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Apresentação do Seminário
Iremos dar início à Conferência “Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e os próximos
Desafios com a Igualdade de Oportunidades”.
A Comissão – Família e Profissão da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas agradece à
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, na pessoa do Sr. Bastonário, o empenho e o
apoio para a realização deste seminário, agradece à Assembleia da República a
oportunidade de aqui realizar o seminário, na casa da democracia, agradece aos
oradores a sua presença e participação neste evento, agradecemos ainda a presença
de todos os presentes, convidados e colegas.
O tema desta conferência, está associado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas - ODS 5 – Igualdade de género (alcançar a igualdade de género e
empoderar todas as mulheres e raparigas), no âmbito da agenda 2030 das Nações
Unidas.
A OROC já desenvolveu um longo caminho ao longo da sua história, verificando-se que
no primeiro ano de inscrições na Ordem, as mulheres representavam 4% do total de
inscritos, número este, que evoluiu para 40% no final de 2018.
Neste seminário iremos ouvir os seguintes oradores:
O Dr. José Rodrigues de Jesus, Bastonário da OROC que irá efetuar a abertura e o
enquadramento do tema;
A Professora Dra. Clotilde Celorico Palma do Instituto do Direito Económico, Financeiro
e Fiscal a qual irá apresentar o tema “Enquadramento Jurídico dos Direitos das
Mulheres” com o lema “Vive la Diference” em que é abordada a dicotomia entre a
diferença e a igualdade sendo efetuada uma apresentação dos aspetos relevantes da
Constituição da República Portuguesa, do Código Civil, do Direito do Trabalho, do
Direito Penal e um enquadramento dos Direitos Políticos;
O Dr. Paulo Fernandes Ribeiro da PWC – PricewaterhouseCoopers irá apresentar o
tema “A Diversidade e Inclusão como ativo estratégico das Organizações” no qual
apresentará um estudo com entrevistas a mais de 3500 executivas de todo o mundo,
desenvolverá a questão “Porquê a diversidade e inclusão” e no desenvolvimento do
tema “como prosseguir” apresentará propostas de ação.
Solicitamos então ao Sr. Bastonário da OROC, Dr. José Rodrigues de Jesus que preceda
à abertura do Seminário.
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