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XVIII Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria  
Ordem dos Contabilistas Certificados & Instituto Superior  

de Contabilidade e Administração de Lisboa 

Exmo. Sr.ª Dr.ª Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Dr.ª Paula 
Franco 

Exmo. Sr. Presidente da International Federation of Accountants, Dr. Alan 
Jonhson 

Exmo. Sr. Presidente, do ISCAL, Prof. Doutor Orlando Gomes  

Exmo. Sr. Presidente da Comissão Científica do Congresso, Prof. Rui Pais de 
Almeida 

Ilustres Oradores 

Caros Colegas 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Quero em primeiro lugar agradecer, em nome do Politécnico de Lisboa, o convite 

que me foi formulado para estar presente nesta Sessão de Abertura deste XVIII 
Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria. 

É com gosto que felicito a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), na pessoa 

da sua Bastonária, Dr.ª Paula Franco, e o ISCAL, na pessoa do seu Presidente; 
Prof. Orlando Gomes, pela organização conjunta deste Congresso.  

Evento científico e técnico que a ambas as instituições prestigia e a todos os 
participantes no congresso beneficia. 
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Da parte do Politécnico de Lisboa, uma palavra de reconhecimento ao Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, escola que teve a sua 

origem na Aula do Comércio criada em 1759, por iniciativa da Junta do Comércio, 
no reinado de D. José I, sendo, então, Secretário-Geral do Reino o Marquês de 
Pombal. 

Trata-se da primeira escola publica destinada a formar técnicos de comércio e de 

contabilidade, capazes de apoiar as, então, crescentes exigências do comércio, 
nomeadamente, o internacional, contribuindo para o desenvolvimento económico 
do país.  

O ISCAL continua atualmente a dar o seu contributo à sociedade através da 

formação de três mil e seiscentos alunos nas áreas da contabilidade, da auditoria, 
da gestão das Finanças e da Solicitadoria. 

Neste domínio o país conta, também, com o contributo das escolas irmãs de 

Coimbra (ISCAC) e do Porto (ISCAP). 

Minhas Senhoras 

Meus Senhores 

É de realçar a importância deste congresso para a partilha de conhecimentos e o 

estabelecimento de redes de networking, perspetivando a colaboração 

interinstitucional e internacional nos vastos domínios abordados nas sessões 
agendadas para os dois dias do congresso. 

O desenvolvimento e a modernização de uma sociedade aferem-se pela 

qualidade do trabalho nela desenvolvido e pela dinâmica evolutiva das suas 
instituições. 
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E aqui chegados, este Congresso dá o seu contributo pela qualidade dos oradores 

convidados e dos muitos congressistas que irão abordar temas que extravasam 
a contabilidade e a auditoria, como sejam: 

- A fiscalidade; 

- A adoção de norma internacionais à contabilidade pública portuguesa; 

- O desenvolvimento de novas competências nas formações de 1.º Ciclo do 
ensino superior português; 

- O teletrabalho; 

- A ética, a transparência e a deontologia profissional; 

- O ambiente; 

- A digitalização; 

- Os efeitos da COVID 19 na profissão; 

Caros Colegas 

Pelo exposto, podemos afirmar que a Ordem dos Contabilistas Certificados e o 

ISCAL, ousaram realizar um congresso que rasga horizontes a vai além dos 
aspetos meramente técnicos e inerentes á profissão de Contabilista ou Auditor. 

A ambos estou reconhecido.  
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Parabéns! 

Por fim,  

Exorto o ISCAL a continuar o caminho de desenvolvimento sustentado que tem 
vindo a trilhar nos últimos anos. 

À Ordem dos Contabilista Certificados agradeço a colaboração ativa que tem 
vindo a ter com este nosso instituto. 

Termino, desejando um Bom e Profícuo Trabalho a todos os Oradores e 
Congressistas. 

Muito obrigado 

Elmano Margato 

OCC, 14 de outubro de 2021 

 


