Atividade Interna da Ordem

Assinatura
Digital
A Ordem tem mantido contactos com a
Agência para a Modernização Administrativa, esperando que brevemente seja disponibilizada aos Revisores Oficiais de Contas
a utilização da assinatura digital com a respetiva qualificação profissional.
A assinatura digital “simples” é, desde já,
útil em diversas circunstâncias (participação em concursos públicos, verificação de
despesas subsidiadas, consulta do registo
central do beneficiário efetivo, p.e., bem
como em todas as circunstâncias em que
tal se mostre vantajoso).

Colaboração com a
Ordem dos Contabilistas e
Auditores de Moçambique
No dia 13 de setembro realizou-se a Conferência Internacional de Contabilidade e Auditoria (CICA), no qual participou o Senhor Bastonário, José Rodrigues de Jesus, em representação da OROC . Na sua intervenção salientou a importância do papel da IFAC e
da adesão da OCAM, cujo processo se encontra a ser iniciado.
Desde julho encontra-se a decorrer um curso promovido pela OCAM, com a colaboração
da OROC, para os candidatos a auditor registado na OCAM.
Adicionalmente, a OROC e a OCAM estabeleceram um protocolo que visa o aprofundamento da colaboração entre as duas entidades.

A qualificação profissional aposta à assinatura poderá vir a permitir uma maior segurança nas intervenções dos ROC em comunicações eletrónicas.

Encontros na Ordem
No 3.º trimestre de 2018 realizaram-se quatro Encontros, dois com a participação da
Agência de Modernização Administrativa
(AMA), um no dia 17 de julho no Porto com
a intervenção do Senhor Presidente do Conselho Diretivo, Engenheiro Pedro Silva Dias,
e outro no dia 19 de julho em Lisboa, tendo
como orador o Senhor Vice-Presidente do
mesmo Conselho Diretivo, Dr. Paulo Mauritti, os quais desenvolveram o tema relativo
à “Transformação Digital na Administração
Pública”.
Os restantes dois Encontros, propostos pelo
Banco de Investimento Global (BIG) e que
mereceram acolhimento da OROC por também contemplar a abordagem de um tema
atual, “Capitalização de PME´s”, considerado

útil em termos informativos e de interesse
para a atividade profissional dos Revisores
Oficiais de Contas, tiveram lugar nos dias
25 e 27 de setembro, respetivamente em
Lisboa e no Porto.
Todos estes quatro Encontros suscitaram
uma participação interessada dos colegas
presentes.
Acresce referir que o acima mencionado
Presidente do Conselho Diretivo da AMA,
Senhor Engenheiro Pedro Silva Dias, é autor
de um artigo inserido na presente Revista,
no qual sintetiza o essencial do que foi apresentado nos citados Encontros realizados
com a intervenção desta Agência.

No âmbito da colaboração institucional
iniciada recentemente com a AMA, que se
configura útil quer para esta Agência, quer
para a Ordem, espera-se concretizar, no curto prazo, a celebração de um protocolo entre
estas duas entidades que possibilite, numa
primeira fase, o acesso à Chave Móvel Digital e, numa fase posterior, a utilização dos
atributos profissionais, pelos colegas interessados na substituição, nos documentos
emitidos, da assinatura (nos termos normais) pela assinatura digital.
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