
1 
 

 

NEWSLETTER 

JUNHO - JULHO 2022 

Conteúdo 

Mensagem do CEO ..... …………………………………………………………………………………………..    1 

Desenvolvimentos na PAFA .... …………………………………………………………………………………     2 

Desenvolvimentos na Key Stakeholders ....... ………………………………………………………………….    4 

Chamando todos os OPAs à Acção - Sustentabilidade, Anti-Corrupção e Sector Público .......................    5 

Liderança do Pensamento ........ …….. ……….. ………………………………………………………………..    8 

Conhecimento e Percepções Globais ... .....................................................................................................   8 

Próximos Eventos ............ ………………………………………………………………………………………...   10 

Siga-nos ........ ………………………………………………………………………………………………………   12 

 

MENSAGEM DO CEO 

Caros Colegas, 

É difícil acreditar que já tenhamos passado a marca do corredor de 2022. O tempo está a 

voar, pois estamos a implementar a Estratégia PAFA para 2022-2024, que está agora 

disponível no nosso novo website em www.pafa.org.za. Para além da Estratégia, o website 

contém informação sobre Quem Somos, O Que Fazemos, Membros, e Notícias e Eventos, 

bem como valiosos Recursos. Visite o website frequentemente para ficar a par dos 

desenvolvimentos na profissão contabilística em África e não só. 

O relatório sobre o Estado da Profissão em África, lançado este ano, informou o Fórum de Liderança PAFA PAO, 

que se realizou em Junho de 2022 em Victoria Falls, Zimbabué, juntamente com o Conselho do PAFA e as Assembleias 

Gerais Anuais. Agradecemos às Organizações Profissionais de Contabilidade (OPA) no Zimbabué por terem acolhido 

generosamente estes eventos. Com a ajuda dos nossos colegas da Federação Internacional de Contabilistas, o Fórum 

explorou as tendências internacionais e as suas implicações para a profissão contabilística em África. Leia mais sobre 

isto em Chamando Todos os OACs à Acção-Sustentabilidade, Anti-Corrupção, e o Sector Público neste boletim 

informativo. 

https://www.pafa.org.za/uploads/files/PAFA-Strategy-for-2022-2024-Final-English.pdf
http://www.pafa.org.za/
https://www.pafa.org.za/uploads/files/State-of-the-Profession-in-Africa-FINAL-REPORT-En.pdf
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Victoria Falls, Zimbabué, também marcou a primeira actividade do Conselho da PAFA no âmbito da nossa nova iniciativa 

de Responsabilidade Social Empresarial. Através desta iniciativa, pretendemos contribuir para a Agenda 2063 da 

União Africana e para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas de uma forma tangível. 

Encorajamo-lo a juntar-se a nós e a #playyour part. 

A nossa nova estrutura organizacional tem como objectivo implementar a nossa estratégia de forma eficaz e eficiente. 

O nosso pessoal foi redistribuído sob a nova estrutura, e agradeço-lhes pela sua paixão, empenho e diligência. Também 

estou ansioso por apresentar o nosso novo Director: OPAs e Associados Eficazes: Ligação Francesa para si no nosso 

próximo boletim informativo. 

Saudações calorosas, 

Alta 

DESENVOLVIMENTOS NO PAFA 

PAFA Generosamente Alojado em Victoria Falls, Zimbabué 

O PAFA estende a sua sincera gratidão ao Instituto de Administração & Commerce Zimbabwe (IACZ), The Institute 

of Chartered Accountants of Zimbabwe (ICAZ), the Chartered Governance and Accountancy Institute in Zimbabwe 

(CGIZ), the Certified Public Accountants Zimbabwe (CPAZ), e a Southern African Association of Accountants 

(SAAA) pelo seu apoio na organização do Fórum de Liderança PAFA PAO de 2022, da Reunião Geral Anual PAFA de 

2022, e da reunião do Conselho do PAFA de Junho de 2022, e pela sua calorosa hospitalidade. As suas contribuições 

foram essenciais para o sucesso destes eventos. 

SAIPA para acolher o Secretariado do PAFA 

A partir de 1 de Setembro de 2022, o Secretariado do PAFA passará do Instituto 

Sul Africano de Técnicos Oficiais de Contas (SAICA) para o Instituto Sul Africano 

de Técnicos Oficiais de Contas (SAIPA). Tal como o SAICA, o SAIPA é um 

membro fundador do PAFA e um dos seus cinco maiores membros contribuintes. 

O Director Executivo do SAIPA, o Sr. Shahied Daniels, foi fundamental no 

estabelecimento do PAFA; e a Presidente do SAIPA, a Sra. Kantha Naicker, 

representa a organização no Conselho do PAFA. A SAIPA está em Midrand, 

África do Sul. 

Em nome do Conselho do PAFA, agradecemos ao SAICA por ter acolhido 

generosamente o Secretariado do PAFA durante os últimos dez anos. As nossas realizações até à data não teriam sido 

possíveis sem o seu apoio. 

Resultados da AGM PAFA 2022 

A Assembleia Geral Anual (AGM) da 12th Assembleia Geral dos 

Membros, Associados, Afiliados e Observadores do PAFA realizou-

se a 30 de Junho de 2022 no Elephant Hills Hotel, Victoria Falls, 

Zimbabwe. 

Vinte e sete (69%) dos Membros com direito a voto estiveram 

presentes na reunião. As resoluções aprovadas foram as seguintes: 
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Resolução Ordinária 1 - Aprovação da acta da reunião realizada a 18 de Junho de 2021.  

A acta foi aprovada por unanimidade. 

Resolução ordinária 2 - Adopção das demonstrações financeiras auditadas (AFS) para o ano findo em 31 de Dezembro 

de 2021.  

O AFS foi aprovado por unanimidade. 

Resolução ordinária 3 - Nomeação do auditor externo independente. 

A KOPAX Chartered Accountants Proprietary Limited foi unanimemente nomeada como auditor externo independente da 

Federação até à próxima AGM. 

Resolução ordinária 4 - Localização empresarial do PAFA. 

A Assembleia Geral aprovou que a sede do PAFA permaneça na África do Sul e que o secretariado do PAFA se transfira 

do SAICA para o SAIPA. 

Resolução ordinária 5 - Autoridade para agir concedida aos membros do Conselho de Administração ou ao Director 

Executivo, agindo em conjunto ou sozinho. 

A autoridade foi concedida por unanimidade. 

Relatório do Presidente da PAFA 

O Presidente da PAFA, Cosme Goundété, informou sobre a implementação da estratégia da PAFA em 2021, 

demonstrações financeiras anuais auditadas para 2021, identificação e mitigação de riscos, medição do desempenho, 

celebração de dez anos de crescimento, e actividades em 2022.  Clique aqui para ver o relatório do Presidente do 

PAFA. 

Discurso do Presidente da IFAC 

O Presidente da IFAC, Alan Johnson, participou na AGM e dirigiu-se à Assembleia Geral. O Sr. Johnson discutiu o papel 

das PMEs e PMSs na economia global, com particular enfoque na crise climática.  Clique aqui para ver o discurso do 

Presidente da IFAC. 

Fazendo a nossa parte 

A PAFA introduziu a sua nova iniciativa de Responsabilidade Social 

Empresarial em Victoria Falls, Zimbabué. A iniciativa, que será 

implementada juntamente com eventos PAFA seleccionados, destina-se 

a contribuir para a Agenda 2063 da União Africana e para os Objectivos 

de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Convidamos as 

nossas organizações membros a associarem-se a nós e a #playyourpart. 

Em Victoria Falls, representantes do Conselho do PAFA e organizações 

profissionais de 

contabilidade no Zimbabué 

visitaram a Rose of Charity e a Mosi-oa-Tunya High School.  

A PAFA doou mercearias à Rosa da Caridade, enquanto o Presidente da 

PAFA e os membros do Conselho de Administração inspiraram os 

estudantes da Escola Secundária Mosi-oa-Tunya a tornarem-se 

contabilistas profissionais. A PAFA também doou dinheiro e três 

computadores em segunda mão para a escola. O dinheiro foi doado em 

https://pafaafrica.sharepoint.com/:f:/g/EklMq9PBJCNBkWjNmaHTw8IB_1jKAjk91-yQ-_ln87aY9A?e=EDzHjG
https://pafaafrica.sharepoint.com/:f:/g/EnizQXgzTOBEmc1sGECAzzYBe9SHy6x7t4CY1irwiCiGww?e=DkCpXK
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vez de presentes de oradores no Fórum de Liderança do PAFA PAO de 2022. O Secretariado da PAFA agradece aos 

membros do Conselho de Administração da PAFA que generosamente doaram a estas causas em nome dos seus 

institutos. Por favor, clique aqui para ver um vídeo da primeira actividade da PAFA no âmbito da sua nova iniciativa de 

RSE. 

A Nova Estrutura Organizacional do PAFA 

A Estratégia PAFA para 2022-2024 prevê uma nova estrutura organizacional 

para apoiar a sua implementação eficaz e eficiente sob as seguintes áreas 

estratégicas de enfoque: OPAs eficazes, Excelência Técnica, e Qualidade & 

Mobilidade, sendo a Gestão do Valor Público como parte integrante de cada 

uma das áreas de foco. Na nova estrutura organizacional, que se tornou 

efectiva a 1 de Julho de 2022, o pessoal do PAFA foi reafectado nas 

seguintes posições: Lebogang Senne - Director: Excelência Técnica, Reuben 

Orwaru - Manger: Gestão do Valor Público, Nkululeko Mnguni - Gerente: 

Serviços Internos, e Lerato Maku - Assistente de Escritório, enquanto 

Sibongile Setshogo foi nomeado como Associado: Relações com as Partes 

Interessadas.  

O recrutamento para o Director: Os OPAs e Associados efectivos: A Ligação Francesa será concluída em Agosto de 

2022. 

DESENVOLVIMENTOS NAS PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS 

Nova Liderança 

PAFA felicita as seguintes pessoas pelas suas respectivas nomeações e deseja-lhes sucesso nas suas novas funções: 

• Jonathan Dube como Presidente e George Chikava e Lifneth Moyo como Vice-Presidentes do Chartered Governance 

and Accountancy Institute no Zimbabué 

• Sr. Davison Charamba como Presidente do Instituto de Técnicos Oficiais de Contas do Zimbabué 

• Senhor Mor Dieng como Presidente da Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Sénégal 

• William F Ngwa como Presidente do Conseil de l'Ordre des Experts-comptables du Cameroun 

Passagem de um Colega e de um Amigo 

Foi com imensa tristeza que a PAFA tomou conhecimento do falecimento do Chefe do 

Executivo do Instituto de Técnicos Oficiais de Contas no Malawi, Dr. Francis Chinjoka 

Gondwe. O Dr. Gondwe era bem conhecido e respeitado na profissão de contabilista em 

África. Ele foi um contribuinte activo para as actividades da PAFA. A família PAFA vai sentir 

falta das suas valiosas contribuições para o nosso trabalho. Expressamos as nossas sinceras 

condolências à sua família e aos nossos colegas da ICAM. 
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https://pafaafrica.sharepoint.com/:v:/g/ET4IPqdEriRFoX-W18s3GTABv4rJhPgrUKrPv6rVIuTHgg?e=EB8Hwt
https://www.pafa.org.za/uploads/files/PAFA-Strategy-for-2022-2024-Final-English.pdf
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[Por favor partilhe os desenvolvimentos na sua organização com Sibongile Setshogo em SibongileS@pafa.org.za 

para publicação em futuros boletins informativos]. 

chamando todos os pagamentos para ACÇÃO-SUSTENTABILIDADE, ANTI-
CORRUPÇÃO, E O SECTOR PÚBLICO 

Sustentabilidade, anti-corrupção, e o sector público foram áreas de foco estratégico durante o Fórum de Liderança 

PAFA PAO 2022. As sessões estão resumidas abaixo. 

Sustentabilidade  

O objectivo da sessão, que foi facilitada por David Maddon, Director - Public Policy and Regulation na Federação 

Internacional de Contabilistas (IFAC), era o de 

• destacar a situação dos relatórios de sustentabilidade, e porque é relevante para a profissão de contabilista em 

África; 

• articular as ligações entre os relatórios de sustentabilidade e os relatórios integrados; 

• demonstrar a relevância dos relatórios de sustentabilidade para o sector público; e 

• abordar como os padrões de garantia ajudarão os utilizadores a confiar nos relatórios de sustentabilidade. 

Nas suas observações iniciais, o Sr. Madon contextualizou a sustentabilidade e explicou que - quer se trate de um 

consumidor a tentar viver uma vida mais verde, de um activista apaixonado pelo clima, de um decisor político focado em 

mercados financeiros sustentáveis, ou de um gestor de investimentos focado na maximização dos retornos das acções 

- a necessidade de informação de alta qualidade Ambiental, Social e de Governação (ESG) era importante para permitir 

uma tomada de decisão informada. 

O CEO da IFAC, Kevin Dancey, lembrou-nos que os contabilistas profissionais eram os principais facilitadores da 

transição sustentável. O Sr. Dancey desafiou as organizações profissionais de contabilidade a fazê-lo: 

• apoiar o trabalho do novo Conselho de Normas Internacionais de Sustentabilidade (ISSB) estabelecido pela 

Fundação IFRS; 

•  defender a garantia obrigatória de informação de sustentabilidade; e 

• promover o valor que os contabilistas profissionais trazem para o trabalho relacionado com a sustentabilidade. 

Stathis Gould, Director da IFAC - Advocacy, salientou o facto de a sustentabilidade ter começado dentro das empresas 

- com informação financeira e de sustentabilidade a ser utilizada pelos directores e gestores na tomada de decisões, 

estratégia e desenvolvimento de modelos de negócio, e avaliação de risco/oportunidade. Isto é referido como a adopção 

de uma mentalidade integrada. 

A Vice-Presidente da ISSB, Sue Lloyd, forneceu e apresentou uma visão geral da formação da ISSB, objectivo, e dois 

Projectos de Exposição. Para demonstrar como o trabalho da ISSB complementa as estruturas e práticas existentes da 

ESG, o Sr. Madon apresentou a Abordagem dos Blocos de Construção da IFAC e o caminho para trazer os padrões da 

ISSB para os requisitos de relatórios locais: Como os Padrões Globais se Tornam Locais. 

Reconhecendo que a sustentabilidade é igualmente importante para o sector público, Ian Carruthers, Presidente do 

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), apresentou uma visão geral da consulta do IPSASB, 

que explora se o IPSASB deve considerar este desafio. 

Os elementos da apresentação final centraram-se na Visão da IFAC para a Garantia de Alta Qualidade da Informação 

de Sustentabilidade e nas principais conclusões de um amplo envolvimento da IFAC para compreender as diferenças 

mailto:SibongileS@pafa.org.za
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/time-action-sustainability-next-steps-accountancy-profession
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/time-action-sustainability-next-steps-accountancy-profession
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/publications/championing-integrated-mindset-drive-sustainability-and-value-creation
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/publications/championing-integrated-mindset-drive-sustainability-and-value-creation
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/enhancing-corporate-reporting-sustainability-building-blocks
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/how-global-standards-become-local
https://www.ipsasb.org/publications/consultation-paper-advancing-public-sector-sustainability-reporting
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/ifacs-vision-high-quality-assurance-sustainability-information#:~:text=IFAC's%20Vision%20for%20High%2DQuality%20Assurance%20of%20Sustainability%20Information,-IFAC&text=This%20vision%20addresses%20the%20importance,financial%20information%20reporting%20and%20assurance.
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/ifacs-vision-high-quality-assurance-sustainability-information#:~:text=IFAC's%20Vision%20for%20High%2DQuality%20Assurance%20of%20Sustainability%20Information,-IFAC&text=This%20vision%20addresses%20the%20importance,financial%20information%20reporting%20and%20assurance.
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/ifacs-vision-high-quality-assurance-sustainability-information#:~:text=IFAC's%20Vision%20for%20High%2DQuality%20Assurance%20of%20Sustainability%20Information,-IFAC&text=This%20vision%20addresses%20the%20importance,financial%20information%20reporting%20and%20assurance.
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jurisdicionais nas práticas de garantia da informação de sustentabilidade. 

Representantes da Costa do Marfim, Tanzânia e Zimbabué encerraram a sessão partilhando informações sobre a 

evolução dos relatórios de sustentabilidade nos seus respectivos países. Seguiram-se os delegados que identificaram 

as três acções práticas seguintes que o PAFA e as suas OPA poderiam levar nos próximos 12 meses para fazer avançar 

a agenda da sustentabilidade em África: 

• Sensibilização sobre a importância e o papel do contabilista profissional na elaboração de relatórios de 

sustentabilidade e na garantia 

• Desenvolver orientações sobre a adopção e implementação das novas normas internacionais de sustentabilidade 

• Ajudar as OPAs a normalizar a educação contabilística, o que deve incluir a sustentabilidade, e a melhorar os 

membros em sustentabilidade 

Todos os vídeos e slides apresentados nesta sessão podem ser acedidos neste link. 

-Lebogang Senne, Director: Excelência Técnica (LebogangS@pafa.org.za) 

Anti-Corrupção 

A sessão sobre anti-corrupção e anti-lavagem de dinheiro foi conduzida por Scott Hanson, Director - Políticas Públicas e 

Regulamentação na IFAC. O Sr. Hanson cobriu o quadro político global para combater a corrupção e o branqueamento 

de capitais, fornecendo antecedentes sobre os três instrumentos chave: A Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção, a Convenção da OCDE contra o Suborno (e Recomendação), e a Recomendação do GAFI. Ele discutiu a 

intersecção do quadro político global com a profissão contabilística, destacando as novas disposições da Recomendação 

Anti-Suborno revista da OCDE, e a recente revisão da implementação da Recomendação do GAFI. Ele partilhou as 

posições-chave da IFAC (segundo o ponto de vista do combate à corrupção e ao branqueamento de capitais) e o 

envolvimento global. 

O Sr. Hanson apresentou uma proposta de estratégia para a profissão de contabilista para combater a corrupção e o 

crime económico actualmente a ser desenvolvida pela IFAC. O objectivo era assegurar que a estratégia fosse relevante 

para a adesão à PAFA. Ele apresentou os antecedentes e os objectivos, pilares e acções-chave da estratégia proposta 

e procurou obter a opinião da audiência. A audiência enfatizou o seguinte: 

• A necessidade de aumentar a consciência do papel da profissão contabilística na luta contra a corrupção e a lavagem 

de dinheiro. 

• A necessidade de "localizar" a estratégia proposta para o ambiente africano e desenvolver um conjunto de 

ferramentas de envolvimento doméstico PAO. 

• A importância de os OPAs incorporarem o acima exposto nas estratégias das suas organizações, incluindo os seus 

programas de Desenvolvimento Profissional Contínuo. 

• A necessidade de abordar a questão da protecção dos denunciantes no contexto africano. 

A estratégia final, sob o título O Plano de Acção de Combate à Corrupção e ao Crime Económico, deverá ser lançada a 

6 de Setembro de 2022. 

-Alta Prinsloo, CEO (AltaP@pafa.org.za)  

O Sector Público 

PAFA reconhece o papel importante que a profissão contabilística desempenha no reforço dos sistemas de Gestão do 

Valor Público (PVM) para alcançar a disciplina fiscal, a alocação eficaz de recursos, e a prestação eficaz de serviços aos 

cidadãos de África. A participação activa das organizações profissionais de contabilidade (OPA) em assuntos do sector 

https://pafaafrica.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FGovernance%2F2022%20%2D%20Meetings%2FPAO%20Leadership%20Forum%2D2022%2F20220627%20Sustainability%20Session&p=true&ga=1
https://pafaafrica.sharepoint.com/:b:/g/EZtwZLtqsHBLmH6bP2tYWegBT54GeGSb87pWsZi_rGhNmw?e=4b3Eke
https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/fighting-corruption-and-money-laundering
https://pafaafrica.sharepoint.com/:b:/g/ERJvgXskTNRGjjVPwf7U8iIBmFFXpvoyWOUq9hEVPHTNjg?e=EhdpTa
https://pafaafrica.sharepoint.com/:b:/g/ERJvgXskTNRGjjVPwf7U8iIBmFFXpvoyWOUq9hEVPHTNjg?e=EhdpTa
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público pode contribuir grandemente para uma maior responsabilização e utilização prudente dos recursos públicos. Isto 

pode ter um impacto positivo nos cidadãos através de uma prestação de serviços eficiente e de qualidade, níveis 

reduzidos de pobreza extrema e, em última análise, melhores meios de subsistência. 

O objectivo da sessão, Transparência, Responsabilidade e Boa Governação no Sector Público - Uma Oportunidade e 

Responsabilidade de Interesse Público para a Profissão Contabilística em África, era ajudar os participantes a apreciar 

o PORQUÊ, O QUE e COMO de se envolverem com o sector público. A sessão foi aberta pela Vice-Presidente do 

Conselho do PAFA, Sra. Keto Kayemba, e pela Auditora-Geral da República do Zimbabué, Sra. Mildred Chiri.  

Um painel do CPA Edwin Makori, CEO do Instituto de Contadores Públicos Certificados do Quénia (ICPAK), o Sr. Andre 

Foko, Membro do Conselho do PAFA, e a Sra. Laura Leka, Directora da Federação Internacional de Contadores (IFAC), 

partilharam experiências locais e desenvolvimentos internacionais. O CPA Edwin Makori apresentou uma metodologia 

de envolvimento com o sector público que é apoiada por um caso convincente, um quadro legal robusto e uma estrutura 

governativa alinhada. Ele destacou os desafios enfrentados e as oportunidades aproveitadas pelo ICPAK no 

envolvimento com o sector público. O Sr. Foko concentrou-se na profissão contabilística nos países francófonos em 

África. Partilhou a experiência do Conseil Permanent de la Comptabilité, République Démocratique du Congo no seu 

envolvimento com o sector público. Ele também destacou os principais resultados da 3rd Conferência de Gestão das 

Finanças Públicas dos Países Francófonos em África, realizada em Fevereiro de 2022 em Lomé, Togo, observando que 

a implementação bem sucedida dos resultados da conferência iria acender uma abordagem focalizada no envolvimento 

do sector público para tais OPA. Laura Leka salientou que o envolvimento no sector público proporciona uma 

oportunidade significativa para os OPA avançarem com o mandato de interesse público da profissão de contabilista. Ela 

elaborou o ponto de vista do IFAC, Maior Transparência e Responsabilidade no Sector Público, e mostrou alguns dos 

recursos do IFAC que os OPAs podem utilizar no seu envolvimento no sector público, incluindo a Ferramenta de 

Avaliação da Intervenção Covid-19, Treinar o Formador: Introdução às IPSAS, e Caminhos para o Acréscimo.  

Um painel do Sr. Evans Mulera e do Sr. Neo Hlatshwayo da Iniciativa Africana de Profissionalização (API) e do Sr. Admire 

Ndurunduru, o CEO do Conselho de Contabilistas e Auditores Públicos (PAAB) Zimbabué, discutiram o reforço da 

capacidade de contabilidade do sector público. A dupla do API concentrou-se no poder das parcerias na 

profissionalização da contabilidade e auditoria do sector público e nas oportunidades apresentadas pelo API na 

capacitação dos profissionais de GFP para desempenharem eficazmente os seus mandatos. O Sr. Admire Ndurunduru 

partilhou experiência prática sobre como o regulador está a envolver-se com o sector público no Zimbabué através de 

estreita colaboração e desenvolvimento de caminhos para as OAP. As discussões estão numa fase avançada para 

implementar o programa API no Zimbabué para apoiar o trabalho do regulador. 

As apresentações da sessão PVM podem ser acedidas clicando aqui.  

Os participantes abordaram as seguintes questões: 

1. Qual é a maior motivação para um OPA se envolver no sector público? 

2. Em que área(s) o envolvimento de um OPA no sector público produziria o maior impacto? 

Em resposta à pergunta 1, os participantes listaram as três principais razões para se envolverem no sector público: 

• A necessidade de profissionalizar o sector público. 

• A necessidade de cumprir o mandato de interesse público da profissão de contabilista, assegurando que os 

funcionários públicos continuam a prestar contas aos cidadãos na gestão dos assuntos públicos. 

• A necessidade de melhorar a sustentabilidade dos OPAs através da criação de um mercado para os seus membros 

e do crescimento da sua base de membros.  

Em resposta à pergunta 2, os participantes listaram as seguintes áreas: 

https://www.pafa.org.za/uploads/files/TOGO-PFM-CONFERENCE-REPORT_ENGLISH-EMAIL.pdf
https://www.ifac.org/news-events/2021-07/ifac-releases-latest-point-view-greater-transparency-and-accountability-public-sector#:~:text=IFAC's%20Point%20of%20View%20explores,the%20planet%2C%20and%20the%20economy.
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/covid-19-intervention-assessment-tool
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/covid-19-intervention-assessment-tool
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/train-trainer-introduction-ipsas-module-1-introduction
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/pathways-accrual
https://pafaafrica.sharepoint.com/:f:/g/EoV3A6RezjFOpE2_3dmPSkEBytX1ttg5M7MBBlCW_s2Ovw?e=hUvxsf
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• Adopção e implementação da contabilidade de exercício no sector público. Muitos governos em África ou estão 

a reportar com base na caixa ou atrasaram a transição para a contabilidade de exercício de acordo com o Índice 

Internacional de Responsabilidade Financeira do Sector Público. 

• Ajudar na requalificação e desenvolvimento profissional contínuo dos funcionários do sector público. 

• Participar ou fornecer orientação no recrutamento de funcionários-chave das finanças do sector público, tais 

como o Contabilista Geral e o Auditor Geral. 

Para serem eficazes na extensão das suas actividades ao sector público, as OPAs devem: 

• incluir o envolvimento do sector público como uma prioridade nas suas estratégias; e 

• desenvolver um quadro de engajamento do sector público que descreva claramente a sua abordagem, actividades 

relevantes para o engajamento e um mecanismo para monitorar o progresso.   

-Reuben Orwaru, Manger: Gestão do Valor Público (ReubenO@pafa.org.za) 

LIDERANÇA DO PENSAMENTO 

AAFA lança um apelo à investigação generosamente apoiado pela PAFA 

A Associação Africana de Contabilidade e Finanças (AAFA) anunciou um 

apelo à investigação que é generosamente apoiado pela PAFA ao abrigo da 

Iniciativa de Investigação em Contabilidade e Finanças (ACAFRI) 2022-2023, 

que se articula com o tema do Congresso Africano de Contabilistas (ACOA) 

2023, Transformação Estrutural e Crescimento das Economias Africanas. 

No âmbito desta iniciativa, a PAFA financiará três projectos, que serão seleccionados pelo Comité de Implementação e 

Revisão da AAFA. As propostas, que deveriam ter sido apresentadas a 8 de Agosto de 2022, foram convidadas por 

académicos, com o investigador principal (e autor principal do relatório) residente em África e um membro permanente 

do pessoal académico de uma universidade ou outra instituição de ensino superior em África. Para mais informações vá 

a https://aafassociation.com/projects/ ou contacte Sibongile Setshogo, Associado da PAFA: Stakeholder Relations, em 

SibongileS@pafa.org.za.  

CONHECIMENTO E INSIGHTS GLOBAIS 

Gestão do Valor Público 

• O Fórum de Organizadores do Sector Público de 2022 terá lugar de 19 a 20 de Setembro de 2022 em Cascais, 

Portugal, sob o tema IPSASB 2.0: Levando-o para o próximo nível. Registe a sua manifestação de interesse para 

participar e os detalhes do registo seguir-se-ão. 

• IPSAS 44, Activos Não Correntes Detidos para Venda e Operações Descontinuadas, que se baseia na Norma 

Internacional de Relato Financeiro (IFRS®) 5, Activos Não Correntes Detidos para Venda e Operações 

Descontinuadas, torna-se efectiva a 1 de Janeiro de 2025 (é permitida a sua adopção antecipada). 

• IPSAS 43, Arrendamentos, que substitui IPSAS 13, Arrendamentos, introduz o modelo de direito de uso para 

arrendatários, alinhado com a IFRS 16, Arrendamentos. Para os arrendatários, a IPSAS 43 introduz um modelo de 

direito de uso que substitui os riscos e recompensas incidentais ao modelo de propriedade na IPSAS 13, 

Arrendamentos. Para arrendadores, o IPSAS 43 transporta substancialmente os riscos e recompensas incidentais 

ao modelo de propriedade no IPSAS 13. A norma torna-se efectiva a partir de 1 de Janeiro de 2025. 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/international-public-sector-financial-accountability-index-2020
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/international-public-sector-financial-accountability-index-2020
mailto:ReubenO@pafa.org.za
https://aafassociation.com/projects/
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ipsasb.org%2Fevents%2Fpublic-sector-standard-setters-forum&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092325571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uQzP5fiwBKhr8Z7q3oMtJBST%2B%2FeFDylkgdEJVMicgKc%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3aepzek&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092325571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IAUff4paVO%2Bcj1ab9ep53XaFyLizoQCYyIJz4ii2o58%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3aepzek&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092325571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IAUff4paVO%2Bcj1ab9ep53XaFyLizoQCYyIJz4ii2o58%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ipsasb.org%2Fpublications%2Fipsas-44-non-current-assets-held-sale-and-discontinued-operations&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092481813%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FiEN%2FEG1vTx7EwogTpl7gpVnGUn15rOyoZtaywjsf9g%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ipsasb.org%2Fpublications%2Fipsas-43-leases&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092481813%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wk56LhtLEBHyKgoV2PhJplbcywj2VG3Ge%2BOjr3Efrz4%3D&reserved=0
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Normas Internacionais e Melhores Práticas 

Auditoria e Garantia 

• IAASB Digital Technology Market Scan: Processamento de Linguagem Natural - Este quarto Market Scan 

explora o processamento de linguagem natural (PNL), uma tecnologia que tem aplicações dentro do Acesso à 

Informação e Dados (PNL e Visão por Computador para Digitalização de Documentos) e dentro da Avaliação de 

Controlos Internos (Reconhecimento Óptico de Caracteres, PNL e Aprendizagem por Máquina para Análise 

Inteligente de Documentos e Voz). Esta tecnologia tem o potencial de ter impacto em muitas áreas da auditoria - 

melhorando a forma como os auditores trabalham e proporcionando oportunidades para uma maior compreensão. 

O IAASB irá emitir um Scan de Mercado sobre tópicos do relatório aproximadamente a cada dois ou três meses. 

Veja o anterior lançamento IAASB Digital Technology Market Scans: (1) Padronização de Dados; (2) Acesso API; e 

(3) Inteligência Artificial - Uma Cartilha. 

• Equilibrar Urgência e Eficácia nas Normas Internacionais de Garantia de Sustentabilidade - A IAASB está a 

dar os próximos passos para novas normas de garantia da ESG. A IAASB já tem normas e orientações bem 

estabelecidas, baseadas em princípios e assuntos específicos que estão a ser efectivamente aplicadas. Mas saiba 

que há mais trabalho a ser feito para reunir as normas e orientações existentes e complementá-las para abordar 

especificamente a garantia de relatórios de sustentabilidade. A IAASB discutiu recentemente as suas acções para 

responder à necessidade urgente de um quadro internacional de garantia para a elaboração de relatórios de 

sustentabilidade. A IAASB espera ter as novas normas de garantia de sustentabilidade propostas prontas para 

comentários públicos durante a segunda metade de 2023. 

• Proposta de Emendas de Escopo Estreito à ISA 700 (Revisada), Formação de Opinião e Relatórios sobre 

Demonstrações Financeiras e ISA 260 (Revisada), Comunicação com os Responsáveis pela Governança - Estas 

propostas de emendas de escopo estreito à ISA 700 (Revisada) e ISA 260 (Revisada) ajudarão a operacionalizar as 

alterações recentemente aprovadas ao Código Internacional de Ética para Contadores Profissionais do IESBA 

(incluindo as Normas Internacionais de Independência) relacionadas com entidades listadas e de interesse público. 

As alterações ao Código IESBA exigem que as empresas divulguem publicamente quando os requisitos de 

independência das entidades de interesse público tiverem sido aplicados numa auditoria das demonstrações 

financeiras. Os comentários são solicitados até 4 de Outubro de 2022. 

• Norma Internacional sobre Auditoria 600 (revista), Considerações Especiais - Auditorias das Demonstrações 

Financeiras de Grupo (Incluindo o Trabalho dos Auditores Componentes) - A norma revista aborda 

considerações especiais que se aplicam às auditorias das demonstrações financeiras de grupo (auditorias de grupo). 

As auditorias de grupo são frequentemente mais complexas e desafiantes do que as auditorias de uma única 

entidade porque um grupo pode ter muitas entidades ou unidades de negócio em múltiplas jurisdições, e os auditores 

de componentes podem estar envolvidos. Veja a Base para Conclusões e uma Folha de Factos estão disponíveis 

para apoiar a implementação. A norma revista é eficaz para auditorias de demonstrações financeiras de grupo para 

períodos com início em ou após 15 de Dezembro de 2023. 

Ética 

• Comentários do IESBA sobre os Projectos de Exposição de Sustentabilidade do International Sustainability 

Standards Board (ISSB) - O IESBA acredita que para satisfazer as necessidades de informação de sustentabilidade 

dos investidores, clientes, empregados ou potenciais empregados, agências governamentais e outras partes 

interessadas, a infra-estrutura que apoia a elaboração de relatórios de sustentabilidade e a garantia de 

sustentabilidade deve ser sustentada pelos mais elevados padrões de comportamento ético. Padrões adequados, 

globalmente aplicáveis, tais como os estabelecidos no Código IESBA e padrões futuros, relacionados com a 

sustentabilidade que o IESBA já se comprometeu a desenvolver, juntamente com um sistema robusto de gestão, 

https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iaasb.org%2Fnews-events%2F2022-06%2Fiaasb-digital-technology-market-scan-natural-language-processing&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092325571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7%2B%2FD6XSBYcsTW6ATViUEsioueY3n0YzOlMmRSrOW0xw%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iaasb.org%2Fiaasb%2Fnews-events%2F2021-10%2Fiaasb-digital-technology-market-scan-data-standardization&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092325571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BAZHym8Lo784TTrhSHxdtR1N08SRx9O%2F5Kv3EFyCox0%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iaasb.org%2Fiaasb%2Fnews-events%2F2022-01%2Fiaasb-digital-technology-market-scan-api-access&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092325571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j8x0qYwYso2EmJApFF6L%2B%2BeWzOkpZYy9GUCJZw7tc7U%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iaasb.org%2Fiaasb%2Fnews-events%2F2022-03%2Fiaasb-digital-technology-market-scan-artificial-intelligence-primer&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092325571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3swstwfhS3IkQ2EPY3gkZkIinWmrDH2q6IY0g968SMU%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iaasb.org%2Fnews-events%2F2022-06%2Fbalancing-urgency-and-effectiveness-international-sustainability-assurance-standards&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092325571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AFPjUrGag6LcH%2Bz3Fk4SpVyIMe5Uv0sMJP6D0e6hhfs%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iaasb.org%2Fpublications%2Fproposed-narrow-scope-amendments-applying-independence-public-interest-entity&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092325571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J2KeuSGeOjyNv7qGlhQtPwMyt%2B8E3XK881EvVte97Nw%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iaasb.org%2Fpublications%2Finternational-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial-statements&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092325571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qW64RIq4rv1oMLNgxlmj6n0vLSK8wH90Q0MAk758fJk%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iaasb.org%2Fpublications%2Finternational-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial-statements&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092325571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qW64RIq4rv1oMLNgxlmj6n0vLSK8wH90Q0MAk758fJk%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iaasb.org%2Fpublications%2Finternational-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial-statements&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092325571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qW64RIq4rv1oMLNgxlmj6n0vLSK8wH90Q0MAk758fJk%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ethicsboard.org%2Fnews-events%2F2022-06%2Fiesba-comments-issb-s-sustainability-and-climate-related-disclosures-exposure-drafts%3Futm_source%3DMain%2BList%2BNew%26utm_campaign%3D5e2f83cd4b-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_28_12_46%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_c325307f2b-5e2f83cd4b-80723836&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092169328%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FDNQIaW8%2BWiZudMhHVNqtNwa7vrWxTqTXIf%2B5aULIlU%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ethicsboard.org%2Fnews-events%2F2022-06%2Fiesba-commits-readying-global-ethics-and-independence-standards-timely-support-sustainability&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092169328%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G2aYw6oOU52KmwBozbVVwINifJgPa0xqjP0epxHPzCE%3D&reserved=0
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supervisão e aplicação da qualidade, são essenciais para a elaboração de relatórios de sustentabilidade 

consistentes, relevantes e dignos de confiança. Veja a resposta oficial do IESBA.  

• O IESBA compromete-se a Preparar os Padrões de Ética e Independência Globais atempadamente em Apoio 

à Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade e Garantia - O IESBA decidiu por unanimidade tomar medidas 

atempadas para desenvolver padrões de ética e independência adequados e globalmente aplicáveis como parte 

crítica da infra-estrutura necessária para apoiar a elaboração de relatórios de sustentabilidade transparentes, 

relevantes e dignos de confiança. O IESBA encarregou o seu recentemente criado Grupo de Trabalho de 

Sustentabilidade de desenvolver uma visão estratégica para orientar as acções de definição de padrões do IESBA 

em relação aos relatórios e à garantia de sustentabilidade. O Grupo de Trabalho irá preparar um plano de projecto 

até Dezembro de 2022 como uma plataforma de lançamento para o início do trabalho de definição de padrões logo 

a seguir. 

• Revisões às Definições de Entidade Cotada e Entidade de Interesse Público no Código - As disposições 

revistas especificam uma lista mais ampla de categorias de entidades como PIE cujas auditorias devem ser sujeitas 

a requisitos adicionais de independência para satisfazer as elevadas expectativas das partes interessadas 

relativamente à independência dos auditores quando uma entidade é uma PIE. A definição revista de PIE e 

disposições relacionadas tornam-se efectivas para auditorias de demonstrações financeiras para períodos com 

início em 15 de Dezembro de 2024. A adopção antecipada é permitida e encorajada. 

• Revisões das Disposições do Código relativas a Serviços Não Seguros; e revisões relacionadas com as 

Disposições do Código relativas a Taxas - As disposições revistas do NAS e as disposições relativas a taxas 

reforçam significativamente os guardrails em torno da independência do auditor em duas áreas importantes que têm 

o potencial de criar incentivos que influenciam o comportamento do auditor - serviços não seguros prestados aos 

clientes de auditoria e taxas. As disposições revistas do NAS e as disposições relacionadas com os honorários 

tornam-se efectivas para auditorias das demonstrações financeiras para períodos com início em ou após 15 de 

Dezembro de 2022. A adopção antecipada é permitida e encorajada, visite aqui a página web dedicada 

Educação e Capacitação PAO 

• As revisões ao IES 2, 3, 4, e 8 são agora efectivas, a partir de 1 de Janeiro de 2021.  As revisões a estas normas 

reflectem a crescente procura de contabilistas especializados em tecnologias de informação e comunicação e 

colocam mais ênfase nas competências e comportamentos de cepticismo profissional. Estas aplicam-se tanto aos 

aspirantes a contabilistas como aos contabilistas profissionais. 

• Auto-avaliação em relação aos Principais Requisitos das Normas Internacionais de Educação - disponível em árabe, 

francês, português e espanhol. 

Todos os materiais da IFAC podem ser traduzidos e reproduzidos através da submissão de um pedido à base de dados 

de traduções da IFAC. Para se manter actualizado, subscreva o The Latest. 

PRÓXIMOS EVENTOS 

PAFA 

Data Evento Inscrição 

9 de Setembro de 

2022 

PAFA-SAICA Série de Workshops de Gestão da Qualidade 

Workshop 6: Monitorização e Remediação 
Guarde a data 

https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ethicsboard.org%2Fpublications%2Fletter-iesba-chair-international-sustainability-standards-board-issb&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092169328%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EonldASZi2ejiFBv6D2%2BpMrA4ekEBv77TCWFf1ps8ZI%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ethicsboard.org%2Fpublications%2Fletter-iesba-chair-international-sustainability-standards-board-issb&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092169328%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EonldASZi2ejiFBv6D2%2BpMrA4ekEBv77TCWFf1ps8ZI%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ethicsboard.org%2Fnews-events%2F2022-06%2Fiesba-commits-readying-global-ethics-and-independence-standards-timely-support-sustainability%3Futm_source%3DMain%2BList%2BNew%26utm_campaign%3Db271b03d8e-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_13_01_15%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_c325307f2b-b271b03d8e-80723836&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092169328%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mbSh5XTc6Svo3usELCZ%2FHzu84BiEYFXr8vyUtG26CeM%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ethicsboard.org%2Fpublications%2Ffinal-pronouncement-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092169328%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O85IAnU7d1OCh8RcdEAlV%2BC0E6RCkYd7Pd5y3Vw297M%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ethicsboard.org%2Fpublications%2Ffinal-pronouncement-revisions-non-assurance-service-provisions-code&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092325571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P0q4ybHbhW5UFWQdVPspvCWzlVfM5H5DQQCUmMbB8aY%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ethicsboard.org%2Fpublications%2Ffinal-pronouncement-revisions-fee-related-provisions-code&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092325571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F9i9usVYJ6dxZusmJUphmfajxEhdKlYxrmasX%2BmMN%2B8%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ethicsboard.org%2Ffocus-areas%2Fstrengthening-international-independence-standards&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C0f6e56d2f9e341f40f6708da64e9ebd8%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637933253092325571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KX%2Fv0hf7FrnTQTooCUWTEJG5tyFr7U19OvkEL3%2B00ZU%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feducation.ifac.org%2Findex.html&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C1bfb3947c1de4e17704508da2c6145fa%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637871093700867224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kgfCke1jto6qm%2FhZ35Ktjxo1mL16%2F1WHeb9RhF2jyrQ%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fknowledge-gateway%2Fsupporting-international-standards%2Fpublications%2Fself-assessment-against-main-requirements-international-education-standards&data=05%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C1bfb3947c1de4e17704508da2c6145fa%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637871093700867224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=65bIh9qMZXk1KTs%2F3DIJje%2BHsiz%2B9d7vAMhq65aH91Q%3D&reserved=0
https://protect-za.mimecast.com/s/6vgvCKO71pHqqmO9fMD0OQ?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/6vgvCKO71pHqqmO9fMD0OQ?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/DnSSCLg17qcPP4KXuqF8PO?domain=ifac.org
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7 de Outubro de 

2022 

PAFA-SAICA Série de Workshops de Gestão da Qualidade 

Workshop 7: ISQM 2 
Guarde a data 

11 de Outubro de 

2022 
Webinar: Projecto de Exposição das IFRS para PME Guarde a data 

7 de Novembro de 

2022 

PAFA-SAICA Série de Workshops de Gestão da Qualidade 

Workshop 8: ISA 220 
Guarde a data 

7 de Dezembro de 

2022 

PAFA-SAICA Série de Workshops de Gestão da Qualidade 

Workshop 9: Recapitulação 
Guarde a data 

7 de Fevereiro de 

2023 

PAFA-SAICA Série de Workshops de Gestão da Qualidade 

Workshop 10: Avaliando o Sistema QM 
Guarde a data 
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Intervenientes do PAFA 

Congresso Mundial de Contabilistas 2022 

 O Congresso Mundial de Contadores 2022-Building Trust Enabling 

Sustainability, será organizado pelo Institute of Chartered 

Accountants of India (ICAI) de 18 a 21 de Novembro de 2022 no Jio 

World Convention Centre, Mumbai, Índia. O tema considera o 

contínuo envolvimento e papel da profissão contabilística na 

construção da confiança, protegendo o interesse público, e 

possibilitando a sustentabilidade. 

As inscrições estão abertas tanto para o atendimento físico como 

virtual. A taxa de inscrição foi mantida baixa para que os benefícios 

do WCOA 2022 possam atingir um número máximo de contabilistas profissionais. 

Os membros das organizações membros do PAFA receberão um desconto adicional de 15% até 15 de Setembro de 

2022, quando utilizarem o código PAFA15 durante o registo. Registe-se em www.wcoa2022mumbai.org 

Conferência & Exposição Anual ACFE África 

Junte-se à luta global contra a fraude. Participe na Conferência e 

Exposição Anual da Associação de Examinadores de Fraudes 

Certificados (ACFE), África do Sul, de 12 a 14 de Setembro de 2022. A 

conferência é a maior reunião antifraude em África e a segunda maior 

do mundo. Registe-se em https://acfeafrica.floor.bz/. 

 

 

 

 

IFAC 

Reveja regularmente a Página de Eventos da IFAC para identificar quaisquer eventos relevantes para o seu PAO ou 

membros. 

[Por favor contacte Sibongile Setshogo em SibongileS@pafa.org.za se desejar incluir algum dos eventos da sua 

organização nesta newsletter]. 

SEGUINTE-NOS 

Estamos ansiosos por continuar a conversa. Por favor siga-nos no LinkedIn, digitalizando o código QR abaixo com o seu 

telefone. Procure mais informações no novo website PAFA www.pafa.org.za 

 

 

 

 

https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wcoa2022mumbai.org%2F&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C7f3010f44fb04e49900b08da10ce9855%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637840776770830393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7tKmO0IEdsadk%2BlYfn3pu94BNHKK110pQEd1HgvjLAY%3D&reserved=0
https://www.ifac.org/events
mailto:SibongileS@pafa.org.za


13 
 

Por favor envie quaisquer perguntas ou comentários para: info@pafa.org.za. 


