
 
Nota explicativa à realização da Assembleia Representativa da 

Ordem dos Contabilistas Certificados 
a realizar no dia 05/03/2021 

 

 

Caros(as) Colegas, 

Entrámos em 2021, com uma esperança redobrada de podermos voltar às nossas normais rotinas ainda 
este ano, no entanto, à presente data, as regras de confinamento e combate à proliferação da COVID-19 
ainda nos obrigam a fortes restrições que tão bem conhecemos e com as quais já nos habituámos a viver 
e trabalhar. 

Após duas Assembleias Representativas da Ordem dos Contabilistas Certificados, num sistema misto, 
presencial e à distância, os resultados positivos são evidentes. Através deste sistema, consegue-se plena 
participação e uma segurança ímpar. 

Pelo acima referido, informa-se que a próxima Assembleia Representativa Ordinária, decorrerá no sistema 
misto a que já estamos acostumados. Esta possibilidade tem suporte legal e garante a segurança de todos 
os intervenientes. Assim, entende o Presidente da Mesa da Assembleia Representativa, convocar uma 
Assembleia Representativa Ordinária para o dia 05 de março, às 14 horas e 30 minutos, em Lisboa. 

A realização da sessão em Lisboa e dia 05 de março, numa sexta-feira, deve-se à limitação legal de 
deslocação entre concelhos aos fins-de-semana, limitações de alojamento, necessidade de se assegurar 
os melhores meios humanos, técnicos e de ligação à internet por forma a garantir o perfeito funcionamento 
da sessão. Em relação à hora da reunião, foram escolhidas as 14 horas e 30 minutos por forma a permitir 
que todos os Representantes, se assim o desejarem, possam participar presencialmente efetuando a sua 
deslocação, para e do local, no mesmo dia. 

Para efeitos de melhor organização da Assembleia Representativa Ordinária, pede-se a todos os 
Representantes que, até ao dia 26 de fevereiro, nos informem como pretendem participar na reunião, de 
forma presencial ou telemática. Reunida a supra requerida informação, dias antes da reunião, todos os 
Representantes receberão instruções sobre como proceder para melhor participarem na sessão. A 
plataforma e modelos utilizados serão os mesmos que na passada Assembleia Representativa. 

No presente contexto, além das medidas cujo conteúdo será oportunamente divulgado, quando um 
Representante considere existir qualquer risco de contágio, deverá, obviamente, optar pela participação na 
sessão através de meios telemáticos, assim contribuindo ativamente para o combate à proliferação do 
COVID-19. 

 

 

 

______________________________________________ 

Carlos José Castro Alexandre 

(Presidente da Mesa da Assembleia Representativa da 

Ordem dos Contabilistas Certificados) 

 


