Notícias

Seminário “Corporate Governance:
O impacto na reputação e no valor
do setor segurador”
Realizou-se no dia 28 de junho o seminário subordinado ao tema “Corporate Governance: O
impacto na reputação e no valor do setor segurador”. O seminário foi promovido pelo IPCG –
Instituto Português de Corporate Governance e
contou com a presença de participantes do setor
segurador e não só, tendo a Ordem participado
também no seminário. A literacia financeira foi
um dos temas abordados em coerência com a
preocupação manifestada por diversas entidades de aumento da literacia em geral.
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Reforma da Contabilidade Pública
A Comissão de Normalização Contabilística
(CNC) e a Unidade de Implementação da Lei
de Enquadramento Orçamental (UNILEO),
com os patrocínios da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas (OROC) e da Ordem dos
Contabilistas Certificados (OCC), promoveram conjuntamente uma conferência sobre
a Reforma da Contabilidade Pública com
vista a divulgar o ponto de situação e próximas iniciativas.

do reproduzido nesta edição da revista, na
secção Relato Financeiro, o discurso proferido pelo Colega.

A conferência decorreu no Salão Nobre do
Ministério das Finanças no dia 28 de abril,
tendo a abertura sido feita por Sua Excelência o Presidente do Tribunal de Contas e o
encerramento por Sua Excelência o Presidente do Conselho das Finanças Públicas.

Na segunda parte foram apresentados, com
a moderação do Presidente da CNC, o Cole-

A conferência contou também com a partilha da experiência do Governo Regional da
Madeira que, representado por Sua Excelência o seu Secretário das Finanças, apresentou as vantagens da reforma da contabilidade pública para os decisores políticos.

ga e anterior Bastonário da OROC António
Gonçalves Monteiro, foram apresentados
resultados de um estudo académico sobre
o uso da informação contabilística no contexto político entre outras intervenções relevantes.
Pode ser encontrada mais informação sobre
esta conferência em https://www.unileo.
gov.pt/noticias/conferencia-reforma-da-contabilidade-publica-ponto-de-situacao-e-proximas-iniciativas

A CNC, representada pelo Coordenador
do Comité de Normalização Contabilística
Público (CNCP), o Colega Óscar Figueiredo,
apresentou os trabalhos da Comissão, sen-

Conferência
sobre a Reforma
da Jurisdição
Administrativa
e Fiscal
Realizou-se no dia 24 de maio uma Conferência
sobre a Reforma da Jurisdição Administrativa
e Fiscal promovida pelo Ministério da Justiça,
tendo a organização sido assegurada pela sua
Secretaria-Geral. A Conferência destinou-se a
apresentar as principais medidas no âmbito desta Reforma tendo sido encerrada por sua Excelência a Ministra da Justiça.
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