Notícias

CNOP

Simplex +

O CNOP, como usual realizou diversas reuniões em que são
discutidos temas de interesse para as diversas Ordens. No
trimestre de outubro a dezembro podem destacar-se os debates relativos ao Registo do Beneficiário Efetivo, Proteção
de Dados Pessoais e a autorregulação e as ordens profissionais. Tem sido mantida a discussão sobre a forma de potenciar a colaboração entre as Ordens Profissionais, a qual tem
vindo a ser concretizada

A Ordem tem colaborado ativamente no desenvolvimento da Medida Simplex+ a qual abrange aspetos
como a assinatura digital e diversos processos de
simplificação para os procedimentos das sociedades
e para o cidadão.

Prevenção do Branqueamento
de Capitais e Financiamento
do Terrorismo
Está em curso a transposição da 5.ª Diretiva referente às medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo. A transposição da Diretiva constitui
uma oportunidade de reflexão sobre as medidas adotadas e os instrumentos regulatórios
em vigor. A Ordem está empenhada em colaborar com vista à melhor construção legislativa,
para o que considerará todos os contributos que forem recebidos.

Conferência anual da CMVM –
“Sustainable Finance: The Road
Ahead”
Realizou-se a Conferência Internacional “Sustainable Finance: The Road Ahead” que a
CMVM organizou em Lisboa no dia 23 de novembro. O evento decorreu no CCB – Centro
Cultural de Belém e teve como principal objectivo promover o debate em torno do fomento
de economias e sociedades mais sustentáveis. Foram tratados temas em múltiplas dimensões da sustentabilidade no contexto financeiro, abrangendo aspectos relacionados com o
clima, com as questões sociais, entre muitas outras, refletindo-se, nomeadamente sobre o
governo das sociedades.
Pode ser consultada mais informação sobre o evento em https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20181112a.aspx
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Banco de Portugal – Quatro anos de
Mecanismo Único de Supervisão:
lições e desafios futuros
Realizou-se em Lisboa no dia 27 de novembro o seminário relativo ao tema “Quatro anos de Mecanismos Único
de Supervisão: lições e desafios futuros”. Onde foram abordados os temas seguintes: “Instituições Significativas:
adaptação difícil, ou transição tranquila?” e “Mecanismo Único de Supervisão”.
De realçar a reflexão partilhada por Sua Excelência o Senhor Governador do Banco de Portugal, através do seu discurso, o qual pode ser consultado em https://www.bportugal.pt/intervencoes/intervencao-de-abertura-do-governador-carlos-da-silva-costa-na-conferencia-quatro-anos

Falecimento
do Professor João Carvalho
Faleceu no dia 27 de dezembro o Senhor Professor João Carvalho, Membro do Comité de Normalização Contabilística Público da CNC, destacando-se entre muitos outros aspetos relevantes o seu trabalho na edição do Anuário
Financeiro dos Municípios Portugueses e a publicação de outras obras relevantes para o relato financeiro no setor
público.
A Ordem dos Revisores Oficiais de Contas manifesta o seu pesar pelo falecimento do Professor João Carvalho e
apresenta as suas condolências à família. A OROC reconhece toda a dedicação que o Professor João Carvalho prestou à Sociedade quer na sua vida académica quer em outras atividades relacionadas com o estudo e a prática da
contabilidade.
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