
SUSTENTABILIDADE  
E 

 ÉTICA PROFISSIONAL 

XXV SEMINÁRIO CILEA 



Desenvolvimento sustentável 
 

 ”Aquele que responde às necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de satisfazerem as suas 
próprias necessidades” 

 
 

  

 



 
Só pode existir sustentabilidade de uma 
profissão se existir antes de tudo ética 
profissional. 
 



Qual o fundamento deste conjunto de 
regras para o exercício da profissão de 
contabilista? 



Responsabilidade de regulação da profissão 
 
 

OTOC 

O  respeito pelos valores éticos profissionais 
é a garantia de sustentabilidade de uma 
determinada profissão. 



Atitudes indispensáveis a um bom profissional 

 
Generosidade 

 

Cooperação no trabalho em equipa 

 
 Postura pró-ativa, inovador e empreendedora 



Responsabilidade das minhas ações 
enquanto profissional 

  
 Enquanto profissional qualificado numa 

determinada área, com a minha conduta, não 
coloco apenas em causa a minha atividade 
profissional mas a atividade profissional de 
todos aqueles que exercem a “minha” 
profissão, de toda a classe. 



Relação Ética e Sustentabilidade 



  
 O TOC é o coração de qualquer empresa, 

é o “médico” que dia após dia está 
disponível para dar os indicadores sobre 
a saúde da empresa, receitando e 
aconselhando as medidas a tomar.  

A importância do TOC 



O Dever Intergeracional 

 exige que cada um de nós proteja a dignidade e a 
importância da sua profissão, para que as gerações 
futuras possam ter esta profissão e que esta profissão 
seja reconhecida; 
 

 exige que cada um de nós atue de forma ética e de 
acordo com as regras deontológicas da sua classe, pois 
foi isso que fizeram no passado os seus colegas e que 
permitiram que exerçamos esta atividade;  
 

 exige de todos os seus colegas que atuem de acordo com 
a ética profissional e os códigos deontológicos pois cada 
um de nós quer que a sua profissão seja reconhecida, 
seja importante e digna e, dessa forma, que se sinta 
realizado profissionalmente e pessoalmente. 

 



O Caminho da Sustentabilidade da Profissão 



 
“ Sendo poucos na profissão, maiores 
recursos económico financeiros estarão 
disponíveis e mais tocará a cada um.” 
 
 
Este é o pensamento distorcido que coloca 
em causa todos os valores e princípios da 
ética e levará à insustentabilidade da 
profissão. 

 
 



Agostinho Silva 
Vice-Presidente do Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave (IPCA) 
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