
 

Professional Accountancy Education Europe: porquê e para quê? 
 

Objetivos 

 

O objetivo do Professional Accountancy Education Europe (PAEE) é desenvolver uma 

estrutura conceptual de formação profissional de alta qualidade em matérias 

contabilísticas, baseada em princípios comuns, a nível internacional, para a formação de 

profissionais de contabilidade e de auditoria. A força do PAEE em contexto europeu, 

reside na capacidade de falar a uma só voz. O PAEE promove a excelência na formação 

em matérias contabilísticas e o diálogo com as diversas autoridades nacionais, europeias 

e internacionais, de forma a continuar a desenvolver as competências e os conhecimentos 

necessários ao exercício da profissão de contabilista e de auditor no âmbito das várias 

Ordens / Institutos profissionais. Finalmente, ao organizar o diálogo entre as Ordens / 

Institutos profissionais membros, legisladores e reguladores, o PAEE facilita a 

mobilidade internacional dos profissionais. 

 

Meios 

 

O PAEE desenvolveu um quadro conceptual de aptidões e competências necessárias ao 

exercício da profissão, deixando espaço para especificidades nacionais e integrando as 

Normas Internacionais de Formação (International Education Standards) e os requisitos 

formativos da Diretiva Europeia que estabelece regras relativas à revisão legal das Contas 

individuais e consolidadas. A comparação da estrutura do PAEE com as qualificações 

formativas de cada Ordem / Instituto profissional e o diálogo entre as diferentes Ordens / 

Institutos profissionais, permitem-nos demonstrar um elevado nível comum de formação 

e capacidade de identificar melhorias potenciais. 

 

Quais são os benefícios do PAEE? 

 

A adesão plena ao PAEE é um reconhecimento da qualidade do programa formativo de 

cada Ordem / Instituto membro, que pode ser apresentado ao público em geral, e às 

autoridades nacionais. A adesão atua no interesse público, permitindo a participação ativa 

na promoção de um quadro conceptual comum de competências necessárias para o 

exercício de uma profissão que desempenha um papel de serviço público essencial na 

economia mundial. Aumenta a atratividade da profissão e facilita a mobilidade 

internacional dos membros das Ordens / Institutos profissionais. 

 

Como estamos organizados? 

 

Somos um grupo que resulta da colaboração entre órgãos de Ordens / Institutos 

profissionais que se dedicam à formação de profissionais de contabilidade e auditoria, 

sem personalidade jurídica, reunindo Ordens / Institutos dos principais países do Espaço 

Europeu, e registados como parte interessada junto da Comissão Europeia. A adesão plena 

é concedida somente após uma avaliação satisfatória da qualificação de cada Ordem / 

Instituto, atendendo aos requisitos de formação estabelecidos pelo PAEE. 

 


