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Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

XII Congresso dos Revisores
Oficiais de Contas nos dias
15 e 16 de setembro

Apresentando-se desta vez com o lema
“Auditoria na Supervisão”, o evento
promovido pela Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas (OROC) terá lugar no Fórum
Lisboa. O Bastonário, José Azevedo
Rodrigues, realça a “elevada craveira pessoal
e profissional” dos oradores presentes.
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