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 O início de uma nova era 

 Um novo projeto 

 Uma nova dinâmica 

Uma nova cultural geracional 

Sorria, vamos ter uma profissão melhor !



ENQUADRAMENTO JURÍDICO
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ENQUADRAMENTO JURÍDICO
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OCC - Pessoa coletiva de direito público 
representativa dos profissionais que exercem 
a atividade de contabilista certificado;

Decreto-Lei 
n.º 452/99, 
de 5 
novembro

Decreto-Lei n.º 310/2009, 
de 26 outubro

Lei n.º 139/2015, 
de 7 setembro



MISSÃO, VISÃO E VALORES
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Competência 
e Confiança

Excelência e 

Solidariedade

Lealdade
e Rigor

Sustentabilidade 
e Transparência

VALORES

MISSÃO, VISÃO E VALORES



ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E 
RESPONSABILIDADE
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Conselho 
Diretivo

Bastonária

- Vice-presidente

- 5 vogais

- 4 suplentes

Conselho 
Jurisdicional

Presidente

- 4 vogais

- 2 suplentes

Conselho Fiscal

Presidente

- 1 vogal

- 1 ROC

- 2 suplentes
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• - Presidente eleito pelos 
87 Contabilistas Certificados.

• - 87 Contabilistas Certificados eleitos

• por 20 círculos eleitorais.

ASSEMBLEIA 
REPRESENTATIVA



ESTRUTURA INTERNA
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A estrutura interna da Ordem, 

de forma a responder a todas 

as necessidades diárias 

dos Contabilistas Certificados, 

é constituída por 120 colaboradores:



PRINCÍPIO DA QUALIDADE
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ANÁLISE SWOT*
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VETORES ESTRATÉGICOS
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A) UMA ORDEM PARA OS SEUS MEMBROS

B) REPOSICIONAMENTO DO CONTABILISTA CERTIFICADO

C) REDEFINIÇÃO DO PROFISSIONAL DO FUTURO
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Obter informação
para construção de 
planos de gestão 
da sua empresa

Planos de angariação 
de novos clientes 

Técnicas 

de negociação

Estratégias de marketing e 
promoção e novas 
oportunidades de 

crescimento profissional

Elaborar guia 
profissional e 

formação específica

ATIVIDADES E PROJETOS
O CONTABILISTA CERTIFICADO E O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO

AÇÕES
PREVISTAS



ATIVIDADES E PROJETOS
O CONTABILISTA CERTIFICADO E O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO

15

Apresentação critérios 
objetivos cálculo honorários

Dignificação do exercício e 
responsabilidades dos 

Contabilistas

Valores praticados 
mais competitivos

AÇÕES
PREVISTAS
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- Início de abordagem às normas ISO para sistema de gestão de qualidade e de 
segurança de informação, face ao novo Regulamento Geral de Proteção de Dados.

- Analisar a possibilidade da Ordem atuar como agente de promoção e apoio a 
candidaturas de CC e/ou suas sociedades a programas de investimento. 

- Desenvolvimento e reestruturação do Fórum da Ordem.

- Após a publicação de legislação relevante, proceder à analise da mesma e à 
divulgação junto dos membros. 

ATIVIDADES E PROJETOS
O CONTABILISTA CERTIFICADO E O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO

AÇÕES
PREVISTAS
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- Publicação e disponibilização trimestral, via newsletter, das contas da Ordem.

- Disponibilização permanente e de forma agilizada de toda a informação 
requerida pelos CC.

- Total transparência através da consulta sem restrições, de informação relativa 
às remunerações, senhas de presença, benefícios sociais e despesas de custo 
de todos os órgãos sociais e membros de comissões e colégios.

ATIVIDADES E PROJETOS
AS CONTAS DA ORDEM AÇÕES

PREVISTAS
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- Atendimento em horário alargado e sem pausa para almoço nos períodos 

antecedentes às entregas das mais relevantes declarações tributárias;

- Alargar o atendimento técnico para o Código Contributivo;

- Diminuição dos prazos de resposta nos pedidos de pareces técnicos;

- Continuar a aposta no desenvolvimento de manuais explicativos;

- Reestruturar a base de dados SICC;

- Restruturar o modelo e locais de atendimento presencial na sede;

- Implementar um sistema de atendimento mais moderno;

- Implementar o atendimento presencial nas delegações da Ordem.

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
CONSULTORIA TÉCNICA
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- Atendimento em horário alargado;

- Apoio jurídico junto da AT e Segurança Social;

- Diminuição dos prazos de resposta nos pedidos de pareces técnicos;

- Diminuição dos prazos dos procedimentos disciplinares;

- Criação de uma área de mediação de conflitos entre CC e CC e seus clientes;

- Restruturar o modelo e locais de atendimento presencial, na sede da OCC;

- Disponibilização de aconselhamento jurídico especializado para impugnação de atos 
administrativos e fiscais;

- Apoio efetivo em casos de reversão fiscal contra CC;

- Implementar o atendimento presencial nas delegações da Ordem.

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
CONSULTORIA JURÍDICA
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- Restruturação do plano formativo;

- Promoção de formações que desenvolvam as competências transversais;

- Disponibilização de um preview do conteúdo programático, materiais de apoio ao curso, 
identificação e resumo curricular do formador;

- Padronização dos materiais de apoio aos cursos de formação; 

- Reforço na aposta de formações através do e-learning;

- Formação de orientadores para ministrar formação através da plataforma de e-learning;

- Restruturar o modelo de funcionamento das reuniões livres;

- Incentivar a prática de ações de formação recorrente, através da identificação de 
necessidades de formação específicas;

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
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- Reuniões anuais com as instituições de ensino no início de cada ano letivo;

- Organização conjunta de conferências, debates, fóruns e outros eventos 
formativos, com participação gratuita para os estudantes e candidatos à Ordem;

- Apoio a projetos de investigação científica nas áreas da contabilidade e 
fiscalidade;

- Iniciar o processo de atribuição de novos prémios e bolsas de incentivo à 
investigação em matérias contabilísticas e fiscais;

- Sensibilizar as instituições de ensino para a importância da cadeira de Ética e 
Deontologia.

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
A ACADEMIA
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- Investimento no desenvolvimento da Pasta CC, dotando-a de mais 
possibilidades e ferramentas;

- Privilegiar a publicação mensal da Revista Contabilista em versão online;

- Aumentar a presença da Ordem nas redes sociais e nos meios de comunicação social;

- Utilizar o canal YouTube - Contabilista TV - para publicar vídeos tutoriais de curta 
duração para difusão através das redes sociais;

- Calendarização de visitas trimestrais a todas as representações da Ordem;

- Criação de uma APP que permita uma interação com a Pasta CC, o Fórum da Ordem e 
e-learning.

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
COMUNICAÇÃO COM OS MEMBROS 

E OUTROS INTERVENIENTES
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- Negociação de melhores condições para o seguro de saúde;

- Negociação de melhores condições para o seguro de responsabilidade civil e profissional;

- Manter a aposta no fundo de solidariedade social, complementando o valor do 
rendimento mensal dos membros com a atribuição de um subsídio até ao montante de 
600 euros;

- Reforçar o fundo de pensões, explorando vias de se aumentar a rentabilidade dos valores 
entregues pelos contabilistas certificados;

- Análise e elaboração de projetos de exploração para a Casa CC em Lisboa e Porto;

- Quotizações reduzidas para membros em início de carreira e total isenção para os 
membros reformados que não exerçam;

- Análise da possibilidade de se reduzir as quotizações para membros com dificuldades. 

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
APOIO SOCIAL AOS MEMBROS
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- Ter representantes nos órgãos sociais e/ou comités de trabalho da International
Federation of Accountants – IFAC, Comité de Integración Latino-Europa América –
CILEA e European Federation of Accountants for SMEs - EFAA;

- Manter a participação na Fédération des Experts Comptables Méditerranéens –
FCM e Instituto Internacional de Costos – IIC;

- Analisar a participação na European Tax Adviser Federation – ETAF;

- Acompanhar e participar no desenvolvimento dos normativos contabilísticos e 
fiscais internacionais;

- Colaborar com as Ordens Profissionais dos Países de Língua Portuguesa, por 
exemplo, através da criação de uma federação dos PLP.

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
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Publicar todos os 
procedimentos de 

contratação pública 
no site da Ordem

Cumprir 
escrupulosamente 

as normas de 
contratação pública

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
CONTRATAÇÃO PÚBLICA
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- Constituição de uma comissão para análise e reflexão sobre os vários aspetos do 
modelo de acesso à profissão, mais concretamente:

- Definição de quais as habilitações académicas necessárias à inscrição na Ordem;

- Definição e enumeração das vantagens e desvantagens do projeto de simulação 
empresarial – PSE face ao estágio profissional sob a orientação de patrono;

- Reestruturação de um exame de acesso à profissão e, caso se comprove 
fundamental, definição do modelo e conteúdos do mesmo;

- Implementar a inscrição eletrónica de candidatos ao acesso à profissão;

- Criação do KIT do novo membro.

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
O ACESSO À PROFISSÃO
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- Suspensão do anterior modelo do controlo de qualidade;

- Terminar os processos de controlo de qualidade pendentes, cooperando ativamente 

com os contabilistas certificados controlados;

- Elaborar juntamente com todos os CC, associações profissionais da contabilidade e 

fiscalidade, através de uma discussão participativa, um novo regulamento que 

concretize e aplique uma certificação de qualidade;

- Elaborar um Guia de Procedimentos e dar formação aos responsáveis pelo novo 

sistema de certificação de qualidade.

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE
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Criação, constituição, coordenação, definição do plano de atividades e cooperação 
com as seguintes comissões:

- Comissão de apoio ao jovem contabilista certificado;

- Comissão de apoio aos contabilistas certificados em prática individual;

- Comissão de apoio ao contabilista certificado em empresa;

- Comissão de apoio ao contabilista público.

Publicação semestral de relatórios de atividades de todas as Comissões.

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
COMISSÕES
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- Intervir no processo do contabilista público, de modo a que o mesmo seja 
obrigatoriamente um contabilista certificado;

- Apresentar propostas para o correto funcionamento da figura do contabilista suplente 
e encontrar um mecanismo legal eficaz para a figura do justo impedimento

- Propor um modelo de férias fiscais para os contabilistas certificados;

- Cooperar ativamente na definição do calendário fiscal;

- Participar ativamente nos procedimentos legislativos com impacto direto na profissão 
e no superior interesse da sociedade civil;

- Disponibilização das declarações fiscais no início de cada ano civil;

- Apresentar uma proposta de alteração para a figura legal da responsabilidade 
subsidiária dos contabilistas certificados;

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
A ORDEM E O PODER POLÍTICO
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- Proposta de criação de serviços especializados na AT para atendimento exclusivo a CC;

- Pugnar pela criação de mecanismos alternativos de resolução de conflitos, de modo a 
que os CC e os seus clientes possam, mais eficazmente resolver os seus litígios com esta 
entidade;

- Esclarecer a interpretação tida pela AT no que respeita ao dever de colaboração entre 
contribuintes e AT;

- Participar no desenvolvimento dos ofícios circulares e elaborar notas interpretativas;

- Propor que o artigo 32.º do RGIT tenha aplicação automática por parte da AT;

- Estudar com a AT, como atenuar o tempo e os gastos despendidos pelo CC, com o 
dever de colaboração, promovendo a eficiência das ações;

- Cooperar na criação de uma área reservada dentro do Portal da AT

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
A ORDEM E A AT
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- Publicação de materiais de conscientização e educação empresarial para com as 
responsabilidades e funções dos profissionais;

- Estabelecimento de parcerias com associações empresariais para a organização de 
trabalhos técnicos, conferências e vantagens para os contabilistas certificados;

- Organização, em parceria com as várias associações empresariais, de cursos de 
formação para empresários sobre questões fiscais e contabilísticas.

- Convidar associações empresariais a participar em conferências, com temas de 
interesse dos contabilistas e da sua relação com os empresários;

- Participar ativamente em eventos para empresários, onde possamos demonstrar o 
valor acrescentado da profissão.

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
A ORDEM E O TECIDO EMPRESARIAL
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- Publicação de artigos técnicos informativos, especificamente orientados para a 

sociedade civil;

- Realizar ações de sensibilização e pugnar pelo interesse público da profissão junto 

da sociedade civil, dando a conhecer as funções e importância dos contabilistas 

certificados;

- Continuar a aposta nos projetos de educação e cidadania fiscal, económica e 

empresarial, nas escolas do ensino básico, contribuindo assim para uma maior 

sensibilidade dos jovens para estes temas.

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
A ORDEM E A SOCIEDADE CIVIL
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- Celebração de protocolos com entidades com fins semelhantes aos da Ordem, 
potenciando a fiscalidade, contabilidade e os seus profissionais;

- Celebração de protocolos com entidades com fins diversos aos da Ordem, de modo a 
que os membros beneficiem de uma panóplia de vantagens e benefícios;

- Criação e reforço de relações com associações empresariais e associações de 
profissionais da contabilidade e fiscalidade;

- Criação e reforço das relações com as associações do setor público;

- Criação e reforço de relações com entidades ligadas ao comércio externo, para que 
possam ser elaborados programas de Doing Business e outras ações de sensibilização de 
apoio aos empresários e aos profissionais que tenham relações internacionais.

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
A ORDEM E OS OUTROS PARCEIROS
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- Adequação da Pasta CC e SICC às novas plataformas móveis e de modo offline, 

permitindo a sua utilização em qualquer aparelho e a qualquer momento;

- Digitalização dos materiais de apoio às formações e Revista Contabilista;

- Atividades sociais organizadas pela Ordem, como por exemplo, gala anual e 

caminhada solidária. 

AÇÕES
PREVISTAS

ATIVIDADES E PROJETOS
ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
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Apesar do plano de atividades ser apresentado para o período de abril a 

dezembro de 2018, o orçamento reflete o montante total dos rendimentos e 

gastos da Ordem a incorrer no período de janeiro a dezembro de 2018, sendo 

o período de 1 de janeiro a 5 março gerido pelos Órgãos Sociais que cessaram 

funções em 5 de março 2018.

ORÇAMENTO
ENQUADRAMENTO
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Uma instituição orientada para 
os Contabilistas Certificados

Gestão eficaz 
de todos os 

recursos 
humanos e 
financeiros

Implementação 
de novos 

procedimentos 
de otimização de 

recursos para 
boa 

concretização PA

Eliminação de 
redundâncias

Melhoria 
métodos 

operativos e de 
interação entre 
as várias áreas e 
departamentos

ORÇAMENTO
CANALIZAR MÁXIMO RECURSOS PARA APOIO MEMBROS
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AS CONTAS DA ORDEM SÃO TOTALMENTE 
TRANSPARENTES, ESTANDO DISPONÍVEIS A TODOS OS CC 
QUE AS DESEJEM CONSULTAR

- Apresentação e disponibilização, via consulta direta e newsletter das contas;

- Disponibilização da situação financeira da Ordem a todos os interessados; 

- Publicação e disponibilização trimestral, via newsletter, das contas da Ordem, 

até ao dia 15 do mês seguinte ao fim do trimestre.

ORÇAMENTO
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- O referencial de execução do ano de 2017;

- Os valores dos rendimentos e gastos efetivos do 1.º trimestre de 2018;

- As remunerações processadas dos Órgãos Sociais que cessaram funções em 5 de 
março de 2018;

- Redução de 30% das remunerações com a Bastonária, Conselho Diretivo e Conselho 
Jurisdicional, conforme definido no programa eleitoral, sujeitas a revisão da Comissão 
de Fixação das remunerações dos Órgãos Sociais;

- Os restantes órgãos sociais (Conselho Fiscal e Assembleia Representativa) são 
retribuídos através de senhas de presença, podendo o valor do orçamento ser revisto 
de acordo com o que for definido pela Comissão de Fixação das Remunerações dos 
Órgãos Sociais.

ORÇAMENTO
PRESSUPOSTOS
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ORÇAMENTO
RENDIMENTOS
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ORÇAMENTO
GASTOS
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ORÇAMENTO
GASTOS
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ORÇAMENTO
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ORÇAMENTO
TESOURARIA
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ORÇAMENTO
FINANCIAMENTOS



Muito Obrigada


