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O Plano de Atividades, e o respetivo orçamento que o acompanha, são instrumentos essenciais da gestão de qualquer 

entidade, pública ou privada, e têm como principais objetivos generalistas:  

 Definir uma estratégia de gestão, fixando orientações gerais de médio e curto prazo, assim como os objetivos 

que se pretendem atingir, bem como identificar eventuais constrangimentos na concretização dos mesmos; 

 Identificar as medidas ou programas de execução, estabelecendo prioridades; 

 Afetar e mobilizar recursos humanos e financeiros para o efeito.  

Apesar da situação pandémica que vivemos atualmente, decorrente da doença Covid-19, e considerando a incerteza 

decorrente da mesma quanto a aspetos tão básicos, como a liberdade de circulação das pessoas e a consequente restrição 

na realização de reuniões, eventos, conferências, debates ou formações em regime presencial, não desconsiderando 

outros  



 

  

Pág. 4 

outros com consequências mais gravosas, o presente Plano de Atividades, e respetivo orçamento, à cautela, foram 

elaborados no pressuposto que em 2021, e no que diz respeitos aos aspetos básicos supra referenciados, 

regressaríamos progressivamente a situação mais semelhante à que vivíamos pré Covid-19.  

Se assim não ocorrer, e caso se venha a justificar, conforme definido nas regras para a execução orçamental, constantes 

no final do presente Orçamento, elaboraremos uma retificação ao presente orçamento nos termos que forem 

necessários. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Pág. 5 

 

 

  

A Ordem dos Advogados é uma associação pública representativa dos profissionais que exercem a advocacia, criada 

em 12 de junho de 1926, pelo Decreto n.º 11.715, tendo os Estatutos que a regiam sido objeto de diversas alterações 

posteriores. 

Com a publicação e entrada em vigor da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que regula a criação, organização e 

funcionamento das Associações Públicas Profissionais, foi necessário que a Ordem dos Advogados adaptasse os 

respetivos Estatutos a esta Lei-Quadro, o que ocorreu com a publicação da Lei n.º 145/2015, de 9 de setembro, 

aprovando o novo Estatuto da Ordem dos Advogados, atualmente em vigor. 

A última alteração ocorreu no presente ano, 2020, com o intuito de enquadrar os Estatutos com as regras impostas 

pela União Europeia para no âmbito da atividade dos Revisores Oficiais de Contas. 
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As atribuições da Ordem dos Advogados encontram-se previstas no artigo 3.º dos respetivos Estatutos, dentre as 

quais se destaca a defesa do Estado de Direito e dos direitos, liberdades e garantias dos cidadão, e a representação 

da profissão de Advogado e a defesa dos interesses, direitos e prerrogativas dos seus membros. 

Nos termos do disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 46.º do Estatuto, é da competência do Conselho Geral 

“submeter à aprovação da assembleia geral o orçamento e plano de atividades para o ano civil seguinte (…)”. 
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O presente Plano de Atividades é o primeiro cuja preparação está, ab initio, a cargo do Conselho Geral eleito para o 

triénio 2020-2022, sendo também um orçamento marcado pela situação pandémica da doença Covid-19, cujo fim é, à 

data, imprevisível, e com relevante impacto no desenvolvimento das atividades previstas.  

Conforme mencionado no capítulo dedicado à Nota Introdutória, o presente Plano de Atividades foi elaborado no 

pressuposto de que as condições existentes antes da doença Covid-19, nomeadamente as que decorrem das medidas 

tomadas globalmente para contenção da epidemia, e que podem condicionar a realização de algumas atividades 

constantes no presente Plano, possam regressar progressivamente em 2021 ao que era habitual, permitindo a 

normalização da realidade.  

Todavia, prevê-se que algumas consequências desta epidemia perdurem para além do período de duração da mesma, 

com o permanente receio de resseção económica global, o que levou o Conselho Geral a manter-se cauteloso na 

previsão da receita, e leva a que todos os órgãos da Ordem dos Advogados devam manter-se contidos na execução 

orçamental da respetiva despesa, visto que, pelos motivos expostos no orçamento retificativo de 2020, apresentado 
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pelos membros da atual composição do Conselho Geral, pode acontecer uma diminuição da receita no ano de 2021, 

à semelhança do que vem ocorrendo no ano de 2020.  

Este plano contempla, direta ou indiretamente, iniciativas que decorrem dos Estatutos da Ordem dos Advogados, 

designadamente as que decorrem das atribuições previstas no seu artigo 3.º, bem como outras que decorrem de 

obrigações legais ou judiciais, no caso das recomendações do Tribunal de Contas, ou que resultem da continuidade 

de ações ou medidas tomadas anteriormente e que estejam em curso.  

Como os demais órgãos, o Conselho Geral necessita de meios materiais e humanos, que se quantificam no presente 

Plano e a que corresponde um valor financeiro refletido no Orçamento constante do próximo capítulo, cuja utilização 

se rege por princípios de transparência na gestão, de rigor e da legalidade das operações, com vista ao cumprimento 

do Código dos Contratos Públicos (CCP), tendo sempre em vista os objetivos de economia, eficiência e eficácia que 

decorrem das boas práticas recomendadas pelo Tribunal de Contas.  

Verifica-se, ainda, novos desafios que a Ordem dos Advogados enfrenta atualmente por uma exigência cada vez maior 

de capacidade de resposta, eficiente, eficaz e com qualidade, nos serviços de apoio aos Advogados na designada 

«era digital», com evolução e crescimento exponencial das novas tecnologias e ferramentas associadas, que 

proliferaram junto dos Advogados, à semelhança do que ocorreu com a restante sociedade civil, devido às restrições 

trazidas pela pandemia do Covid-19, o que determina uma necessidade premente de formação e atualização dos 

conhecimento, com implicação nas formas de trabalhar dos seus quadros e funcionários.  

Um exemplo destes novos desafios é a obrigação de emissão de faturação eletrónica, no seguimento das orientações 

europeias, e que se encontra prevista no CCP, e regulamentada em outros diplomas legais, e a interação via web com 

os Advogados e com os adjudicatários de bens e serviços adquiridos pela Ordem dos Advogados, o que tem inúmeras 

consequências no funcionamento dos serviços do Conselho Geral, e dos restantes órgãos da Ordem dos Advogados, 

desde a necessidade de implementar as soluções informáticas que permitam esta emissão e envio de fatura eletrónica, 

à alteração dos procedimentos de aquisição de bens e serviços e de controlo interno.  

Ainda no âmbito da tecnologia e da «era digital», prevê-se a implementação de uma aplicação mobile da Ordem dos 

Advogados para um acesso simples e rápido dos associados a diversos serviços disponibilizados pela Ordem.  

Prevê-se, também, a integração da jurisprudência da Ordem dos Advogados e de todos os volumes da sua Revista na 

designada «Plataforma Direito em Dia», disponibilizada pelo Conselho Regional dos Porto, promovendo, de forma 

eficiente, eficaz e com qualidade, as soluções internas em detrimento das externas, e contribuindo para a 

uniformização.  

Pretende, ainda, o Conselho Geral promover programas e ações de formação profissional dos Advogados sobre 

diversas matérias e disciplinas de interesse para a profissão, que experimentam permanentes alterações, 

designadamente matérias relacionadas com o acesso ao direito e aos tribunais, para além de ações que promovam o 

desenvolvimento de uma cultura jurídica e de aperfeiçoamento da elaboração do direito, tem de continuar a ser 
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prioridade no leque de atividades a desenvolver. 

Neste âmbito, prevê-se alargar a oferta formativa através da promoção de cursos de E-Learning, formação a distância 

na área do Direito com orientação de Advogados e Professores Catedráticos de reconhecido mérito. 

No âmbito das relações internacionais, e apesar de se manter a preocupação de contenção de despesas, a Ordem 

dos Advogados mantém a sua representação junto de associações ou federações de associações congéneres: 

AIJA – Association International des Jeunes Avocats 

CIAR – Centro Iberoamericano de Arbitraje 

CNB – Conseil National des Barreaux 

ECLA – European Company Lawyers Association  

EIPA - European Institute of Public Administration 

FBE – Fédération des Barreaux d´Europe 

IBA – International Bar Association 

UIBA – Unión Iberoamericana de Colégios y Agrupaciones de Abogados 

UIA – Union Internacional des Avocats 

Sem prejuízo das medidas que possam pôr em causa a realização de eventos presenciais, o conselho Geral prevê a 

realização dos seguintes eventos:  

 
 

Dia do Advogado 

XII Convenção das Delegações 

Comemoração 95.º Aniversário da OA 

Dia Europeu do Advogado 

Abertura do Ano Judicial 

Dia da Mulher 

Medalha de Ouro e Medalha de Honra da OA 

Comemoração do Aniversário da Declaração 

Universal dos Direito do Homem 

 

Acrescem ainda as conferências e debates, que possam vir a ser decididos no decorrer de 2021, face a situações 

imprevisíveis que os justifiquem.  

A concretização deste plano de ações terá o envolvimento e a participação das Comissões e Institutos, no âmbito 

das áreas cuja competência lhes esteja ou venha a ser atribuída, e grupos de trabalho nomeados para o efeito, bem 

como, ainda, dos Conselhos Regionais sempre que se apresente necessário. 
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Os colaboradores dos serviços do Conselho Geral, essenciais à realização de todas as atividades, não só as 

relacionadas com a estrutura e funcionamento, mas também com a organização e realização dos eventos supra 

referidos, estão distribuídos, de acordo com suas aptidões e competências pelas seguintes áreas funcionais: 

 

Quadro de pessoal 

Serviço Homens Mulheres Total de 
Colaboradores 

Gabinete do Bastonário 1 3 4 

Quotas 1 2 3 

Tesouraria 0 2 2 

Contabilidade 2 1 3 

Recursos Humanos 0 1 1 

Compras (Contratação Pública)  0 3 3 

Jurídico 3 6 9 

Acesso ao Direito 2 2 4 

Processos do Conselho Superior 2 1 3 

Administrativo 5 5 10 

Informático 7 0 7 

Comunicação e Editorial 0 5 5 

Biblioteca 4 1 5 

Total 27 32 59 

 

No ano de 2021, funcionarão junto do Conselho Geral as seguintes Comissões e Institutos, cujo principal objetivo é 

coadjuvar o Conselho na realização das atividades previstas: 

CDAPAS Comissão de Defesa dos Atos Próprios dos Advogados e Solicitadores 

CDHQSAM Comissão dos Direitos Humanos 

IAD Instituto de Acesso ao Direito 

CNA Comissão Nacional de Avaliação 

CNEF Comissão Nacional de Estágio e Formação 

CL Comissão de Legislação 

IAPI Instituto dos Advogados em Prática Individual 

IAE Instituto dos Advogados de Empresa 

ISA Instituto das Sociedades de Advogados 

IAJA Instituo de Apoio aos Jovens Advogados 
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ITJI Instituto das Tecnologias da Justiça e Inovação 

RI Relações internacionais 

 

Relativamente às atividades das Comissões e Institutos, destaca-se a CNA - Comissão Nacional de Avaliação, que, 

face às suas competências na área relacionada com os exames de agregação à Ordem dos Advogados, apresentam, 

no seu orçamento, os custos de representação na realização dos exames, nos termos definidos no diploma legal que 

regulamenta esta matéria, os serviços especializados de examinadores para a avaliação dos exames, bem como os 

restantes serviços de tipografia e o material de expediente e funcionamento. 

A CDAPA – Comissão de Defesa dos Atos Próprios da Advocacia pretende promover uma ampla divulgação, entre 

colegas e público em geral, da Lei dos atos próprios dos Advogados, bem como do papel social do Advogado enquanto 

profissional habilitado para a prática dos atos próprios da profissão e, ainda, sobre a incriminação das condutas/crimes 

de procuradoria ilícita e de usurpação de funções.  

Visa também sensibilizar os serviços públicos e privados, os profissionais do foro em geral, e os colegas em particular, 

para a necessidade de colaboração na identificação de comportamentos desconformes com a lei. Para o efeito, prevê 

a organização de uma conferência de âmbito nacional, sob o tema “Atos Próprios dos Advogados e Advogados 

Estagiários e a Lei”, no 2.º trimestre de 2021, e de um debate, com a colaboração da comunicação social, a versar 

sobre a Advocacia e os cidadãos. 

Pretende, ainda, participar ativamente nas campanhas de divulgação dos atos próprios e da procuradoria ilícita a 

promover em 2021. 

Ao nível institucional, destacamos: 

 Atividades do Bastonário e do Conselho Geral, coadjuvado pelos Conselhos Regionais e pelas Comissões, 

Institutos e grupos de trabalho, nas áreas da cidadania e direitos humanos, no combate à procuradoria ilícita, e 

o reforço dos laços com as associações internacionais congéneres, com vista à troca de experiências úteis à 

advocacia; 

 Cooperação com instituições da área do Direito e da Justiça, promovendo a realização de conferências, 

palestras e colóquios, com vista contribuir para o desenvolvimento de uma cultura jurídica e compreensão dos 

temas da atualidade e mesmo para a edição de obras que permitam contribuir para o aperfeiçoamento do 

conhecimento e estudo do Direito; 

 Comemoração do Dia do Advogado, visando o convívio e promovendo a solidariedade entre os colegas e a 

troca de experiências, contribuindo para a dignificação do exercício da advocacia; 

 Ações junto dos meios de comunicação social, visando divulgar a necessidade e a importância dos advogados 

para a defesa do Estado de Direito e dos cidadãos e promover o prestígio da Ordem dos Advogados. 

Ao nível operacional, e no seguimento da consagração das novas tecnologias e da «era digital», aliada à necessidade 
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de que o funcionamento dos serviços do Conselho Geral acompanhem as exigências neste âmbito e melhorem o 

acesso e a qualidade de tratamento da informação que dispõem, bem como uniformizem e integrem o seu parque 

tecnológico de forma a melhorar a qualidade dos dados a retirar do mesmo, prevê-se o desenvolvimento de novas 

ferramentas informáticas, em substituição das existentes, que se encontram tecnologicamente ultrapassadas.  

Ainda neste âmbito, planeia-se o desenvolvimento de melhorias no portal da O.A., que permitirá uma melhor 

comunicação com os Advogados, bem como novas funcionalidades.  

Prosseguir-se-á com o processo de reorganização interna dos serviços, promover-se-á pela elaboração de um manual 

de procedimentos, em consonância com a elaboração do Regulamento Financeiro que o Tribunal de Contas fez constar 

nas suas recomendações, bem como a elaboração de um Regulamento interno de Recrutamento de Pessoal.  
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Estrutura do orçamento do Conselho Geral para 2021 
Despesas da estrutura e funcionamento dos serviços do Conselho Geral 2 229 297 37% 

Despesas relacionadas com os benefícios diretos e indiretos atribuídos aos 
advogados 

   2 280 528    38% 

Despesas relacionadas com as atividades programáticas do Conselho Geral 156 300    3% 

Despesas relacionadas com as atividades das Comissões e Institutos       150 473    3% 

Despesas relacionadas com os membros dos órgãos estatutários       206 398    3% 

Despesas relacionadas com o apoio extraordinário aos Conselhos Regionais e 
Delegações 

      358 400    6% 

Despesas relacionadas com investimento      603 741    10% 

Despesas totais    5 985 137    100% 
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Importa realçar que cerca de 38% das despesas totais do orçamento do Conselho Geral respeitam, direta ou 

indiretamente, a benefícios concedidos a Advogados e que se distribuem da seguinte forma: 

 

Descrição Montante Estrutura
Peso no 

orçamento

Seguro de responsabilidade profissional  1  283 107 56,26% 19,56%

Biblioteca 191 729 8,41% 2,92%

Plataforma Sinoa e Acesso ao Direito  284 468 12,47% 4,34%

Help desk  37 536 1,64% 0,57%

Certificados Digitais  196 800 8,63% 3,00%

Publicações (Revista e Boletim)  205 630 9,02% 2,91%

Combate à procuradoria ilícita  20 000 0,88% 0,30%

Benefícios a parturientes  27 544 1,21% 0,42%

Mandatários em sede de contencioso  48 714 2,14% 0,74%

Total  2 280 528 100,66% 34,76%

Benefícios aos advogados

 
 

 

SINTESE DO ORÇAMENTO 

Descrição 2021 2020 

Receitas correntes 12 419 600,50 12 227 638,58 

Despesas correntes e de estrutura 11 293 713,82 11 256 576,25 

Despesas correntes diretamente relacionadas 
com as atividades 

306 752,70 257 272,81 

Despesas correntes totais 11 600 466,52 11 513 849,07 

Excedente gerado 819 133,98 713 789,51 

Despesas de investimento 603 741,49 197 388,05 

Saldo orçamental 215 392,49 516 401,46 

 

Este quadro reflete não só as despesas do Conselho Geral, mas também as do Conselho Superior e Conselho 

Fiscal, bem como os apoios extraordinários a conceder aos Conselhos Regionais. Ou seja, sendo as receitas 

provenientes das quotizações repartidas entre os Conselhos Regionais e Delegações na proporção de 50%, a 

parcela respeitante a estes órgãos encontra-se considerada nas despesas do Conselho Geral, pelo montante de 

€5.860.670,77, o que inclui tanto a parcela relativa às quotizações dos Advogados, como a parcela das quotizações 

das Sociedades de Advogados. 

Acresce que, alguns Conselhos Regionais apresentam um saldo deficitário no seu orçamento, por virtude de lhes 

caber uma parcela de quotizações de valor significativamente inferior à necessária para a existência e manutenção 
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dos seus serviços, o que decorre do reduzido número de Advogados inscritos na respetiva área jurisdicional, pelo 

que o Conselho Geral tem decidido prestar-lhes apoio, inscrevendo no seu orçamento, na rubrica designada “apoio 

financeiro extraordinário a outros órgãos”, o montante de €358.400,00, a fim de permitir a continuidade da 

descentralização nos serviços prestados pela Ordem dos Advogados.  

No sentido oposto, o Conselho Geral comparticipa nas receitas dos Conselhos Regionais relativas às taxas de 

inscrição de Advogados que os Conselhos Regionais preveem que se venham a realizar no ano de 2021, no 

montante de € 141.758,96.   

 
 

Pressupostos da Proposta de Orçamento 
 

 

RECEITAS CORRENTES 

Descrição 2021 2 020 

Receitas Estatutárias 11 864 600,50 12 000 638,58 

Quotizações estatutárias (nome individual) 11 348 989,46 11 173 487,69 

Quotizações estatutárias (sociedades) 372 352,07 355 515,38 

Taxas de inscrição de advogados 1 500,00              1 500,00 

Comparticipação em taxas de inscrição de advogados 141 758,96  115 135,51 

Receita da procuradoria e das taxas de justiça 240 000,00 275 000,00 

Laudos 80 000,00 80 000,00 

Outras receitas 235 000,00 227 000,00 

Vendas de mercadorias e prestação de serviços 20 000,00 25 000,00 

Serviços de apoio a advogados 135 000,00 160 000,00 

Juros 80 000,00           40 000,00 

Publicidade 0,00 2 000,00 

RECEITAS CORRENTES TOTAIS 12 419 600,50 12 227 638,58 

 
Quotizações estatutárias 

 
Começando pelas receitas e desde logo pelas quotizações estatutárias, verificamos que estas representam cerca 

de 96% das receitas totais, e está prevista a sua repartição, nos termos dos Estatutos da Ordem dos Advogados, 

conforme o mapa seguinte: 
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REPARTIÇÃO DAS QUOTAS DE ADVOGADOS POR CONSELHOS REGIONAIS E DELEGAÇÕES 
 
 

 
 

A previsão da receita proveniente das quotizações, no valor de €11.348.989,46, é apresentada líquida dos 

descontos concedidos pelo pagamento anual e semestral antecipado, tanto do concedido aos Advogados em nome 

individual, como do concedido às Sociedades de Advogados, a cuja modalidade de pagamento aderem entre 55% 

e 60% dos associados, e foi calculada com base nos Advogados inscritos à data de agosto de 2020, e previstos 

inscrever até ao final de 2021, num total de 34.427. 

 

Escalões Estrutura 

N.º Advogados % Advogados % das quotas 

Até 4 anos 6 535 19% 5,9% 

Com mais de 4 e até 6 anos 1 825 5% 2,7% 

Com mais de 6 anos 23 275 68% 54,7% 

Reformados com autorização para advogar 2 792 8% 36,7% 

Total 34 427 100% 100% 

 

 

REPARTIÇÃO DAS QUOTAS DE SOCIEDADES DE ADVOGADOS POR CONSELHOS REGIONAIS E DELEGAÇÕES 
 

Órgão Valor Bruto Desconto Valor líquido 

CG 201 030,00 14 853,96 186 176,04 

CRL 142 470,00 10 527,01 131 942,99 

CRP 41 370,00 3 056,80 38 313,20 
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CRC 10 560,00 780,27 9 779,73 

CRE 2 100,00 155,17 1 944,83 

CRF 2 550,00 188,42 2 361,58 

CRA 1 230,00 90,88 1 139,12 

CRM 750,00 55,42 694,58 

Total 402 060,00 29 707,93 372 352,07 

 

 

Nos termos do Regulamento das Quotas das Sociedades de Advogados, aprovado na Assembleia Geral 

Extraordinária, realizada no dia 25 de julho de 2018, este orçamento também contempla a verba de €372.352,07, 

de quotas das sociedades de advogados, cuja estrutura é ilustrada nos quadros seguintes: 

 
 

Estrutura das Quotizações das Sociedades 
de Advogados 

1º escalão 655 50,54% 36 396,06 9,77% 

2º escalão 421 32,48% 93 574,20 25,13% 

3º escalão 131 10,11% 58 233,89 15,64% 

4º escalão 50 3,86% 44 453,33 11,94% 

5º escalão 12 0,93% 21 337,60 5,73% 

6º escalão 11 0,85% 30 561,67 8,21% 

7º escalão 10 0,77% 46 676,00 12,54% 

8º escalão 4 0,31% 24 449,33 6,57% 

9º escalão 2 0,15% 16 670,00 4,48% 

10º escalão 0 0,00% 0,00 0,00% 

Totais 1 219 100,00% 372 352,07 100,00% 

 

 

Distribuição por Conselhos Regionais 

CRL 791 55,48% 

CRP 353 27,24% 

CRC 118 9,10% 

CRE 33 2,55% 

CRF 46 3,55% 

CRA 14 1,08% 

CRM 13 1,00% 

Totais 1296 100,00% 
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DESPESAS CORRENTES 
 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2021 

Descrição 2021 2020 

Serviços especializados 1 044 716,39 1 094 355,32 

Trabalhos especializados 769 630,49 780 051,75 

Divulgação institucional e obrigatória 6 500,00 36 830,28 

Vigilância e segurança 23 033,42 21 584,13 

Honorários 123 800,15 141 332,50 

Comissões 0,00 0,00 

Conservação e reparação 54 252,33 51 034,46 

Serviços bancários 12 500,00 12 500,00 

Encargos com cobrança de quotas 55 000,00 51 022,20 

    

Materiais 64 255,68 52 377,88 

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 500,00 500,00 

Livros e documentação técnica 300,00 150,00 

Material de escritório e consumíveis de informática 13 400,00 12 500,00 

Artigos para oferta 21 200,00 10 700,00 

Ornamentação e decoração 2 900,00 2 072,20 

Material de limpeza e higiene 25 855,68 26 355,68 

Jornais e revistas 100,00 100,00 

    

Energia e fluidos 33 150,00 34 650,00 

Eletricidade 30 000,00 30 000,00 

Combustíveis 1 500,00 3 000,00 

Água  1 650,00 1 650,00 

    

Deslocações, estadas e transportes 303 867,21 297 559,71 

Deslocações e estadas de pessoal 7 708,00 6 016,25 

Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA 220 867,51 203 210,13 

Deslocações e estadas de outras entidades 74 041,70 83 583,33 

Transporte de mercadorias e outros materiais 500,00 500,00 

Portagens e estacionamentos 750,00 750,00 

Refeições com entidades terceiras 0,00 3 500,00 

    

Serviços diversos 1 696 130,01 1 680 023,29 

Rendas e alugueres 115 542,51 114 225,98 

Comunicação 179 814,85 179 110,94 

Seguros 1 302 786,20 1 323 820,81 

Contencioso e notariado 500,00 500,00 
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Despesas de representação 5000,00 5 000,00 

Limpeza, higiene e conforto 41 674,45 34 815,56 

Águas, cafés e outros 8 805,00 10 200,00 

Refeições por conveniência de serviços de membros de órgãos da OA 26 880,00 12 350,00 

Refeições por conveniência de serviços de outras entidades 8737,00 0,00 

Subtotal 3 142 119,29 3 158 966,20 

 

Descrição 2021 2020 

 

Comparticipação por outros órgãos em quotizações estatutárias 5 860 670,77 5 764 501,53 
 

Dotações extraordinárias concedidas a outros órgãos 358 400,00 358 400,00 
 

       

Despesas com pessoal 2 063 619,09 2 064 472,24 
 

Remunerações e encargos de membros dos órgãos sociais 0,00 0,00 
 

Remunerações do pessoal e benefícios 1 620 374,30 1 634 248,83 
 

Ordenados e salários 1 091 818,40 1 091 818,40 
 

Subsídio de férias 101 889,59 101 869,59 
 

Subsídio de natal 101 989,59 101 869,59 
 

Diuturnidades 36 880,00 36 720,00 
 

Isenção de horário de trabalho 115 903,20 115 903,20 
 

Trabalho suplementar 20 000,00 20 000,00 
 

Subsídio de refeição excluído de tributação 66 112,20 76 186,44 
 

Subsídio de refeição sujeito a tributação 50 738,60 58 454,88 
 

Abonos para falhas 825,00 1 237,50 
 

Subsídio de transporte 8 794,00 9 174,00 
 

Benefícios pós-emprego (complemento de reforma) 5 423,72 6 015,24 
 

Outros benefícios - pensões 0,00 0,00 
 

Indemnizações e compensações por cessação de contrato de trabalho 20 000,00 15 000,00 
 

Encargos sobre remunerações 338 025,55 338 025,55 
 

Outros encargos legais 10 189,68 0,00  

Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho 3 565,36 262,05 
 

Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 12 403,45 12 403,45 
 

Seguro de saúde grupo 51 975,29 52 705,45 
 

Medicina, higiene e segurança 2 335,46 2 801,90 
 

Formação profissional 19 000,00 16 275,00 
 

Confraternização com pessoal 5 000,00 7 000,00 
 

Refeições por conveniência de serviço 250,00 250,00 
 

Outras despesas com pessoal 500,00 500,00 
 

Outras despesas 175 657,37 167 509,10 
 

Impostos 1 600,00 1 600,00 
 

Donativos 10 600,00 3 600,00 
 

Quotizações 77 163,77 75 765,50 
 

Ofertas e amostras de inventários 2 500,00 2 500,00 
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Inscrições em eventos 3 750,00 4 000,00 
 

Custas em processos judiciais 40 000,00 40 000,00 
 

Reembolso de quotas a advogadas parturientes 27 543,60 27 543,60 
 

Compras 12 500,00 12 500,00 
 

DESPESAS CORRENTES TOTAIS 11 600 466,52 11 513 849,07 
 

 
 

RECEITAS CORRENTES 

Descrição 2021 2020 
 

  

Receitas Estatutárias 11 864 600,50 12 000 638,58 
 

Quotizações estatutárias (individuais) 11 348 989,46 11 173 487,69 
 

Quotizações estatutárias (sociedades)  372 352,07 355 515,38 
 

Taxas de inscrição de advogados 1 500,00 
  

Comparticipação em taxas de inscrição de advogados 141 758,96 115 135,51 
 

Receita da Procuradoria e das taxas de justiça 240 000,00 275 000,00 
 

Laudos 80 000,00 80 000,00 
 

Receita de formação contínua 0,00 0,00 
 

Outras receitas 235 000,00 227 000,00 
 

Vendas de mercadorias e prestação de serviços 20 000,00 25 000,00 
 

Serviços de apoio a advogados 135 000,00 160 000,00 
 

Juros  80 000,00 40 000,00 
 

Publicidade 0,00 2 000,00 
 

RECEITAS CORRENTES TOTAIS 12 419 600,50 12 227 638,58 
 

EXCEDENTE GERADO 819 133,98 713 789,51 
 

    

DESPESAS DE CAPITAL  
 

Equipamento de informática 32 250,00 50 540,75 
 

Programas de informática 533 991,49 111 847,30 
 

Mobiliário 2 500,00 2 500,00 
 

Equipamento diverso 2 500,00 2 500,00 
 

Biblioteca 7 500,00 5 000,00 
 

Grandes reparações 25 000,00 25 000,00 
 

DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS 603 741,49 197 388,05 
 

    

RECEITAS DE CAPITAL 
 

RECEITAS DE CAPITAL TOTAIS 0,00 0,00 
 

SALDO FINAL 215 392,49 516 401,46 
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Trabalhos Especializados 
 

Descrição Valores 

Trabalhos de tipografia 18 000,00 

Encadernações 2 500,00 

Serviços de custódia de documentos 10 000,00 

Serviços de clipping 6 095,88 

Implementação de regras e procedimentos no âmbito do RGPD 30 000,00 

Assistência técnica a aplicações e servidores de contabilidade e 
afins 35 000,00 

Assistência Informática - intervenções 73 020,42 

Licenças Temporárias 4 176,67 

Contabilidade, assessoria e responsabilidade fiscal 35 424,00 

Certificação legal de contas 14 760,00 

Consultoria de comunicação 51 760,00 

Traduções e intérpretes 10 000,00 

Serviços jurídicos 22 140,00 

Desratização 1 298,52 

Serviços Audiovisuiais e imagem/reportagens fotográficas 6 000,00 

Produção do Boletim 100 000,00 

Produção da Revista 8 130,00 

Certificados Digitais 196 800,00 

Subtotal 625 105,49 

Trabalhos especializados com Comissões e Institutos e 
Atividades 

37 375,00 

Total 662 480,49 
  

Encargos com cobrança de quotas 55 000,00 

 

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, consultoria de contabilidade e produção do Boletim e da Revista da Ordem dos Advogados.  

A contratação destes serviços segue as regras e procedimentos previstos no CCP, sem prejuízo dos procedimentos 

de controlo interno. 

 
Honorários 

 
Além dos serviços acima identificados, também temos prevista verba para a contratação de profissionais 

independentes para as atividades que constam no quadro que segue: 
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HONORÁRIOS 

 
Encarregado Proteção de Dados 10 000,00  

Conselho Geral Relatores de laudos 35 240,00  

 
Assessoria processos 14 760,00 

 
Mandatários 48 714,15  

 
Agentes de execução 2 500,00  

 
Juntas médicas – CPAS 2 500,00  

Total   113 714,15  

Comissões, Institutos e Atividades 10 086,00  

Total  123 800,15  

 

 

Rendas e alugueres 
 

O valor orçamentado respeita ao valor das atuais rendas das instalações da sede e outros espaços, devidos à Caixa 

de Previdência dos Advogados e Solicitadores e ajustadas com o coeficiente de atualização aprovado para 2021. 

Esta rubrica inclui ainda o pagamento a efetuar à Câmara Municipal de Lisboa por dois lugares na via pública para 

estacionamento, com vista a receber convidados da Ordem dos Advogados, bem como espaço no parque coberto 

com a mesma finalidade. 

Também inclui o aluguer de equipamentos, designadamente do aluguer de fotocopiadoras para o funcionamento 

dos serviços do Conselho Geral da Ordem dos Advogados. 

 

Rendas de instalações    89.028,07    

Parque de estacionamento      6.390,00    

Aluguer de equipamento    26.514,44    

Total de rendas e alugueres 121.932.51  

 
 

 

Comunicação 
 

Respeita a despesas com correio físico em geral, e ainda relacionadas com a distribuição das edições em papel do 
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Boletim e da Revista da Ordem dos Advogados e com a cobrança de quotas. 

Inclui ainda as comunicações fixas e móveis, de voz e de dados. 

Sublinha-se aqui o peso das despesas suportadas pelo Conselho Geral, relativas à transmissão de dados, mas que 

respeitam, na verdade, a todos os órgãos nacionais. 

 

DESPESAS DE COMUNICAÇÃO 

Telefones e fax 5 608,80    

Telemóveis          14 760,00     

Correio físico - cobrança quotas          10 000,00    

Correio físico - geral          47 000,00    

Correio físico publicações 82 500,00 

Transmissão de dados          19 173,24    

TV Cabo + internet              772,81    

TOTAL        179 814,85    

 
 

Seguros 
 

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

Conselho Geral da Ordem dos Advogados. 

Neste quadro não se incluem os seguros de acidentes de trabalho, nem o seguro de saúde dos colaboradores, por 

fazerem parte da rubrica “despesas com pessoal”, totalizando estes €64.378874. De realçar que o Conselho Geral 

procede ao pagamento não somente da apólice do seguro de saúde referente aos seus colaboradores, mas também 

da apólice do seguro de saúde relativa aos colaboradores dos Conselhos Regionais de Coimbra, Évora, Faro, 

Madeira e Açores.   

 

Seguros 

Automóvel 1 527,30  

Multi-riscos 1 500,00  

Acidentes pessoais 16 651,90  

Responsabilidade profissional 1 283 107,28  

Total 1 302 786,20  

 

De realçar que o seguro de Responsabilidade Civil Profissional que, sem prejuízo de ser apenas obrigatório 

contratar para uma cobertura de €50.000,00, o Conselho Geral deliberou a contratação de um seguro com a 
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cobertura de €150.000,00, a cada um dos Advogados. 

Apesar da redução significativa de valor desta apólice de seguro que teve lugar o ano passado, face às alterações 

efetuadas à forma como era levado ao mercado este serviço de seguros, voltou a conseguir-se nova redução do 

valor do prémio este ano, em de cerca de €20.000,00, modificando novamente a forma como é lançado o concurso, 

sem que implique a alteração de qualquer condição na apólice,. 

Tal como nos anos anteriores, todos os prémios de seguro foram e continuam a ser objeto de procedimento ao 

abrigo do CCP, com vista, não somente ao cumprimento de obrigações legais da Ordem dos Advogados, mas 

também à redução dos prémios que este tipo de procedimento permite, por abertura à concorrência e maior 

aproximação do melhor preço do mercado, e sem perda das condições de cobertura dos riscos. 

 

Atividades programáticas do Conselho Geral e das Comissões e Institutos 
 

DESCRIÇÃO CG - atividades
Comissões e 

institutos
Total

DESPESAS CORRENTES

Serviços especializados 107 150,00 47 461,00 154 611,00

Trabalhos especializados 107 150,00 37 375,00 144 525,00

Divulgação institucional e obrigatória 0,00 0,00 0,00

Honorários 0,00 10 086,00 10 086,00

Materiais 17 100,00 3 400,00 20 500,00

Material de escritório 0,00 900,00 900,00

Artigos para oferta 15 500,00 2 200,00 17 700,00

Ornamentação e decoração 1 600,00 300,00 1 900,00

Deslocações, estadas e transportes 31 750,00 87 099,70 118 849,70

Deslocações e estadas de pessoal 2 150,00 558,00 2 708,00

Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA 29 600,00 12 500,00 42 100,00

Deslocações e estadas de outras entidades 0,00 74 041,70 74 041,70

Refeições com entidades terceiras 0,00 0,00 0,00

Serviços diversos 300,00 10 242,00 10 542,00

Comunicação 0,00 0,00 0,00

Águas, cafés e outros 300,00 1 505,00 1 805,00

Refeições por conveniência de serviços de outras entidades 0,00 8 737,00 8 737,00

Subtotal 156 300,00 148 202,70 304 502,70

Outras despesas  0,00 2 250,00 2 250,00

Inscrição em eventos 0,00 2 250,00 2 250,00

DESPESAS CORRENTES TOTAIS 156 300,00 150 452,70 306 752,70

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2021

 

 
 
 

Atividades do Conselho Geral - orçamento para 2021 

Dia do Advogado 75.000,00  

XII Convenção das Delegações 30.000,00 
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Comemoração do 95.º Aniversário da Ordem dos 

Advogados 
35.800,00 

Dia Europeu do Advogado 1.000,00 

Ano Judicial 5.500,00 

Dia da Mulher 1.200,00 

Medalha de Ouro e medalha de Honra 1.700,00 

Outras conferências e debates 6.100,00 

Total 156.300,00 

 

 

Comissões e Institutos - orçamento para 2021 

Comissão de Defesa dos Actos Próprios de Advocacia 26.184,60  

Comissão dos Direitos Humanos 14.760,00  

Instituto de Acesso ao Direito  21.875,00  

Comissão Nacional de Avaliação  
33.097,41  

Comissão Nacional de Estágio e Formação  

Comissão de Legislação 4.050,00  

Instituto dos Advogados em Prática Individual 13.247,50  

Instituto dos Advogados de Empresa 4.050,00  

Instituto das Sociedades de Advogados 10.088,19  

Instituo de Apoio aos Jovens Advogados 4.050,00  

Instituto das Tecnologias da Justiça e Inovação 4.050,00  

Relações internacionais 14.750,00  

TOTAL  150.452,70  

 

 

 

Despesas a incorrer com a produção e distribuição das publicações do Conselho Geral 

PUBLICAÇÕES 2021 - RESUMO 
 

Publicação do Boletim            100.000,00   

Expedição do Boletim             90.000,00   

Publicação da Revista               8.130,00   

Expedição da Revista               7.500,00   

Orçamento de publicações          205.630,00   

 
 

DESPESAS DE INVESTIMENTO 

Estas despesas de investimento decorrem da necessidade de modernizar e melhorar a prestação dos serviços da 



 

  

Pág. 26 

Ordem dos Advogados aos seus associados, através da substituição de soluções informáticas que estão na base 

do funcionamento dos serviços ou que constituem a fonte de informação dos Advogados, já obsoletas e incapazes 

de proporcionar um tratamento da informação com a qualidade, celeridade e rigor que se impõe, por novas 

aplicações, desenvolvidas à medida das necessidades da Ordem dos Advogados.  

Nelas estão também incluídas outras despesas, como o licenciamento de software e de aquisição de hardware.  

Segue o mapa: 

 

 

 

 

 
Estes investimentos em informática são previstos no orçamento do Conselho Geral mas a sua utilização é transversal a 

todos os órgãos da Ordem dos Advogados, e eles encontram-se repartidos pelo presente orçamento de 2021 - 

€603.741,49, e pelos futuros orçamentos de 2022 em diante - €1.2044.258,98, conforme o quadro seguinte: 

 

MAPA DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS 

Rubrica 

Investimentos 
necessários no 
curto e médio 

prazo 

A realizar no 
imediato 
(2021) 

Realização a 
programar 

Computadores, switches, discos SDD upgrade 25 Pc's e outros 32 250,00 32 250,00   

Licenciamento Microsoft (servidores) 34 346,45 34 346,45   

Licenciamento Palo Alto 19 926,00 19 926,00   

Licenciamento EDOC 5 547,30 5 547,30   

Licenciamento Veeam 10 500,00 10 500,00   

Licenciamento VMWare 4 800,00 4 800,00   

Licenciamento Anti-spam e AV para email dos Advogados 23 645,08 23 645,08   

Licenciamento Anti-virus Postos trabalho 3 100,00 3 100,00   

Licenciamento IPBrick 2 126,67 2 126,67   

Mobiliário 2 500,00 2 500,00   

Equipamento diverso 2 500,00 2 500,00   

Biblioteca 7 500,00 7 500,00   

Investimentos a realizar no curto prazo

Equipamento de informática 32.250,00

Programas de informática 533.991,49

Mobiliário 2.500,00

Equipamento diverso 2.500,00

Biblioteca 7.500,00

Grandes reparações 25.000,00

Investimentos totais 603.741,49

DESPESAS DE INVESTIMENTO
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Grandes reparações 25 000,00 25 000,00   

EDOC - extensão aos Conselhos Regionais (Lisboa, Porto, Évora, Madeira, 
Açores e Faro) 

102 078,98         102 078,98    

App para Apoio OA (inclui Apoio Judiciário/Acesso ao Direito) 100 000,00  100 000,00  

Portal OA – integração com Conselhos Regionais e melhoria 
funcionalidades 

60.000,00 30.000,00 30.000,00 

Nova central telefónica + telefones 50 000,00   50 000,00 

Certificados digitais qualificados 675 000,00   675 000,00 

Novo ERP 347.180,00 200.000,00 147.180,00 

Plataforma SINOA 300 000,00  100 000,00 200 000,00 

Totais 1 808 000,48 603 741,50 1 204 258,98 

 

Regras para Execução Orçamental 

Na execução orçamental devem ser observadas as seguintes regras: 

1. Despesas correntes e de investimento 

a) Toda e qualquer despesa só deverá ser realizada se estiver orçamentada e haja a garantia de que a 

mesma tem cabimentação à data da sua realização; 

b) Qualquer despesa que se mostre necessário ser realizada e não esteja orçamentada, a mesma só pode 

ser autorizada pelo Bastonário ou Vogal Tesoureiro no uso de delegação de competências; 

c) O Bastonário ou o Vogal Tesoureiro podem ainda autorizar a transferência de verbas de uma rubrica 

para outra, desde que a primeira não fique prejudicada, ou seja, desde que fique demonstrado, mediante 

justificação, que a verba orçamentada para a rubrica com excedente já não se mostra necessária. 

 
2. Receitas 

Sempre que da análise sistemática da execução orçamental se conclua que as receitas não se realizarão, deve 

proceder-se à análise das despesas ainda por realizar e avaliar a possibilidade de, na mesma proporção da 

perda das receitas, identificar as despesas que possam ser excluídas, de modo a garantir o equilíbrio 

orçamental. 

 

 


