem como se os contabilistas conseguiram imputar os eventuais
aumentos de trabalho aos clientes, aumentando o valor de “avenças” mensais.



Compreender se os contabilistas percecionam que os seus clientes valorizam o
esforço que realizaram para dar apoio às empresas, no escopo dos problemas
que as mesmas têm vindo a atravessar em virtude da pandemia da COVID-19.

De forma a alcançar os objetivos enunciados, propusemo-nos realizar um questionário
aplicado a uma amostra do nosso público-alvo: contabilistas certificados no ativo, cuja

atividade seja exercida em regime de prestação de serviços às empresas e
profissionais.
Com a aplicação do questionário pretendeu-se, assim, obter as perceções dos
contabilistas portugueses sobre o tema em estudo. Embora se almejasse mensurar as
perceções e opiniões do público-alvo, utilizando, essencialmente, perguntas de escala,
nomeadamente, escalas de Likert, o tratamento estatístico dos dados recolhidos foi
quantitativo, pelo que, o presente estudo se encaixa dentro desse paradigma de
investigação.
No que concerne à aplicação do questionário, por se tratar da opção que permite chegar
com alguma facilidade a elementos do público-alvo de todo o país, sem implicar uma
operação logística complexa e custos elevados, optou-se por lançar o questionário em
formato eletrónico, utilizando-se como meio de divulgação o mail, bem como as
seguintes comunidades de contabilistas no Facebook: “MGC - Membros do Grupo dos
Contabilistas”, a qual tem cerca de 19 mil membros, “Todos contam com Paula Franco”,
com cerca de 25 mil membros, bem como num conjunto de outros pequenos grupos na
internet frequentados pelos contabilistas portugueses. Importa, todavia, realçar que,
com este tipo de abordagem, encontramo-nos perante uma amostragem por
conveniência, o que permite extrair conclusões, todavia, obriga a cautelas acrescidas
no que concerne à generalização dos resultados da pesquisa.
Importa referir que o questionário foi lançado no início de outubro de 2020 e fechado no
dia 12/12/2020 (isto é, depois do 1º confinamento) e que deste questionário resultaram
503 respostas válidas.
Considerando os objetivos gerais e específicos definidos, a análise estatística realizada
foi exclusivamente descritiva, com recurso ao Microsoft excel e ao SPSS.
Depois de definidos os objetivos específicos, os métodos de recolha e tratamento de
dados, na seção seguinte apresentam-se os resultados da análise estatística aos dados
obtidos.
4. Análise e Discussão dos Resultados
4.1. Breve caracterização sociodemográfica e profissional dos CC inquiridos
Relativamente às características sociodemográficas dos CC (Contabilistas Certificados)
inquiridos, começamos por destacar o facto de ter sido possível obter respostas de
profissionais de todos os distritos portugueses e regiões autónomas, com maior
incidência nos distritos de Lisboa e Setúbal, bem como no distrito do Porto, situação que
é compatível com a concentração do tecido empresarial e com a distribuição de
contabilistas certificados por distrito/ilhas.

Relativamente à idade e género dos CC inquiridos, os dados obtidos de maior relevo
passíveis de serem destacados são: o facto de cerca de 63% dos profissionais inquiridos
se encontrar entre os mais de 35 anos e os 55 anos, bem como o facto de a maioria dos
inquiridos serem do género feminino (cerca de 75%), o que se justifica, parcialmente,
pelo facto de o numero de mulheres inscritas na OCC (Ordem dos Contabilistas
Certificados) como membros, presentemente, ser ligeiramente superior ao numero de
homens. Ademais, tem-se verificado nos estudos desenvolvidos sobre as perceções
dos contabilistas uma maior adesão das mulheres contabilistas, comparativamente, com
os homens.
No que respeita à caracterização profissional dos CC inquiridos, esta encontra-se
resumida nos gráficos 1 e 2.
Gráfico 1 – Experiência profissional dos CC inquiridos (em anos)

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 2 – Dimensão da carteira de clientes dos CC inquiridos (em nº de clientes)

Fonte: Elaboração própria

Da análise dos dados dos gráficos 1 e 2 concluímos que os inquiridos são,
maioritariamente, profissionais experientes, com carteiras de clientes de pequena e
média dimensão. Estes dados são muito pertinentes, pois, por um lado permitem-nos
confirmar que o peso das perceções dos CC que trabalham nos “Mega gabinetes de
contabilidade”, com realidades de trabalho bastante diferentes daquelas que vivenciam
a generalidade dos contabilistas portugueses prestadores de serviços, tem pouco
impacto nos resultados obtidos no questionário, por outro lado, garantem que os dados
recolhidos sobre a perceção dos contabilistas inquiridos não estão influenciados pela
pouca experiência dos profissionais inquiridos.
4.2. Impactos da pandemia na atividade dos CC inquiridos
4.2.1. Impactos da pandemia no volume de trabalho e na cobrança a clientes
Os dados do gráfico 3, sobre a perceção dos CC em relação ao impacto da pandemia
da COVID-19 no seu volume de trabalho, permitem concluir que a maioria dos CC
inquiridos percecionam que o seu volume de trabalho aumentou ou aumentou muito,
em consequência dos efeitos na economia da pandemia da COVID-19.
Gráfico 3 – Perceção dos CC inquiridos sobre o impacto dos efeitos económicos da
pandemia no seu volume de trabalho

Fonte: Elaboração própria

Quanto aos dados sobre os determinantes da variação do volume de trabalho dos CC
inquiridos, os mesmos encontram-se representados no gráfico 4.
A análise do gráfico 4 permite concluir que o aumento do volume de trabalho que a
maioria dos contabilistas inquiridos relataram, em virtude dos efeitos económicos da
pandemia da COVID-19, se deveu, essencialmente, ao tempo gasto com a leitura e
interpretação da grande quantidade de legislação com impacto no seu trabalho, que foi
sendo publicada durante o período pandémico, bem como pelo tratamento dos apoios

ao tecido empresarial no âmbito da pandemia, cuja instrução e preparação foi realizado,
maioritariamente, pelos contabilistas certificados.
Destaca-se, ainda, que o apoio direto aos clientes, quer em consultoria e assessoria de
gestão, quer especificamente na transição da atividade dos mesmos para teletrabalho,
não parecem ter tido um impacto muito significativo no aumento do volume de trabalho
dos contabilistas.
Gráfico 4 – Perceção dos CC inquiridos sobre os determinantes da variação do seu
volume de trabalho

Legenda do gráfico 4
A

Solicitações de elementos contabilísticos por parte de clientes/entidades

B

Solicitações de elementos relativos a obrigações fiscais por parte de clientes e entidades

C

Desenvolvimento de consultoria de gestão e assessoria aos clientes

D

Leitura e interpretação de legislação

E

Tratamento dos apoios extraordinários no âmbito da COVID-19 aos seus clientes

F

Transição para teletrabalho

G

Apoio aos clientes para transição para teletrabalho

Fonte: Elaboração própria

Da análise aos dados contidos nos gráficos 3 e 4 evidencia-se um aumento do volume
de trabalho dos profissionais em serviços extra, distintos daquelas que são as
competências intrínsecas à assunção da responsabilidade técnica do trabalho dos CC.
Uma das questões pertinentes que se levantam neste contexto, é compreender em que
medida os contabilistas conseguiram ser ressarcidos, monetariamente, por esse
trabalho extra, aumentando o valor cobrado aos seus clientes.
O gráfico 5 espelha a realidade em relação àquela situação e, como podemos concluir
pela sua análise, apesar de, assumidamente, ter existido, para a maioria dos inquiridos,
um aumento do volume de trabalho derivado dos impactos económicos da pandemia,
os CC que conseguiram faturar esse aumento de trabalho aos seus clientes foram uma
minoria, não chegando a representar 2,5% dos inquiridos. Na maioria dos casos não

houve qualquer alteração ao valor faturado (cerca de 67%), havendo mesmo situações
em que o valor faturado diminui no período pandémico, fruto do receio de perder
clientes, bem como, por consideração pela situação difícil que alguns clientes se
encontravam a vivenciar.
Gráfico 5 – Variação dos valores faturados pelos CC inquiridos aos seus clientes após o
início da pandemia

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 6 – Variação da facilidade/dificuldade na cobrança a clientes

Legenda do gráfico 6
Facilidade/dificuldade na cobrança a clientes durante o 1º confinamento (comparação com o período de préA
pandemia)
Facilidade/dificuldade na cobrança a clientes após o 1º confinamento (comparação com o 1º período de
B
confinamento)

Fonte: Elaboração própria

Ademais, verifica-se que houve, em muitos casos (apesar de não representarem a
maioria das situações), um agravamento da dificuldade de cobrança a clientes,
primeiramente, durante o primeiro confinamento, por comparação com o período
anterior à pandemia (parte A do gráfico 6) e, subsequentemente, um novo aumento
dessa dificuldade, no período posterior ao primeiro confinamento (parte B do gráfico 6).

Não obstante a impossibilidade de a maioria dos contabilistas inquiridos repercutirem o
aumento do seu trabalho nos valores faturados aos clientes e até de se ter verificado
um aumento da dificuldade de cobrança, é de realçar que a esmagadora maioria dos
CC inquiridos não despediu funcionários nem esperava vir a despedir até final do ano
2020 (cerca de 91%) e que, de entre os inquiridos, cerca de 14% aumentaram o número
de funcionários no período pandémico.
4.2.2. Impactos da pandemia no desenvolvimento do trabalho dos contabilistas
Os dados contidos no gráfico 7 retratam o impacto da pandemia da COVID-19 nas
formas de recolha/receção de documentos dos clientes por parte dos CC inquiridos.
Pela análise dos dados, é notório que houve uma diminuição digna de realce nas
entregas/recolhas presenciais de documentação em suporte de papel; em contrapartida,
verificou-se um aumento das entregas “parcial ou totalmente em suporte digital”, bem
como, um maior uso do correio postal.
Gráfico 7 – Comparação da forma de recolha/receção de documentos antes da pandemia
e durante o 1º confinamento

Fonte: Elaboração própria

Ainda a propósito dos dados do gráfico 7, eventualmente, seria espectável um uso mais
intensivo da receção de documentos em suporte digital, para evitar os contactos entre
contabilistas e clientes. Um dos motivos apontados por alguns CC inquiridos, para a não
adesão à digitalização de documentos, prende-se com as dúvidas sobre a validade dos
mesmos, nomeadamente, quanto à sua aceitação no contexto tributário.
Ademais, importa realçar que alguns CC inquiridos referiram, nos comentários do
questionário, que continuaram a realizar a recolha de documentos em papel na sede
dos clientes, tal como até então, todavia com alguns cuidados adicionais,

nomeadamente, fazendo-o numa viatura, onde os clientes depositavam os documentos
no banco traseiro ou na bagageira, com a, subsequente, quarentena dos documentos
no escritório do contabilista, previamente ao seu manuseamento.
É, ainda, de realçar que cerca de 70% de CC inquiridos afirmaram ter alterado a forma
de receber/recolher os documentos dos clientes durante o 1º confinamento. Esses
contabilistas que haviam feito essa alteração na sua forma de funcionamento, quando
questionados acerca da sua postura aquando do desconfinamento subsequente, as
suas respostas distribuíram-se de forma equitativa entre as três possibilidades de
atuação apresentadas: (i) regresso à “normalidade”; (ii) manutenção da “nova
realidade”; (iii) opção por uma situação mista entre o (i) e o (ii). Quanto aos motivos que
estiveram na base da decisão de retomar, ou não, a forma “tradicional” de
recolha/receção da documentação no desconfinamento, foram, de acordo com os
inquiridos, essencialmente, dois fatores: (i) facilidade/dificuldade do contabilista e dos
seus funcionários de adaptação ao novo formato; (ii) facilidade/dificuldade de adaptação
dos clientes ao novo formato.
Como é evidente, a interação entre os contabilistas e os seus clientes não se limitam à
recolha/receção de documentação, havendo necessidade de tratar com os clientes
assuntos contabilísticos, fiscais e de outras índoles (nomeadamente, no período
pandémico, assuntos respeitantes aos apoios governamentais de combate aos efeitos
económicos da pandemia da COVID-19). Os gráficos 8 a 11 espelham as alterações
nessas formas de contacto, em virtude da pandemia.
Gráfico 8 – Comparação do uso do contacto presencial com clientes (antes da pandemia
e durante o 1º confinamento)

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 9 – Comparação do uso de chamadas telefónicas para contactar clientes (antes
da pandemia e durante o 1º confinamento)

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 10 – Comparação do uso do mail para contactar clientes (antes da pandemia e
durante o 1º confinamento)

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 11 – Comparação do uso de videoconferências para contactar clientes (antes da
pandemia e durante o 1º confinamento)

Fonte: Elaboração própria

De acordo com os inquiridos, como podemos verificar pela análise dos gráficos 8 a 11,
aqueles contactos, antes da pandemia, eram feitos maioritariamente por telefone, mail

e presencialmente (por ordem decrescente de frequência); ademais o uso da
videoconferência para contacto com clientes tinha um caracter residual.
Porém, cerca de 90% dos CC inquiridos admitiram ter realizado alterações na forma de
contacto com os clientes durante a pandemia.
Como podemos verificar pela análise dos dados dos gráficos 8 a 11, durante o 1º
confinamento (comparativamente com o período pré-pandémico), registou-se uma
diminuição considerável do contacto presencial com clientes (gráfico 8) e o aumento do
uso do contacto telefónico e por mail (gráficos 9 e 10). Ademais, verificou-se um
aumento (moderado) do uso da videoconferência para contactar os clientes (gráfico 11).
Importa realçar, em relação aos dados do gráfico 8, que não obstante o período
pandémico e o dever de confinamento que foi instituído pelo governo, durante o 1º
confinamento perduraram situações de contacto presencial frequente (5,8%) ou de uso
exclusivo do contacto presencial (1,4%) entre clientes e contabilistas.
Tal como já foi referido, cerca de 90% de CC inquiridos afirmaram ter alterado a forma
de contactar os clientes durante o 1º confinamento. A generalidade desses contabilistas,
quando questionados sobre a decisão que tomaram nesse contexto aquando do
desconfinamento subsequente, afirmaram ter regressado à “normalidade”, ou ter
encontrado uma situação intermédia entre a sua atuação “tradicional” e a “nova
realidade”, enquanto um grupo de menor dimensão, afirmou ter dado continuidade à
atuação adotada durante o 1º confinamento (32,4%, 33,8% e 24,3% dos inquiridos,
respetivamente). Acresce que os motivos que estiveram na base da decisão de retomar,
ou não, a forma “tradicional” de contacto com os clientes foram, de acordo com os CC
inquiridos, essencialmente, quatro fatores: (i) facilidade/dificuldade do contabilista e dos
seus funcionários de adaptação ao novo formato; (ii) facilidade/dificuldade de adaptação
dos clientes ao novo formato; (iii) a preferência dos clientes por contactos presenciais;
(iv) o facto do abandono/diminuição dos contactos presenciais reduzir as deslocações
(consequentemente, minimizar perdas de tempo e diminuir custos).
No que concerne a outros impactos da pandemia na atividade dos contabilistas, no que
a investimentos e gastos com a atividade concerne, podemos encontrar os dados
resumidos no gráfico 12.
Como se verifica pela análise dos dados do gráfico 12, de acordo com a maioria dos CC
inquiridos, em consequência da pandemia, no contexto dos contabilistas, registou-se
um aumento de aquisição de equipamentos e um aumento dos gastos com
telecomunicações. Ademais, os gastos que menos oscilaram durante a pandemia foram
as rendas e os gastos com pessoal. De notar que os dados referentes à pouca oscilação
dos gastos com pessoal são corroborados pelo facto de a maioria dos contabilistas
inquiridos (cerca de 91%), tal como já havia sido referido, não ter feito despedimentos

de funcionários durante o período inicial da pandemia, nem perspetivar vir a fazê-lo até
final de 2020.
Gráfico 12 – Variação nos investimentos e gastos com a atividade dos CC inquiridos
(antes da pandemia e durante o 1º confinamento)

Legenda do gráfico 12
A

Compra de equipamentos

E

Gastos com formação

B

Compra de software

F

Gastos com salários

C

Gastos com eletricidade

G

Gastos com arrendamentos

D

Gastos com telecomunicações

Fonte: Elaboração própria

4.3. Perceção dos clientes sobre a importância do trabalho dos contabilistas
Foi solicitado aos contabilistas inquiridos que indicassem, na sua opinião, qual a
perceção

dos

seus

clientes

acerca

do

impacto

do

seu

trabalho

na

sobrevivência/continuidade das empresas no contexto da pandemia: o gráfico 13
contém os dados com as suas respostas.
Como podemos verificar, com base nos dados do gráfico 13, a maioria dos CC inquiridos
considera que os seus clientes percecionam o seu trabalho como tendo um impacto
positivo ou muito positivo, no contexto da sobrevivência/continuidade das empresas
durante a pandemia da COVID-19.

Gráfico 13 – Perceção dos clientes sobre a importância do trabalho dos CC na
sobrevivência/continuidade das empresas no contexto da pandemia (opinião dos CC)

Fonte: Elaboração própria

Os resultados quanto à importância do trabalho dos contabilistas em prol da
sobrevivência ou continuidade das empresas no período pandémico são corroborados
pelo facto de cerca de 41% dos CC inquiridos, tal como podemos verificar pelos dados
contidos no gráfico 14, à data de resposta aos questionários (outubro a dezembro de
2020), reportaram não ter na sua carteira de clientes casos de atividade suspensa (sem
faturação) ou cessados devido à pandemia, ademais, cerca de 44% relataram esses
casos numa percentagem reduzida da sua carteira de clientes (até 10% da carteira).
Gráfico 14 – % de clientes com atividade suspensa ou cessados devido à pandemia

Fonte: Elaboração própria

Os dados do gráfico 13 e 14 corroboram a relevância do papel dos contabilistas
portugueses no tecido empresarial no contexto pandémico, nomeadamente, impedindo
a falência de muitas pequenas empresas e o efeito catastrófico que tal teria no aumento
do desemprego e na diminuição do PIB nacional.
5. Conclusão
Em Portugal, os únicos profissionais habilitados para a assunção da responsabilidade
técnica (contabilística e tributária) das empresas são os contabilistas certificados.
Devido à dimensão muito reduzida da maioria das empresas que compõem o tecido

empresarial português, estes profissionais, que atuam, mormente, como prestadores de
serviços externos, são, simultaneamente, quem garante assessoria e consultoria de
índole económico-financeira e de outras naturezas à maioria das empresas
portuguesas.
A importância do papel que estes profissionais desempenham junto das empresas
portuguesas aumentou no contexto da pandemia da COVID-19, uma vez que muitas
empresas viram a sua atividade reduzida ou suspensa, ficando dependentes da
obtenção dos apoios governamentais à economia criados neste contexto, apoios cuja
instrução/candidatura foi/é realizada, na maioria dos casos, pelos contabilistas.
O apoio dos contabilistas certificados às empresas, com vista a mitigar os efeitos
calamitosos da pandemia, implicaram para estes profissionais, de acordo com as suas
respostas, um aumento ou um grande aumento do seu volume de trabalho, motivado,
principalmente, pela necessidade de leitura e interpretação da “avalanche” legislativa
que a pandemia originou, bem como, pela instrução das candidaturas às várias medidas
de apoio governamental às empresas suas clientes.
Porém, de uma forma geral, os contabilistas não conseguiram repercutir aquele trabalho
extra na sua faturação aos clientes. É de notar que, a percentagem dos contabilistas
que conseguiram faturar esses serviços extra aos clientes é residual e quase um terço
dos CC inquiridos assumiram ter havido necessidade de diminuir os valores prévios de
“avenças” mensais, atendendo, em alguns casos, à situação de dificuldades que
atravessavam alguns clientes, em outros casos, mesmo por receio de perder clientes.
No escopo da cobrança a clientes, há a registar o facto de os efeitos da pandemia terem
trazido aos contabilistas dificuldades acrescidas nesse contexto, que piorou à medida
que a pandemia foi avançando.
Importa, todavia, realçar que esta dificuldade em faturar aos clientes o trabalho extra,
bem como de cobrar até a “avença” pré-existente não estará relacionada com a falta de
reconhecimento, por parte dos clientes, da importância do papel do trabalho dos
contabilistas nas suas empresas no período pandémico, uma vez que a maioria dos
contabilistas inquiridos estão convictos que os seus clientes consideram o seu trabalho,
em prol da sobrevivência das empresas aos efeitos catastróficos da pandemia, positivo
ou muito positivo.
Note-se, porém, que apesar das dificuldades acrescidas em fazerem-se ressarcir do seu
trabalho extra e até mesmo de cobrarem as suas “avenças” mensais prévias à
pandemia, os gastos dos contabilistas não diminuíram, pelo contrário, em alguns casos
até aumentaram, nomeadamente, por via da necessidade de investir em equipamentos,
bem como nos gastos com telecomunicações. É de realçar, também, que a maioria dos
CC inquiridos não despediu funcionários, nem perspetivava vir a fazê-lo até final de

2020, havendo, até, casos de necessidade de contratação de mais pessoal durante tal
período, o que é compatível com a continuidade do trabalho “normal” do contabilista,
bem como com a necessidade de atender ao trabalho extra, motivado pelos impactos
económicos da pandemia da COVID-19.
A pandemia, sobretudo durante o primeiro confinamento, também trouxe algumas
alterações no paradigma de trabalho dos contabilistas: há a registar uma diminuição dos
contactos presenciais entre contabilistas e clientes na recolha de documentos,
verificando-se um aumento do uso do correio postal e da receção de parte da
documentação por meios eletrónicos, bem como um decréscimo (mais acentuado) dos
contactos presenciais para reunir com clientes ou tratar de assuntos contabilísticos,
tributários ou de outras naturezas com os mesmos, registando-se um aumento dos
contactos telefónicos e do mail e um ligeiro aumento no uso da videoconferência.
Uma vez que muitos profissionais inquiridos afirmaram ter regressado, assim que
possível, à forma de funcionamento “tradicional”, quer na recolha de documentos, quer
no contacto com clientes para reuniões e outros assunto, e que muitos alegaram falta
de capacidade de adaptação à “nova realidade” dos próprios, dos seus funcionários e/ou
dos seus clientes, consideramos pertinente fazer um estudo sobre o domínio das novas
tecnologias de informação pelos contabilistas, procurando estabelecer relações entre
esse nível de domínio e a forma como os profissionais adaptaram o seu trabalho durante
o período pandémico, pelo que o propomos como pista para investigações futuras.
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