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POC 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. Em 25 de Julho de 1978 foi adoptada pelo Conselho das Comunidades Europeias a 

Directiva nº 78/660/CEE (4ª Directiva do Conselho), relativa às contas anuais de certas 

formas de sociedades. 

O seu objectivo primordial é a coordenação das disposições nacionais dos vários Estados 

membros respeitantes à estrutura e conteúdo das contas anuais e do relatório de gestão, 

aos critérios de valorimetria, assim como ao exame e divulgação desses documentos. A 

sua aplicação estende-se às sociedades de responsabilidade limitada, designadamente as 

anónimas e por quotas. 

Pretendeu-se, assim, não só contribuir para a protecção dos interesses dos associados e de 

terceiros, como também assegurar a comparabilidade e equivalência da informação 

financeira divulgado. 

1.2. Tendo em consideração que as contas anuais devem dar uma imagem verdadeira e 

apropriada da posição financeira e dos resultados das operações das empresas, a 4ª 

Directiva estabelece esquemas de modelos obrigatórios para a elaboração do balanço e da 

demonstração dos resultados, as informações a divulgar em notas anexas e o conteúdo 

mínimo do relatório de gestão. 

Aquela directiva contempla também duas perspectivas de demonstrações dos resultados: 

Por naturezas; e 

Por funções. 

A adopção no Plano Oficial de Contabilidade das duas perspectivas de demonstração dos 

resultados permite alargar os meios de análise da rendibilidade das empresas 

Uma das preocupações da directiva é a divulgação da informação sobre sociedades em 

regime de grupo e a preparação das contas para a consolidação, matéria que veio 

posteriormente a ser objecto de outra directiva daquele Conselho, a nº 83/349/CEE (7ª 

Directiva). 

1.3. A adesão, em 1986, do nosso país à CEE veio trazer-lhe a obrigação de incluir no seu 

normativo as disposições das directivas comunitárias. 

Consciente da tarefa que se lhe impunha no que respeita às disposições de ordem 

contabilística, a Comissão de Normalização Contabilística (CNC) incluiu, nesse mesmo 

ano, no plano de actividades para 1987 a adaptação do Plano Oficial de Contabilidade 

(POC) à 4ª Directiva. Após a aprovação do referido plano de actividades pelo Governo, a 

CNC deu imediatamente início aos respectivos trabalhos. 

1.4. Estudada a 4ª Directiva, a CNC entendeu dever fazer uma reflexão sobre a natureza 

desse trabalho e a metodologia a aplicar no seu desenvolvimento. Apesar de ter mais de 

10 anos de aplicação, pois entrou em vigor em 1977, o POC apresenta uma concepção e 

estrutura que se adaptam, com relativa facilidade, à produção da informação requerido, 

sem necessidade de alterações muito profundas a nível da lista das contas e da sua 

terminologia e conteúdo. 

Por outro lado, deve-se dizê-lo, estão a ser desenvolvidos, no âmbito das organizações 

européias dos profissionais de contabilidade e em ligação com as estruturas da CEE, 
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vários trabalhos com vista a conseguir a harmonizarão contabilística mundial, objectivo 

máximo da Internacional Federation of Accountants (IFAC). Para a sua consecução estão 

a fazer-se esforços no sentido de eliminar as divergências, não muito significativas, entre 

as normas contabilísticas contidas na 4ª Directiva e as normas internacionais de 

contabilidade emitidas pelo Internacional Accounting Standards Committee (IASC), 

órgão dependente da IFAC. Neste sentido, o próprio IASC se propõe limitar as opções de 

políticas contabilísticas contidas nas suas normas, de forma a facilitar a harmonização. 

Assim, a CNC optou por uma revisão com o mínimo de alterações, com efeitos positivos 

não só para os técnicos que o têm de aplicar, como também para os próprios utentes. 

1.5. Todavia, o facto de a CNC ter optado por aquela revisão não a impediu de aproveitar 

a oportunidade para introduzir modificações que a prática da aplicação recomendava, 

bem como para desenvolver conceitos, princípios e normas de aceitação geral, dedicando 

especial atenção às normas internacionais. 

Nesta matéria, e com a internacionalizarão dos mercados de bens, de serviços e de 

capitais, o nosso país não pode deixar de acompanhar os desenvolvimentos e progressos 

que se verificam ao mais alto nível, desligando-se de esferas de influências mais restritas, 

sob pena de se pôr em causa não só o funcionamento desses mercados, sempre 

dependentes da qualidade da informação financeira, como os profissionais de 

contabilidade, que se vêm esforçando por acompanhar a evolução registada. 

 


