Mundo
Florin Toma eleito novo Presidente
da Accountancy Europe
Na sequência da inesperada demissão do Vice-Presidente da Accountancy Europe (AE), Morten Speitzer, por motivos profissionais,
o qual deveria suceder ao Presidente e liderar a AE em 2019-2020, foi necessário assegurar a continuidade e relevância na liderança
da organização.
Na Assembleia realizada a 12 de dezembro de 2018, foi eleito Presidente da AE para o mandato 2019-2020, Florin Toma, representante da Roménia, tendo sido eleito Vice-Presidente Myles Thompson atual líder da Audit And Assurance Policy Group.

Jovens Profissionais
na Accountancy
Europe

No passado dia 12 de dezembro de 2018 realizou-se a Assembleia Geral de Membros da Accountancy Europe. Como parte da
agenda, foi organizada uma mesa redonda, que contou com representantes de quatro países, para discutir quais as preocupações sentidas nos diversos países no que ao futuro da profissão
diz respeito. Neste sentido, e na sequência do projeto de jovens
Revisores constituído para abordar os temas relativos a novos
profissionais, a Ordem fez-se representar na referida mesa redonda pela Colega Ana Aniceto que tem colaborado na dinamização da aproximação dos jovens revisores à Ordem.
A análise e discussão das diversas preocupações teve a participação de diversos membros presentes na Assembleia Geral
demonstrando que, de uma forma global, o risco identificado no
futuro da profissão, com a falta de interesse e de atratividade
não é uma caraterística de um país isolado. Como resultado de
um inquérito realizado pela Accountancy Europe, foi possível
aferir sobre a dispersão dos auditores europeus por grupos etários. A realidade deu origem a diversas intervenções por parte
de alguns membros demonstrando a preocupação comum sobre a realidade e a urgência em se desenvolverem esforços para

alterar o cenário de, atualmente, a grande maioria dos membros
ter uma idade superior a 45 anos.
Na mesa redonda foram abordados os problemas e desafios que
se colocam à profissão, identificados em estudos e reuniões anteriormente realizadas, em especial a atratividade da profissão,
a redução do número de candidatos, a redução da retenção de
profissionais, o aumento da idade média dos profissionais, entre outros. Na sequência de questões e observações colocadas
à mesa redonda, na sua intervenção, a Colega Ana Aniceto, que
participou em representação da Ordem, referiu que parte dos
perigos identificados resultam, por um lado, das dificuldades de
equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e, por outro lado, do
excesso de burocracia e significativa regulamentação com que
a profissão atualmente se depara. Entre outras consequências,
estes fatores conduzem à cada vez menor atratividade da profissão, em especial se tomarmos em consideração que vivemos
uma época em que os profissionais (em especial os mais jovens
mas também todos os profissionais em geral) pretendem desafios profissionais e sentir que contribuem para acrescentar valor. Não obstante esta situação ser já um problema no presente,
será, certamente, um problema de maior gravidade no futuro,
pelo que se torna fundamental atuar de imediato.

Your members in age groups
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(fonte: accountancy europe: auditores europeus em grupos etários)
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Mundo
IFAC divulga
Plano Estratégico
2019 - 2020
A IFAC publicou o seu Plano Estratégico para o biénio
2019/2020 o qual reflete a sua visão e as suas aspirações
para uma profissão global dinâmica e focada no futuro. O
documento poderá ser consultado no website da IFAC em
www.ifac.org.

Eleitos novos
Presidente e Vice-Presidente da IFAC
A International Federation of Accountants (IFAC) elegeu o
Dr. In-Ki Joo da Coreia do Sul como presidente por um mandato de dois anos até novembro de 2020.
No passado, foi vice-presidente da IFAC (desde novembro
de 2016) e Reitor e Professor de contabilidade na Yonsei
University School of Business.
Para Vice-Presidente, para o mesmo mandato, foi eleito
o Dr. Alan Johnson, membro da ACCA e atual Presidente
da Comissão de Controlo Interno da Jerónimo Martins,
SGPS, SA.

65% dos governos em
todo o mundo devem
relatar pelo regime
do acréscimo até
2023
Dentro de cinco anos, 65% dos governos apresentarão relatórios com base no regime do acréscimo, de acordo com
um relatório recente da International Federation of Accountants - IFAC e do Chartered Institute of Public Finance and Accountancy - CIPFA. A informação foi divulgada pelo Índice de
Responsabilidade Financeira do Setor Público Internacional,
que monitoriza a utilização atual e futura dos referenciais de
relato financeiro do setor público em todo o mundo.
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Proposta de Norma
Internacional
de Serviços
Relacionados 4400
(Revista), Trabalhos
para Executar
Procedimentos
Acordados
O International Auditing and Assurance Standards Board
(IAASB) emitiu para consulta pública, até 15 de março de
2019, um projeto de revisão da Norma ISRS 4400 - Trabalhos para Executar Procedimentos Acordados com Respeito
a Informação Financeira.
Os trabalhos de procedimentos acordados são amplamente
utilizados em muitas jurisdições e a procura por esses trabalhos continua a crescer. Para garantir que o normativo do
IAASB sobre os trabalhos de procedimentos acordados permaneça relevante no atual ambiente de negócios, o IAASB
propõe a melhoria dos principais conceitos da Norma, incluindo:
·· O papel do julgamento profissional num trabalho de
procedimentos acordados.
·· Disposições relacionadas com a independência do profissional ou a falta dela.
·· Orientação sobre terminologia apropriada ou inadequada para descrever procedimentos e resultados nos relatórios de trabalhos de procedimentos acordados.
·· O uso do perito de um profissional num trabalho de procedimentos acordados.
·· Restrições sobre a distribuição e uso do relatório de trabalhos de procedimentos acordados.
O projeto de Norma pode ser consultado no website da IFAC
em www.ifac.org

