
 

 

 

ESTATUTO EDITORIAL 

 

REVISORES Ǝ AUDITORES 

A revista Revisores Ǝ  Auditores é uma publicação da Ordem dos Revisores Oficias de 

Contas (OROC), publicada trimestralmente com o objetivo de contribuir para a 

melhoria do desempenho profissional dos seus membros. A revista Revisores Ǝ 

Auditores abrange um conjunto diversificado de assuntos que abrangem vários 

domínios desde, a auditoria, a contabilidade, a fiscalidade, a gestão e o direito.  

 

I PARTE 

Visão, Missão e Valores 

O presente Estatuto responde a uma visão estratégica, a uma missão e a valores que 

regem a OROC. 

 

 

Visão: Um instrumento de comunicação privilegiado entre a OROC e as diversas partes 

interessadas na auditoria e revisão legal de contas, aberto à sociedade em geral. 

Missão: 

  

Proporcionar às partes interessadas na auditoria e revisão legal de contas 

conteúdos de elevada qualidade técnico-científica, isentos, diversificados e atuais, nos 

vários domínios de atuação dos auditores e revisores oficiais de contas, contribuindo 

para o respetivo pensamento profissional crítico e para o reconhecimento e 

credibilidade da OROC e da profissão de ROC junto da sociedade civil. 

Valores: Integridade. Independência. Competência.  



 

 

 

Estratégia: Convidar autores, realizar protocolos com Instituições do Ensino Superior 

para publicação de originais, publicar trabalhos sujeitos a discussão pública 

realizados por candidatos a revisores oficiais de contas e que o júri de exame 

reconheça mérito e qualidade técnico-científica, bem como trabalhos finais de 

estagiários de reconhecida qualidade, instituir ou contribuir para um prémio de edição. 

II PARTE 

 

Princípios Editoriais 

Revisores Ǝ Auditores

 

 é simultaneamente um espaço de informação, espírito 

científico e criação de oportunidades de divulgação em sintonia com o processo de 

mudanças tecnológicas, normativas e legislativas no espaço público da Auditoria, 

Revisão Legal de Contas e dos profissionais da área financeira, contabilística e fiscal. 

Revisores Ǝ Auditores

 

 é simultaneamente um espaço de informação, espírito 

científico e criação de oportunidades de divulgação em sintonia com o processo de 

mudanças tecnológicas, normativas e legislativas no espaço público da Auditoria, 

Revisão Legal de Contas e dos profissionais da área financeira, contabilística e fiscal 

Revisores Ǝ Auditores

 

 é revista trimestral de informação predominantemente de 

caráter técnico e científico, orientada por critérios de rigor e criatividade editorial, sem 

qualquer dependência de ordem ideológica, religiosa, política, económica ou outra. 

Revisores Ǝ Auditores

 

 aposta numa informação especializada e alargada e diversa 

nomeadamente no campo da auditoria, contabilidade, fiscalidade, direito, informática 

ou gestão, correspondendo às motivações e interesses de uma profissão baseada na 

ética e na deontologia profissional. 



 

Revisores Ǝ Auditores

 

 reforça a existência de uma opinião pública especializada e 

informada, ativa e interveniente como condição fundamental do exercício da 

profissão, com base no rigor, sem fixar fronteiras regionais, nacionais, internacionais 

ou culturais, aos movimentos de comunicação e opinião. 

Revisores Ǝ Auditores

 

 é responsável apenas perante os leitores, numa relação 

rigorosa, autónoma e transparente.  

Revisores Ǝ Auditores conforma-se com os requisitos legais aplicáveis assumindo o 

compromisso de assegurar o respeito pelos princípios deontológicos e pela ética 

profissional dos jornalistas, assim como pela boa fé dos leitores. 
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