A INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS
A Organização
A International Federation of Accountants (IFAC) é a organização mundial da
profissão da contabilidade e auditoria. Fundada em 1977, a sua missão é servir o
interesse público contribuindo para o desenvolvimento, adopção e implementação de
normas profissionais e orientações de elevada qualidade, para o desenvolvimento de
organizações profissionais de auditoria e firmas de auditoria fortes, e para práticas de
alta qualidade pelos auditores, promovendo o valor dos contabilistas e auditores em
todo o mundo e manifestando-se em assuntos de interesse público onde os
conhecimentos da profissão são mais relevantes.
A IFAC é composta por 167 membros e associados de 127 países de todo o mundo
representando aproximadamente 2,5 milhões de profissionais em regime liberal,
indústria e comércio, sector público e educação. Nenhum outro organismo
internacional e poucas organizações profissionais têm o suporte internacional
abrangente que caracteriza a IFAC.
O corpo directivo da IFAC, o seu pessoal e voluntários estão comprometidos com os
valores de integridade, transparência e especialização. A IFAC também procura
reforçar a adesão a estes valores através do Código de Ética para Profissionais de
Contabilidade e Auditoria do International Ethics Standards Board for Accountants
(o Código do IESBA).
Para mais informações visite o website da IFAC em www.ifac.org.

Iniciativas como Emissor de Normas
A IFAC desde cedo reconheceu que uma via fundamental para proteger o interesse
público é desenvolver, promover e exigir normas reconhecidas internacionalmente
como forma de assegurar a credibilidade da informação sobre a qual os investidores
e outros interessados dependem.
Como tal, a IFAC proporciona as estruturas e processos que suportam as operações
de quatro comités independentes de normalização: O International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB), o International Accounting Education
Standards Board (IAESB), o International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA) e o International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).
Estes comités independentes de normalização seguem um processo rigoroso que
sustenta o desenvolvimento de normas de interesse público de elevada qualidade de
forma transparente, eficiente e eficaz. Além disso, todos têm grupos de apoio
consultivo que proporcionam perspectivas do interesse público e incluem membros
públicos. Estes comités emitem as seguintes normas:
•

Código de Ética para Profissionais de Contabilidade e Auditoria

•

Normas Internacionais de Auditoria, Revisão, Outros Trabalhos de Garantia
de Fiabilidade e Serviços Relacionados
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•

Norma Internacional de Controlo de Qualidade

•

Normas Internacionais de Educação

•

Normas Internacionais de Contabilidade para o Sector Público
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O IAASB, o IAESB e o IESBA estão sujeitos à supervisão do Public Interest
Oversight Board (PIOB). Para mais informações visitar o website www.ipiob.org.
O Compliance Advisory Panel (CAP) supervisiona o cumprimento do programa da
IFAC exigindo que os seus membros e associados demonstrem como fizeram os seus
melhores esforços para implementar as normas emitidas pela IFAC e pelo
Internacional Accounting Standards Board. As obrigações dos membros estão
definidas nos Statements of Membership Obligations da IFAC. Para mais
informações visitar o website http//www.ifac.org/complianceprogram.

Outras Iniciativas
A IFAC desenvolve orientações de referência e promove a partilha de recursos para
servir os profissionais da contabilidade e auditoria em empresas. Também
estabeleceu grupos para tratar assuntos relativos às pequenas e médias firmas de
contabilidade e auditoria (SMP), às pequenas e médias empresas (SME) e aos países
em desenvolvimento, todos tendo um papel crucial na economia global.
•

Comissão dos Profissionais de Contabilidade em Empresas
A Comissão dos Profissionais de Contabilidade em Empresas (PAIB) serve os
organismos membros da IFAC e os profissionais de contabilidade e auditoria
em todo o mundo que trabalham no comércio, indústria, serviços financeiros,
educação e nos sectores público e sem fins lucrativos. Os seus objectivos são a
promoção e contribuição do valor dos profissionais de contabilidade
aumentando a consciência das importantes funções que eles têm em criar,
possibilitar, preservar e relatar valor para as organizações e os seus
stakeholders e para suportar os organismos profissionais em aumentar a
competência dos seus membros para cumprirem esse papel. Estes objectivos
são atingidos ao facilitar a comunicação e troca de boas práticas e ideias. Para
mais informações visitar o website www.ifac.org/paib.

•

Comissão das Pequenas e Médias Firmas de Auditoria
Esta comissão proporciona input directo da perspectiva das firmas de
auditoria de pequena e média dimensão ou de pequenas e médias empresas
nos trabalhos dos preparadores internacionais de normas para enquadrar o seu
plano de trabalho e assegurar que as normas emitidas são aplicáveis às
pequenas e médias firmas de auditoria ou pequenas e médias empresas. A
comissão também emite suporte prático para as pequenas e médias firmas de
auditoria, tais como, guias de implementação e orientações de base Web em
tópicos tais como, implementação eficiente de normas internacionais e
práticas profícuas de gestão. A comissão empenha-se em actividades externas
tais como, o fórum anual de pequenas e médias firmas para manter a
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actualidade de assuntos emergentes e para facilitar a resposta às necessidades
dos interessados em tempo útil. Para mais informações visitar o
www.ifac.org/smp.
•

Comissão dos Países em Desenvolvimento
O foco desta comissão é abordar os desafios que enfrentam os países
emergentes e em desenvolvimento e na constituição de organizações
profissionais de contabilidade e auditoria fortes. Ela congrega indivíduos tanto
de países desenvolvidos como em desenvolvimento que têm uma agenda que
procura aumentar a consciência da contabilidade e auditoria, chamar a atenção
para a necessidade de uma profissão formal e realçam os benefícios
económicos e sociais que uma profissão formal pode trazer. Para mais
informações visitar o website www.ifac.org/about-ifac/professionalaccountancy-organization-development-committee.

•

Comissão dos Auditores Transnacionais
Esta comissão opera como um braço executivo do Forum of_Firms (FoF),
uma associação de redes internacionais de firmas de auditoria que executam
auditorias transnacionais. Proporciona a ligação formal entre o Forum e a
IFAC e tem um papel fundamental em encorajar os membros do Forum a
utilizarem normas de elevada qualidade na prática de auditorias
internacionais. Para mais informações visitar o website www.ifac.org/aboutifac/transnational-auditors-committee.

Outros Recursos
A IFAC publica um conjunto de publicações e de materiais de pesquisa. Outros
manuais disponíveis são:
•

Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other
Assurance, and Related Services Pronouncements

•

Handbook of International Education Pronouncements

•

Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants

•

Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements

A IFAC também publica material de apoio para adopção e implementação, projectos
de norma, consultas públicas, newsletters em papel e electrónicas. A maior parte
destas publicações estão disponíveis no website da IFAC em formato electrónico
para download sem custos. Cópias impressas dos manuais estão também disponíveis
para compra. Para mais informações visitar o website www.ifac.org/publicationsresources.
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Direitos de Autor e Traduções
A política da IFAC relativamente ao copyright das suas publicações está estabelecida
na sua Norma Política Policy for Reproducing, or Translating and Reproducing,
Publications Issued by the International Federation of Accountants.
A IFAC reconhece que é importante que os preparadores e utilizadores das
demonstrações financeiras, auditores, reguladores, advogados, académicos,
estudantes e outros grupos interessados em países onde não se fala a língua inglesa
tenham acesso às suas normas na respectiva língua de origem. A política da IFAC
com respeito à tradução e reprodução das suas normas internacionais (na forma final)
está definida na sua Norma Política Policy for Reproducing, or Translating and
Reproducing, Publications Issued by the International Federation of Accountants.
Para mais informações visitar o site www.ifac.org/translations.
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