“Seminário sobre Exploração das Perspectivas Profissionais”
(Contabilidade)
Para estudar Contabilidade, são necessários bons conhecimentos de inglês?
Estão disponíveis muitas traduções de livros de contabilidade, sendo também possível
estudar esta especialidade em língua veicular chinesa, no Interior da China ou em
Taiwan. No entanto, possuir bons conhecimentos de inglês poderá igualmente ser útil
nos estudos de contabilidade.
Qual é a diferença entre um curso universitário de Contabilidade e um curso
realizado na Câmara de Comércio e Indústria de Londres (LCCI)?
Os programas dos cursos universitários de Contabilidade partem de um nível básico
para um nível mais complexo, sendo leccionados de forma relativamente sistemática e
incluindo cadeiras como direito comercial, direito tributário, etc. Por sua vez, os
cursos realizados na Câmara de Comércio e Indústria de Londres (LCCI) focam mais
em aspectos profissionais, práticos e de escrituração, não incluindo os domínios legais
relativos a auditorias, tributação de impostos e actividades comerciais.
Qual é a diferença entre Finanças e Contabilidade?
A área das Finanças abrange o estudo de questões relacionadas com a compra e venda
de cheques, actividades bancárias, gestão de activos e investimentos. Por sua vez, a
área da Contabilidade envolve aspectos como a tributação de impostos, gestão e
análise da situação financeira de empresas, sendo os contabilistas conhecidos, por esta
razão, como os “médicos das empresas”.
Após concluir um curso superior de Contabilidade no exterior, é possível
trabalhar em Macau antes de obter a licença para exercer a profissão?
Sim. É possível trabalhar numa firma de contabilidade durante este período, não
sendo, no entanto, permitida a emissão de documentos. Entretanto, é ainda possível a
frequência de cursos de preparação para o exame.
As licenças para exercer auditoria obtidas no exterior são válidas em Macau?
Dadas as diferenças entre Macau e o exterior a nível do Direito Fiscal, é obrigatório
passar primeiramente no exame de Macau para obter uma licença local. É possível,
contudo, solicitar a isenção de exame para algumas cadeiras.
Qual é a diferença entre os contabilistas e os auditores?
O trabalho dos auditores envolve a auditoria da situação financeira. Por sua vez, os
contabilistas são encarregues de elaborar relatórios financeiros, relatórios de activos,
etc.

Quais são as perspectivas profissionais dos contabilistas?
Os contabilistas possuem múltiplas competências, tendo assim a possibilidade de
trabalhar em várias áreas. Mesmo em períodos em que as condições económicas não
sejam favoráveis, os contabilistas são necessários para proceder à liquidação das
instituições ou empresas. Por outro lado, é igualmente necessário um grande número
de contabilistas nos vários serviços do Governo, incluindo na Direcção dos Serviços
de Finanças, na Autoridade Monetária, entre outros.

