
Técnico de Contabilidade 

Lisboa-Estefânia 

(m/f) 

A posição a preencher insere-se no processo de substituição a curto / médio prazo da atual 

liderança técnica e funcional, unanimemente reconhecida e aceite, de um Gabinete de 

Contabilidade, com uma situação económica e financeira equilibrada, que presta serviços a 

cerca de 60 clientes com dimensão e graus de exigência muito diversificados. Neste contexto, o 

Quadro a admitir deverá estar capacitado para aceitar o desafio de assegurar a transição e de, 

na sequência, assumir com autonomia a liderança de uma Equipa de 5 / 6 pessoas, no respeito 

pelos Valores que ancoram uma presença já de três décadas no mercado.  

 

PERFIL TÉCNICO E COMPORTAMENTAL 

 Licenciado em Contabilidade, preferencialmente detentor da qualificação de 

Contabilista Certificado e com alguma experiência; 

 Apetência para a gestão estratégica e funcional, em particular, liderança, inovação, 

marketing e comercial gestão e análise financeira, sistemas de informação para a gestão 

e a tomada de decisão, tecnologia (aplicada aos negócios); 

 Disponibilidade para intervir ativa e proactivamente no movimento em curso de 

digitalização da Contabilidade e atividades conexas; 

 Ambição para crescer pessoal e profissionalmente, alavancando o crescimento das 

equipas / empresa; 

 Cultura de Cidadania Empresarial, ancorada na Tripla Abordagem ou dos 3 P’s: Profit, 

People, Planet. 

 

CONTEÚDO FUNCIONAL DA POSIÇÃO 

Responsabilidades do Quadro que for selecionado: 

 Assegurará numa ótica de Gestor de Cliente a normal execução do ciclo de atividades 

contabilísticas e fiscais, incluindo o acompanhamento e aconselhamento do Cliente, 

trabalhando em estreita colaboração com o atual Responsável no sentido de, para além 

dos aspetos estritamente técnicos, assegurar sem sobressaltos nem ruturas a normal 

interlocução com os Clientes; 

 Terá a liberdade e será incentivado a propor aos Sócios as iniciativas que considere 

pertinentes visando a racionalização e modernização em vista, nomeadamente, da 

digitalização dos processos nos domínios contabilístico, fiscal e dos recursos humanos. 

Candidaturas para: gsp@iscal.ipl.pt  
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