Atividade Interna da Ordem
Assembleia Representativa
Ordinária
Decorreu no dia 17 de dezembro a Assembleia Representativa Ordinária para aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para
2019. As propostas apresentadas pelo Conselho Diretivo, as quais
mereceram os pareceres favoráveis do Conselho Superior, foram
aprovadas.

Na Assembleia Representativa foram também tratados outros assuntos relacionados com o contexto atual do exercício da profissão
e a actividade da Ordem.
Os documentos podem ser consultados em http://www.oroc.pt/
gca/index.php?id=1812

Protocolo entre o IPAI e a OROC
O Instituto Português de Auditores Internos (IPAI) e a OROC celebraram no passado dia 31 de outubro um protocolo, o qual visa a
cooperação entre as duas entidades, nomeadamente no âmbito da
formação profissional. O protocolo prevê a atribuição recíproca de
créditos certificados em ações de formação pré-selecionadas oferecidas pelas duas entidades e a atribuição de descontos de 20%
sobre o preço ao público das ações de formação. Espera-se com
este protocolo não só possibilitar desde já benefícios diretos para
os membros de ambas as entidades, bem como contribuir com a
ação conjunta para melhorias nos aspetos comuns de ambas as
profissões.

Encontros na Ordem
No 4.º trimestre de 2018, realizaram-se 12 Encontros (6 em Lisboa e
6 no Porto), o que, considerando os Encontros que tiveram lugar nos
três trimestres anteriores (4 no 3.º trimestre, 5 no 2.º trimestre e 13
no 1.º trimestre), perfaz, no ano de 2018, um total de 34 Encontros
(16 em Lisboa, 17 no Porto e 1 em Viseu).
Do conjunto destes 34 Encontros, 7 foram promovidos, por iniciativa
do Bastonário e Presidente do Conselho Diretivo da OROC, José Rodrigues de Jesus, visando ouvir e debater com os nossos Associados
sobre temas de interesse para a nossa atividade profissional (um
em Viseu em março de 2018 e seis em Outubro próximo passado,
dois – Lisboa e Porto, sobre a Plataforma, dois – Lisboa e Porto, sobre as alterações ao “Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas e ao Regime Jurídico dos Revisores Oficiais de Contas”, que,
à data, estavam em consulta pública e dois – Lisboa e Porto, sobre o
ponto de situação dos Planos de Pensões OROC).
Acresce àquele total de 34 Encontros, mais 2 Encontros realizados em dezembro de 2018, em jeito de convívio com os ROC,
a propósito do Natal na Ordem, e numa perspetiva do reforço
da desejada proximidade pretendida entre os órgãos sociais da
Ordem e os seus Associados.
No último trimestre de 2018, é de destacar os Encontros realizados sobre o “Registo Central do Beneficiário Efetivo – Portaria n.º
233/2018, de 21 de agosto” e sobre a “Alteração ao Novo Regime
dos Trabalhadores Independentes”.
Relativamente aos trimestres anteriores, merecem também destaque, pelo número registado de presenças, os Encontros sobre:
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“A Economia Circular e Descarbonização”, “A promoção da concorrência nas Profissões Liberais”, “Os Desafios da Inovação Financeira
– as grandes questões relacionadas com: A transformação regulatória em curso, as moedas virtuais e o distributed ledger tecnhology;
A cibersegurança e a proteção de dados”, “o Grupo Parpública e o
Setor Empresarial do Estado” e “A Transformação Digital na Administração Pública”.
A concretização destes Encontros beneficiou quer da forte e interessada participação dos colegas, quer da relevante colaboração de
diversas entidades, designadamente o Banco de Portugal, o Gabinete do Ministro do Ambiente, o Instituto dos Registos e Notariado, a Autoridade da Concorrência, a Agência para a Modernização
Administrativa, a Instituição Financeira de Desenvolvimento, a
Ordem dos Psicólogos, a Parpública, o Instituto Português de Business Process Management, de dois Escritórios de Advogados (Vieira
de Almeida & Associados e Abreu & Associados) e do BIG – Banco
de Investimento Global.
Espera-se que, no 1.º semestre de 2019, seja possível promover na Ordem, com a colaboração das entidades envolvidas (IRN e ISS), 4 Encontros (2 em Lisboa e 2 no Porto), dois
sobre o “ Registo Central do Beneficiário Efetivo – Portaria
n.º 233/2018, de 21 de agosto” e dois sobre a “Alteração ao Novo
Regime dos Trabalhadores Independentes”, visando efetuar, designadamente, um ponto de situação relativamente à evolução entretanto ocorrida face à data de realização dos anteriores Encontros
sobre os mesmos temas.

Natal

Descrição e estilo1
A obra tem um sabor quase miniaturístico, com uma minuciosa atenção ao detalhe e alguns acenos expressivos típicos da
escola bolonhesa. Em primeiro plano, Maria está “enfaixando” o
Menino, enquanto S. José, como é típico na iconografia, dorme.
Atrás, vê-se a pequena cabana, em perspectiva intuitiva, com a
mangedoura composta por um “entrançado”2 (incannicciato) pacientemente pintado. Em cima [da magedoura] encontra-se um
pedaço de lençol e vê-se surgir, dentro da gruta, o boi e o burrinho, este último zurrando, porventura assustado pela estrela de
Belém que parece estar mesmo pousada entre os dois animais.
À direita, enquanto algumas ovelhas e cabras pastam tranquilamente, um pastor recebe o anúncio de um anjo, retorcendo-se de um modo não natural, à maneira daquelas deformações
expressivas típicas da escola bolonhesa. Mais acima, um série
de anjos canta e segura uma coroa para Cristo.

1

Texto original obtido em https://it.wikipedia.org/wiki/Nativit%C3%A0_(Simone_dei_Crocifissi)#p-search, tradução do italiano gentilmente feita pelo
Senhor Professor Xavier de Bastos.

2

Natività
Autor Simone dei Crocifissi
Cerca de 1380

Como aqueles cestos entrançados que se vendiam e vendem nas nossas
feiras…

Convívio de Natal
Foi realizado no dia 6 de dezembro o habitual jantar de Natal que
contou com a presença dos colaboradores da Ordem e dos membros
dos órgãos sociais.
Em Lisboa no dia 13 de dezembro, e nos Serviços Regionais do Norte, no dia 18 de dezembro, realizou-se um convívio de Natal para
os membros da Ordem que foram precedidos de um encontro livre
onde se debateram os temas considerados pertinentes.
O jantar em Lisboa e o convívio nos SRN foram, mais uma vez, espaço de são convívio e confraternização entre todos.
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