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ORDEM DOS ADVOGADOS 
Conselho geral 
 

Proposta de Orçamento para o ano de 2016 
 
 

Nota introdutória 
 

Nos termos do disposto na alínea q) do nº 1 do artigo 46º do Estatuto da Ordem dos 

Advogados, aprovado pela Lei n.º 145/2015, de 9 de setembro de 2015, é da 

competência do conselho geral “submeter à aprovação da assembleia geral o 

orçamento e plano de atividades para o ano civil seguinte, as contas do ano civil 

anterior e o respetivo relatório sobre as atividades anuais que forem 

apresentadas pelo bastonário”. 

 

A proposta de orçamento da Ordem dos Advogados para o ano de 2016 é composta 

pelas propostas de orçamento individuais do conselho geral, dos conselhos regionais, 

dos conselhos de deontologia e das delegações e agrupamentos de delegações. 

 

Este documento respeita tão só à proposta do orçamento individual do conselho geral 

para o ano de 2016 e foi apreciada e votada no plenário do conselho geral realizado no 

dia 16 de outubro de 2015. 

 

Sendo competência do conselho geral a cobrança das quotizações, a sua imputação aos 

Conselhos Regionais é considerada nas despesas do conselho geral. 

 

Do mesmo modo é considerada nas despesas do conselho geral a verba que, à cautela, 

é estimada para eventual apoio aos órgãos que dele venham a necessitar, como prevê 

o número 7 do artigo 180º. 

 

Realça-se ainda que as despesas correntes, para além das que resultam das 

transferências para os conselhos regionais, são transversais às seguintes áreas: 

 

a) Estrutura e funcionamento; 

b) Benefícios diretos e indiretos aos advogados; 

c) Atividades programáticas; 

d) Comissões, Institutos e Associações Internacionais. 
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Assim, em grandes números e expurgadas as verbas relativas às transferências internas 

entre o conselho geral e os conselhos regionais e vice-versa, o orçamento do conselho 

geral apresenta-se como mostra o quadro seguinte: 

 

 

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO 2016 

RECEITAS TOTAIS 6.494.172,21  

DESPESAS CORRENTES 5.599.207,06  

EXCEDENTE GERADO 894.965,15  

DESPESAS DE INVESTIMENTO 277.600,00  

SALDO ORÇAMENTAL 617.365,15  

 

 

Caso não sejam desconsideradas as operações entre o conselho geral e os conselhos 

regionais, o saldo orçamenta final previsto fixa-se em € 415.723.66, como consta no 

mapa do orçamento em anexo. 

 

Salvo indicação em contrário, todos os indicadores apurados com referência, quer às 

receitas, quer às despesas, excluem as referidas operações internas. 

 

 

 

PRESSUPOSTOS da proposta de orçamento 
 

RECEITAS CORRENTES 

 

Passando à análise de detalhe:  

 

Quotizações estatutárias - € 11.363.344,43 

 

Esta previsão é líquida dos descontos pelo recebimento anual e semestral antecipado a 

que, em média, aderem cerca de 60% dos advogados. 
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O valor orçamentado é sensivelmente idêntico ao do ano anterior e resulta, por um 

lado de um número de advogados inscritos ativos ligeiramente inferior, que se 

conjuga, por outro lado, com a alteração da estrutura dos escalões. 

 

O montante de quotas previsto receber terá a repartição, constante no quadro 

seguinte, de acordo com o previsto nos EOA: 

 

Quotizações Total 
Montante retido 

no conselho Geral 

Montante 
destinado aos 

conselhos 
regionais 

Montante 
destinado às 
delegações 

Valor bruto previsto receber 12.611.925,01  6.305.962,50  4.564.743,75  1.741.218,75  

Desconto pelo recebimento anual e 
semestral antecipado (cerca de 10%) 

1.248.580,580  624.290,29  451.909,63  172.380,66  

Valor líquido previsto receber 11.363.344,43  5.681.672,21  4.112.834,12  1.568.838,09  

  50,00% 36,19% 13,81% 

 

Receita da procuradoria - € 250.000,00 
 

A redução drástica do valor transferido respeitante à receita da procuradoria e das 

taxas de justiça cível recomenda conservadorismo nas quantias previstas receber, 

considerando-se razoável a verba de € 250.000,00. 

 
Mapa da evolução da Receita de Procuradoria e da Taxa de Justiça Cível 

Ano Procuradoria Taxa de Justiça Cível Total (€) 
2004 1.733.244,28  656.732,72  2.389.977,00  

2005 1.880.050,22  625.557,99  2.505.608,21  

2006 1.591.264,12  1.095.170,18  2.686.434,30  

2007 1.359.686,44  556.527,83  1.916.214,27  

2008 1.118.337,13  1.474.721,96  2.593.059,09  

2009 722.976,16  977.926,42  1.700.902,58  

2010 598.424,41  1.219.331,50  1.817.755,91  

2011 534.433,69 2.199.488,54  2.733.922,23  

2012 206.732,85  943.845,93  1.150.578,78  

2013 208.172,45  548.147,90  756.320,35  

2014 78.051,27  419.041,93  497.093,20  
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Publicidade - € 40.000,00 

 

Respeita às inserções de publicidade no Boletim da Ordem dos Advogados que se 

prevê sejam contratadas para o ano de 2016. O aumento do orçamento desta rubrica 

resulta da circunstância de, estando em curso a recuperação da atividade económica 

e da confiança dos investidores, admitirmos que as empresas passem a investir mais 

na divulgação dos seus produtos e serviços, estando os nossos serviços atentos e já a 

desenvolver ações nesse sentido. 

 

Por outro lado, a alteração do visual do Boletim da Ordem dos Advogados e a aposta 

que foi feita em entrevistas de elevada qualidade tornaram esta publicação um meio 

de comunicação incontornável no mundo jurídico e apelativo para a divulgação de 

algumas marcas através da inserção de publicidade. 

 

A inserção de publicidade permite minimizar os custos suportados com a publicação 

do Boletim, sem que importe na diminuição da sua qualidade, já que se pretende o 

reforço da excelência, abordando-se temáticas atuais e fraturantes, divulgando-se os 

eventos da vida da Ordem dos Advogados e consolidando-se os laços de proximidade 

entre esta instituição e todos os Advogados.  

 

O Boletim é também um meio de comunicação de extraordinário valor com todos os 

Advogados de língua oficial portuguesa, aos quais são remetidas as publicações em 

edição digital. 

 

Comparticipação em taxas de inscrição de advogados - € 48.358,51 

 

Respeita ao valor previsto receber dos conselhos regionais, relativamente às inscrições 

de advogados projetadas para 2016 e em conformidade com os respetivos orçamentos 

(87,29 €, por inscrição). A diminuição do valor orçamentado face ao ano anterior 

decorre de uma diminuição do número de advogados que os conselhos regionais 

preveem vir a inscrever.  
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Outras receitas - € 522.500,00 

 

Respeita a diversas rubricas de receitas (emolumentos, taxas, receitas financeiras e 

outras), que representam cerca de 8 % do total das receitas previstas e exclusivas do 

conselho geral. 

Trata-se de rubricas com comportamento irregular, como se depreende pela sua 

própria natureza.  
 

RESTANTES RECEITAS 

Taxas de inscrição de sociedades de advogados 100.000,00  

Serviços de apoio a advogados 160.000,00  

Laudos 90.000,00  

Formação contínua 50.000,00  

Protocolos e parcerias 6.500,00  

Patrocínios 16.000,00  

Receitas financeiras 80.000,00  

Vendas de mercadorias e prestação de serviços 20.000,00  

Total 522.500,00  

 

Destaca-se a rubrica “formação contínua” constante do quadro precedente e que 

respeita à receita prevista obter para compensação dos gastos com cursos de formação 

à distância que o conselho geral implementou com sucesso. A ministração de cursos à 

distância, em formato e-learning em todas as áreas de interesse para os advogados 

irá, por isso, prosseguir, de modo a chegar ao maior número de advogados possível. 

 

A plataforma de e-learning criada pelo Conselho Geral dá acesso a uma formação 

altamente qualificada a todos os advogados, independentemente do local onde 

tenham o seu domicílio profissional. Constitui um enorme salto qualitativo na 

formação, sobretudo para os Advogados que exercem a sua atividade em prática 

individual ou têm escritórios fora dos grandes centros urbanos e que, por 

consequência, suportavam os constrangimentos decorrentes do tempo, dos custos e da 

distância para poderem aceder a uma formação especializada e de excelência.  
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DESPESAS CORRENTES 

As despesas correntes foram estimadas, rubrica a rubrica, com base nos seguintes 

pressupostos: 

 

Serviços especializados - € 1.162.141,75 
 
Os serviços especializados respeitam às rubricas que se seguem. 

 

Trabalhos especializados - € 897.873,15 

 

Esta rubrica, que representa a maior parcela dos serviços especializados, contempla a 

contratação de diversos serviços, tais como, trabalhos de tipografia, de encadernação, 

assistência técnica aos servidores e aplicações da área da contabilidade e afins, 

revisão e certificação de contas, contabilidade e assessoria fiscal, produção de cédulas 

profissionais, aquisição de certificados digitais, entre outros, incluindo ainda a 

produção do Boletim e da Revista.  

 

A diminuição do orçamento desta rubrica tem sido uma preocupação constante e só foi 

possível através da renegociação permanente dos contratos em vigor, retirando-se 

benefícios da existência de um maior número de empresas, da competitividade e 

concorrência, bem como de medidas de gestão mais criteriosas e rigorosas. 

 

Constituem exemplos das novas medidas de gestão a opção pela produção pelo 

Conselho Gera das cédulas profissionais e o alargamento do prazo de validade dos 

certificados digitais para três anos, conseguindo-se, assim, para o orçamento de 2016, 

uma poupança de mais de 10%. 

 

 Publicidade e divulgação institucional - € 2.500,00 
 

Refere-se essencialmente ao custo da publicação das convocatórias das assembleias 

gerais e de outros eventos de natureza institucional. 

 

O orçamentado desta rubrica foi reduzido para um terço do valor do ano anterior, em 

virtude de apenas estarem previstos anúncios para as convocatórias de assembleias 

gerais. 
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Vigilância e segurança - € 17.823,63 
 

Respeita ao serviço de segurança e alarmes, de acordo com o contrato subscrito com 

empresa de segurança. 

 

Honorários - € 155.000,00 
 

Esta rubrica, que inclui o IVA, custo que o Conselho Geral suporta, mas está impedido 

de deduzir, respeita a pagamentos devidos a outros prestadores de serviços, incluindo 

os custos decorrentes das ações judiciais propostas pela Ordem dos Advogados para 

cobrança de quotas e multas, bem como das ações propostas contra a Ordem dos 

Advogados, com especial incidência na impugnação de decisões dos órgãos 

disciplinares. 

 

Esta rubrica também está influenciada com despesas de formação, que se prendem 

exclusivamente com os custos dos formadores dos cursos de e-learning, mas que se 

encontra compensada com a receita correspondente, como se pode verificar no quadro 

relativo a “outras receitas” e respetivos comentários, na página 5. 

 

Conservação e reparação - € 31.944,98 
 

Respeita aos contratos de manutenção e assistência técnica a equipamentos e a 

pequenas reparações de equipamentos e instalações. 

 

Serviços bancários - € 54.000,00 

 

Tratam-se de encargos suportados com operações bancárias, designadamente com 

comunicações, transferências bancárias, comissões da SIBS, prevendo-se, face à 

conjuntura bancária atual, um aumento relativamente ao orçamento do ano anterior. 

 
 
Materiais - € 37.584,00 
 

Os materiais respeitam às rubricas seguintes: 
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 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - € 500,00 

 
Verba orçamentada para eventual aquisição de pequenos utensílios. Trata-se de uma 

rubrica com comportamento irregular e considerada irrelevante em termos de 

orçamento. 

 

Livros e documentação técnica - € 500,00 

 
Esta verba, que não inclui os livros e outras publicações a adquirir para a biblioteca da 

Ordem, é orçamentada apenas por precaução para a eventual aquisição de 

publicações, geralmente revistas, com validade de muito curto prazo.  

 

Material de escritório e consumíveis de informática - € 15.000,00 
 

Esta rubrica contempla todas as aquisições de material de escritório e consumíveis de 

informática, necessários ao bom desempenho dos serviços do Conselho Geral. 

 

Artigos para oferta - € 2.500,00 
 

Trata-se de um valor orçamentado à cautela, para obviar a situações sempre passíveis 

de ocorrer, considerando-se este montante razoável. Esclarece-se que esta rubrica não 

engloba as ofertas de artigos da “loja”, adquiridos para venda. 

 

Material de limpeza e higiene - € 16.534,00 

 

Respeita a artigos de higiene utilizados na limpeza e manutenção das instalações. 

 

Ornamentação e decoração - € 2.500,00 
 

Esta verba foi orçamentada a título preventivo, considerando a eventualidade de 

adequar as condições de receção de individualidades ou a realização de determinados 

eventos. 

 

 Jornais e revistas - € 50,00 

 

Destinado à aquisição de jornais. 
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Energia e fluidos - € 32.500,00 
Respeita às seguintes verbas: 

 
Eletricidade e água - € 30.500,00  

 

Este valor foi estimado com base no histórico destas rubricas. 

Combustíveis - € 2.000,00 
 

Estimativa de despesas com a aquisição de combustível, considerando as deslocações 

previsíveis. 

 

Deslocações, estadas e transportes - € 175.655,81 
 

Esta rubrica respeita a deslocações e estadas dos membros de órgãos estatutários, do 

pessoal e, eventualmente, de outras entidades, conforme as sub-rubricas seguintes: 

 
Deslocações e estadas do pessoal - € 2.500,00 

 

Refere-se a utilização de viatura própria e outras deslocações dos funcionários, em 

diligência fora do seu local normal de trabalho, ou por conveniência do serviço.  

 

O valor orçamentado resulta da projeção do valor realizado em deslocações e estadas 

durante o primeiro semestre de 2015, sendo prevista uma ligeira diminuição destas 

deslocações. 

 

Deslocações e estadas dos membros dos órgãos - € 169.775,81 
 

O valor orçamentado nesta rubrica destina-se ao reembolso de despesas de deslocação 

às sessões de trabalho do conselho geral e do conselho superior, aos membros que 

tenham o seu domicílio profissional fora do município onde ocorram tais sessões. 

 

Inclui ainda as despesas de deslocação decorrentes de outras viagens no país ou no 

estrangeiro, em representação da Ordem ou no exercício de funções inerentes ao 

cargo, ou delegadas. 
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Deslocações e estadas de outras entidades - € 1.000,00 
 

Trata-se do reembolso com despesas de deslocação com individualidades terceiras 

que, em algumas circunstâncias, prestam serviço gratuito à OA, designadamente 

conferências e outros eventos organizados pelo conselho geral. 

 

Ressalta-se aqui que todos os oradores em conferências organizadas pelo Conselho 

Geral, incluindo as suas Comissões e os seus Institutos, não são remunerados, 

prestando um serviço gratuito e no interesse exclusivo dos Advogados. 

 

Transportes de mercadorias e outros materiais – 1.000,00 

 

Verba orçamentada à cautela para o transporte de bens, designadamente material 

para as conferências, ações de formação ou eventos, com base na projeção do 

realizado até Junho de 2015, atenta a regularidade e a diminuta relevância da verba. 

 

Portagens e estacionamentos - € 880,00 
 

Respeita às despesas a incorrer com portagens e estacionamentos da viatura da Ordem 

dos Advogados.  

 

Refeições com entidades terceiras - € 500,00 

 

Verba orçamentada, a título preventivo, destinada ao pagamento de refeições 

suportado com individualidades que prestam serviço gratuito à OA, designadamente 

em conferências e outros eventos. 

 

Serviços diversos - € 1.417.991,65 
 

Esta rubrica respeita a rendas, seguros, comunicação, serviços de limpeza e higiene e 

outros, conforme a descrição seguinte: 
 

Rendas e alugueres - € 68.857,53 

 

O valor orçamentado respeita ao valor das atuais rendas, tendo sido considerado o 

coeficiente de atualização de 1%, contra o orçamento do ano anterior relativamente 

ao qual não foi considerado qualquer coeficiente de atualização. 
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Esta rubrica inclui ainda o aluguer de equipamento, necessário à realização de alguns 

eventos e conferências, no montante de € 8.454,48. 

 

Comunicação - € 302.831,65 

 

Respeita a despesas com correio físico, comunicações fixas e móveis, de voz e de 

dados. 

 

Sublinha-se aqui o peso dos gastos com a transmissão de dados que são suportados 

pelo Conselho Geral, mas que respeitam à transmissão de dados de todos os órgãos da 

Ordem dos Advogados. 

 

Nesta verba regista-se uma poupança significativa, decorrente da opção tomada pelo 

envio desmaterializado e por e-mail dos avisos de cobrança de quotas, ao invés da sua 

expedição por correio físico. 

 

Seguros - € 984.256,47 
 

No mapa seguinte discriminam-se, por ramos, os seguros e respetivos prémios, que se 

encontram subscritos pelo conselho geral. 

 

Os prémios de seguro têm também vindo a ser renegociados, sem prejuízo das 

condições contratuais, designadamente da salvaguarda do capital seguro, com 

particular destaque para o seguro de responsabilidade civil profissional. 

 
Seguros - por ramos 

Automóvel 1.778,37 

Multirriscos 2.199,50 

Acidentes pessoais 42.878,60 

Responsabilidade profissional 937.400,00 

Total 984.256,47 
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Ramo responsabilidade civil profissional – € 937.400,00 

 

Respeita ao seguro de responsabilidade civil profissional dos advogados inscritos 

ativos.  

 

Sem prejuízo da possibilidade, decorrente do Estatuto da Ordem dos Advogados, de 

diminuição do capital seguro a assegurar pela Ordem dos Advogados, entende-se ser 

de manter o mesmo capital seguro, no montante de € 150.000,00 por cada sinistro, 

como benefício atribuído pelo Conselho Geral a cada um dos Advogados. 

 

Ramo acidentes pessoais – € 42.878,60 

 

O Conselho Geral suporta os custos decorrentes de um seguro que inclui todos os 

titulares de cargos na Ordem dos Advogados, sejam estes membros do Conselho Geral 

ou do Conselho Superior, sejam estes membros dos conselhos regionais, dos conselhos 

de deontologia, das delegações ou delegados. 

 

Tal seguro de acidentes pessoais cobre os riscos suportados pelos titulares de cargos na 

Ordem dos Advogados enquanto no exercício dessas funções. 

 

Contencioso e notariado - € 500,00 
 

Trata-se de um valor residual e orçamentado à cautela para eventuais despesas 

relacionadas com reconhecimento de assinaturas ou obtenção de certidões. 

 
 
Despesas de representação - € 7.500,00 
 

Valor orçamentado para fazer face ao pagamento de despesas com terceiros que 

sejam convidados institucionais e outras despesas em prol do prestígio da OA. 
 

 Limpeza, higiene e conforto - € 27.306,00 

 

Corresponde ao valor do contrato de prestação destes serviços. 

Embora já tenha sido conseguida uma redução com a renegociação deste contrato, 

decorrem negociações no sentido de reduzir ainda mais este encargo. 
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Águas, cafés e outros - € 14.000,00 

 

Esta rubrica respeita a consumo interno deste tipo de produtos, bem como no âmbito 

da realização de conferências, sessões de trabalho e eventos.  

 
Refeições por conveniência de serviço com os 

titulares dos órgãos - € 12.740,00 
 

Corresponde às despesas com refeições com membros do conselho superior e do 

conselho geral, realizadas no âmbito dos plenários e sessões de trabalho. 

 

A opção do Conselho Geral é pelo serviço de refeições no interior das instalações do 

Conselho Geral, o que para além de diminuir significativamente o custo das refeições, 

permite uma maior otimização e gestão do tempo das sessões de trabalho. 

 

  

Despesas com pessoal - € 1.957.362,64 
 

O orçamento desta rubrica foi apurado com base no quadro de pessoal e remunerações 

atuais, não tendo sido contemplada qualquer atualização para o ano de 2015, 

conforme se resume no quadro seguinte: 

 

A variação do orçamento relativamente ao ano anterior decorre da alteração do 

quadro de pessoal. 

 

Despesas com pessoal 
Remunerações e encargos dos membros dos órgãos sociais 128.287,64 

Fundo de garantia de compensação do trabalho dos órgãos 
sociais 

777,50 

Remunerações do pessoal e benefícios 1.455.125,53 

Encargos sobre remunerações do pessoal 302.378,65 

Fundo de garantia de compensação do trabalho 723,35 

Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 15.024,48 

Seguro de saúde grupo 40.816,17 

Medicina, higiene e segurança 3.479,32 

Formação profissional 8.750,00 

Outras despesas com pessoal 2.000,00 

Total 1.957.362,64 
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Outras despesas e encargos - € 88.471,20 
 

Respeita e verbas não consideradas nas rubricas anteriores, conforme a descrição 

seguinte: 

 

Impostos - € 1.000,00 

 
Refere-se a imposto de selo e taxas e ainda a imposto sobre o valor acrescentado 

relativo a operações gratuitas. 

 

Donativos - € 3.600,00 

 

Verba que se destina à ADVOCAL – Associação Artística do Distrito Judicial de Coimbra, 

com o objetivo de apoiar atividades culturais promovidas e desenvolvidas pelos 

advogados. 

 

Quotizações - € 69.371,20 

 

Trata-se de quotas anuais devidas pela inscrição da OA, como membro de diversas 

entidades, de que se destacam “CONSEIL DES BARREAUX EUROPEENS / COUNCIL OF 

THE BARS AND LAW SOCIETIES OF EUROPE” e a “INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION”, 

entre outras. 

 

Ofertas e amostras de inventários - € 2.500,00 

 

Respeita a ofertas a convidados, de artigos existentes na nossa “loja”. 

 

Compras - € 12.000,00 

 

Refere-se a compras de artigos para a “loja”, incluindo a agenda para 2016. 
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Atividades programáticas, Comissões, Institutos e Associações 
Internacionais - € 727.500,00 
 
Esta verba global destina-se a financiar as atividades programáticas e as despesas das 

Comissões, Institutos e Associações Internacionais, entre estas a União dos Advogados 

de Língua portuguesa, com a seguinte afetação:  

 

 

Atividades diversas 

Atividades programáticas 570.000,00 

Comissões 95.000,00 

Institutos 60.000,00 

Associações internacionais 2.500,00 

Total 727.500,00 

 

Realizando-se no próximo ano o Congresso dos Advogados, por imposição estatutária, e 

tendo também lugar o ato eleitoral para eleição dos órgãos da Ordem dos Advogados, 

o orçamento desta rubrica obriga a um aumento extraordinário, designadamente pela 

previsão do custo global de € 385.000,00, destinando-se € 285.000,00 para a realização 

do Congresso e € 100.000,00 para a realização do ato eleitoral. 

 

Estão ainda previstas a realização das comemorações do “Dia do Advogado” e da “X 

Convenção das Delegações”, entre outras atividades relacionadas com as atribuições 

da Ordem dos Advogados, designadamente conferências e todos os eventos, que a 

cada momento, se mostrem necessários concretizar em benefício dos Advogados e em 

prol da democracia, da cidadania e da justiça, para os quais se afeta uma verba global 

de € 185.000,00. 

 

Para as Comissões e Institutos foi afetada a verba global de € 155.000,000, estimada 

em função das atividades que lhes cabe desenvolver, nomeadamente no âmbito da 

formação contínua e descentralizada de todos os advogados, de combate à 

procuradoria ilícita, de defesa dos direitos humanos e de afirmação e defesa da 

advocacia. 

 

Para as despesas relacionadas com as associações internacionais, foi orçamentada 

preventivamente a verba de € 2.500,00, designadamente no âmbito das relações que 

se pretendem fortalecer com os países que integram a UALP (União dos Advogados de 

Língua Portuguesa). 
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Serão desenvolvidos contactos com os nossos parceiros, como habitualmente, para a 

obtenção de patrocínios visando a compensação destes encargos. Contudo e à cautela, 

não adiantamos qualquer previsão para esta verba, considerando o elevado grau de 

incerteza na sua concretização. 

 

 

Comparticipação estatutária em quotizações - € 5.681.672,21 
 
Esta verba corresponde a 50% das quantias previstas receber de quotas, por ser a 

receita estatutária que cabe ao Conselho Geral, sendo que os outros 50% constituem 

receitas dos Conselhos Regionais e das Delegações. 

 

O desdobramento desta rubrica, por conselho regional e por delegação da área 

territorial respetiva, consta descrito nos orçamentos individuais dos conselhos 

regionais e das delegações, bem como no orçamento consolidado da Ordem dos 

Advogados, transcrita no seguinte quadro: 

     

Entidade 
Conselho 
regional 

Delegações Total 

Conselho regional de Lisboa 2.195.815,84 407.375,89 2.603.191,73 

Conselho regional do Porto 1.195.773,41 607.566,83 1.803.340,24 

Conselho regional de Coimbra 348.991,09 348.991,09 697.982,18 

Conselho regional de Évora 133.241,01 125.740,18 258.981,19 

Conselho regional de Faro 120.672,06 68.977,18 189.649,24 

Conselho regional de Açores 32.283,96 10.186,93 42.470,89 

Conselho regional da Madeira 86.056,76  86.056,76 

Total 4.112.834,13 1.568.838,10 5.681.672,23 

               
Realça-se que este montante já é líquido dos descontos concedidos pelo recebimento 

anual ou semestral antecipado. 

 
Apoio financeiro a outros órgãos - € 250.000,00 

 

A título preventivo é inscrita esta verba no orçamento para eventual apoio financeiro a 

delegações, agrupamentos de delegações ou conselhos regionais, que dele 

fundamentadamente careçam. 



 17

O Conselho Geral vai continuar a apoiar todos os Conselhos Regionais, Delegações ou 

Agrupamentos de Delegações que, fundamentadamente, careçam de tal apoio e que o 

solicitem expressamente, por forma a permitir que tais órgãos, independentemente 

das suas receitas, possam assegurar um desempenho adequado das suas atribuições, 

sobretudo aquelas que se prendem com a manutenção dos serviços de proximidade aos 

advogados e aos cidadãos. 

 

 

Outras informações 

Publicações - € 560.776,00 

A preparação do orçamento para as publicações da OA – Boletim e Revista – teve por 

base os contratos negociados para a sua produção e para a sua distribuição, sendo este 

o custo previsto para a produção e distribuição do Boletim e da Revista da OA. 

O Boletim e a Revista da Ordem dos Advogados têm contribuído para a afirmação e 

prestígio da advocacia, não só junto dos próprios advogados, como dos restantes 

operadores judiciários e da sociedade civil. 

Destaca-se, a este propósito, o crescente pedido de inserção de textos por parte de 

todos os agentes da justiça, bem como o pedido de distribuição de tais publicações 

pelos Tribunais e por variadíssimas entidades e instituições ligadas à justiça. 
 

O custo das 12 edições do Boletim será compensado com receitas provenientes da 

inserção de publicidade, por angariação direta ou pela via de protocolos de 

cooperação. 

 

 

 

Benefícios aos Advogados, implícitos neste orçamento 
 
Como foi referido na nota introdutória e em várias das considerações acerca das 

diversas rubricas contempladas neste orçamento, as despesas descritas traduzem-se 

em benefícios diretos ou indiretos para os advogados. 
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Principais despesas que se traduzem em benefícios diretos para 
os Advogados 

Descrição Montante 

Base de dados da jurisprudência 81.180,00  

Serviço de Acesso ao Direito 118.657,60  

Plataforma SINOA 214.561,98  

Biblioteca 201.703,74  

Certificados digitais e cédulas profissionais 55.855,00  

Seguro de responsabilidade profissional 937.400,00  

Boletim e Revista 560.776,00  

TOTAIS 2.170.137.32  

 
 
 

DESPESAS DE INVESTIMENTO 

Com vista a manter a operacionalidade e fiabilidade dos serviços, introduzir melhorias 

e promover inovações, em toda a sua transversalidade, torna-se necessário realizar os 

seguintes investimentos: 
 

Investimentos 
Equipamento de informática 178.350,00  

Programas de informática 92.250,00  

Mobiliário 1.000,00  

Equipamento diverso 1.000,00  

Biblioteca 5.000,00  

Total de investimentos 277.600,00  

 

Estes investimentos incidem essencialmente na área informática e traduzem-se em 

inovações tecnológicas, aquisição e substituição de equipamento, renovação de 

licenças de programas informáticos e upgrades de alguns dos existentes, com o 

objetivo exclusivo de traduzir em benefício na ótica do utilizador advogado. 
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Conclusão 
 

O presente orçamento obedece aos princípios de rigor, da racionalização das 

despesas e da eliminação de desperdícios, garantindo-se, deste modo, a observância 

do princípio do equilíbrio orçamental. 

 

Com este orçamento é garantida a manutenção do equilíbrio financeiro do conselho 

geral, reforçando-se, por outro lado, a reserva necessária aos investimentos 

imperativos futuros nas diversas áreas funcionais. 

 

De facto, e embora as receitas apresentem uma diminuição face ao orçamento do 

ano anterior, sobretudo pela perda da receita da procuradoria ilícita e taxas de 

justiça cível, e de estarmos perante um conjunto de atividades excecionais, de que 

se destaca a realização do nosso Congresso, ainda garantimos um excedente de € 

693.323,66. 

 

De realçar que todo o esforço na redução das despesas não prejudica a adoção de 

medidas e dos atos necessários à prossecução dos objetivos da Ordem dos 

Advogados, sendo este um orçamento de forte compromisso com a classe, como fica 

evidenciado nas mais diversas rúbricas orçamentais, tendo o Conselho Geral 

empenhado todos os seus esforços numa contenção adequada de todas as despesas, 

permitindo afetar as receitas aos interesses dos advogados e às atividades das quais 

resultam benefícios para a advocacia, para o prestigio da nossa Ordem e para a sua 

afirmação como baluarte de defesa do Estado de direito, sem pôr em causa os ratios 

financeiros adequados a um equilíbrio rigoroso das contas da instituição.  


