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Ata n.º 11  

da Assembleia Representativa da 

Ordem dos Contabilistas Certificados 

 

Aos dezassete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, pelas onze horas, reuniu 

a Assembleia Representativa, doravante AR, da Ordem dos Contabilistas Certificados, 

doravante OCC, no Auditório António Domingues de Azevedo, Lisboa, sito na Avenida 

Defensores de Chaves, nº 85-B, tendo a sessão funcionado em formato misto (presencial 

e videoconferência), com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------  
 

Ordem do dia                                                                             

Ponto único - Eleição da Mesa da Assembleia Representativa. 

 

A reunião foi convocada nos termos do artigo 47.º do Regulamento Eleitoral e para os 

efeitos previstos no n.º 1 do artigo 41.º do Estatuto da OCC e foi presidida por Carlos 

José Castro Alexandre, CC 23223, como decorre do n.º 2 do citado artigo 47.º daquele 

Regulamento, na sua condição de Presidente da Mesa da AR do mandato anterior.  

Encontrava-se a secretariar o Sr. Presidente da Mesa o consultor jurídico João Ferreira da 

Silva. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estando reunido o quórum necessário, o Sr. Presidente da Mesa dando início à sessão 

disse: “Bom dia a todos. Esta é uma Assembleia que vai decorrer de moldes ligeiramente 

diferentes daquilo que é habitual, porque também é uma Assembleia com características 

especiais, que tem apenas um único ponto da ordem de trabalhos (…) que é a eleição da 

Mesa para o mandato de 2022-2025. E, portanto, eu antes de iniciar seja o que for, 

gostaria de dar os parabéns a todos os novos e aos que foram reeleitos de novo, parabéns 

para todos, que este mandato seja um mandato profícuo em ações, com temas que sejam 

úteis para a nossa profissão e que elevem mais uma vez a profissão dos Contabilistas 

Certificados. Bem-vindos!” ------------------------------------------------------------------------  

Após cumprimentar todos os presentes o Sr. Presidente da Mesa da AR informou que a 

reunião estava a ser gravada em áudio e vídeo para efeitos de produção da ata e constar 

do microsítio da AR no portal de Internet da OCC, alertando também para as medidas de 

segurança e prevenção adotadas e a observar durante o funcionamento da AR devido ao 

contexto de pandemia em que estava a decorrer. -----------------------------------------------  
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Referindo-se ao facto da AR estar a decorrer em formato misto, presencial e 

teleconferência, o Sr. Presidente esclareceu que, “Esta possibilidade de fazermos as 

assembleias mistas é suportada legalmente pelo artigo 5.º, n.º 1, da Lei 1-A de 2020, de 

19 de março, que admite a participação nas reuniões por meios telemáticos, dos membros 

de órgãos colegiais e entidades públicas ou privadas, nomeadamente por vídeo ou 

teleconferência, devendo ficar registado na respetiva ata a forma de participação.” ----  

Relembrou que, os Srs. Representantes que estavam a participar telematicamente haviam 

sido contactados por telefone e por e-mail e fornecidas informações sobre a forma de 

participação. Informou também que, a plataforma de áudio e vídeo que estava a ser 

utilizada era a “ZOOM” e que para qualquer dúvida, dificuldade ou questão sobre a 

utilização e acesso à plataforma, os Srs. Representantes deveriam contactar o colaborador 

da OCC Luís Patuleia através do telefone 960237444 ou por e-mail para 

luis.patuleia@occ.pt. Continuando, o Sr. Presidente referiu que, a votação dos Srs. 

Representantes a participar telematicamente iria ser feita através de um formulário que 

durante a sessão lhes seria enviado por e-mail.  Nesse e-mail, acrescentou o Sr. Presidente, 

seria também disponibilizado o contacto telefónico através do qual poderiam colocar 

todas as dúvidas ou questões e obter apoio técnico no caso de alguma dificuldade para 

procederem à votação. Esclareceu também que, “foi criado um sistema de votação que 

permite aos representantes que estejam à distância votar e sendo que esta votação é uma 

votação por voto secreto, ou seja, não devemos saber qual é a intenção de voto de cada 

um, foram criados os mecanismos informáticos para que, embora sendo feito o controlo 

pelo número de membro, depois, a partir daí não há qualquer associação entre o número 

de membro e a sua intenção de voto. Portanto, o que nós vamos receber na mesa e 

qualquer pessoa que o solicite, é apenas em quem votaram e não quem votou, quem votou 

é completamente eliminado desse sistema.”. Relembrou ainda algumas das medidas de 

segurança e prevenção no âmbito do contexto de pandemia em que a AR decorria, apelou 

à capacidade de síntese dos Srs. Representantes nas suas intervenções e, também, 

especialmente, à cordialidade e à flexibilidade, para o bom decorrer dos trabalhos. ------  

Continuando, o Sr. Presidente informou que, naquele momento, presentes e 

representados, presencialmente e à distância, estavam setenta e seis Representantes a 

participar na reunião, esclarecendo que “o controlo de presenças desta AR foi efetuado 

nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do Regimento da AR e tendo em conta o contexto atual, 

apenas eletronicamente na credenciação. Peço a todos que, como habitualmente, caso 

se ausentem da sala onde está a decorrer esta AR informem a credenciação nos termos 
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do n.º 3 do artigo 17.º do Regimento da AR. Os Representantes que se ausentem da 

reunião telematicamente devem comunicar à organização através do chat, colocando lá, 

que têm necessidade de se ausentar.”. Lembrou também aos Srs. Representantes que, 

após a votação da matéria da ordem do dia, iria ocorrer a votação da minuta da ata da AR 

e pediu para não se ausentarem nos períodos das votações.  Continuando, e em forma de 

sublinhado, acrescentou “(…) como se trata da primeira AR para muitos de vós, há (…) 

algumas recomendações que eu gostaria de vos chamar à atenção. Em primeiro lugar 

para os novos, leiam por favor o Regimento da AR, devem também conhecer os estatutos, 

obviamente, mas leiam o Regimento da AR, é de toda a utilidade, (…) penso que o 

conseguimos entregar a toda a gente, (…) leiam-no. Para qualquer dúvida que tenham, 

estarei à vossa disposição para esclarecer.”. --------------------------------------------------  

O Sr. Presidente chamou a atenção dos Srs. Representantes para o artigo 75.º, alínea b) 

do Estatuto da OCC, “que refere ser dever dos membros da Ordem, e passo a citar, 

colaborar na prossecução das atividades e fins da Ordem exercendo diligentemente os 

cargos para que tenham sido eleitos ou nomeados e desempenhando os mandatos que 

lhes sejam confiados”, sublinhando este dever e obrigação que todos os membros da OCC 

têm e os Srs. Representantes em concreto, chamando ainda a atenção para a questão das 

sanções aplicáveis, nomeadamente, o n.º 2 do artigo 89.º do Estatuto da OCC. -----------  

Feitas estas considerações iniciais, e ainda em período de antes da ordem do dia, o Sr. 

Presidente da Mesa informou que se iria, de imediato, dar posse a alguns dos Srs. 

Representantes que não puderam estar presentes na cerimónia de tomada de posse no dia 

sete de dezembro, chamando ao púlpito, para assinatura da ata de tomada de posse, os 

Srs. Representantes: --------------------------------------------------------------------------------  

António Cerejo Moreira Caseiro, CC 280, do Círculo Eleitoral de Leiria; -----------------  

Lídia Isabel Ferreira Vieira, CC 9320, do Círculo Eleitoral de Lisboa; ---------------------  

Maria Deotilde Jesus Mateus Videira de Araújo, CC 30499, do Círculo Eleitoral de 

Lisboa; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedro Nuno Ramos Roque, CC 59031, do Círculo Eleitoral de Lisboa; e ------------------  

Maria Ana Mourão Sargento, CC 26301, do Círculo Eleitoral de Beja.---------------------  

Após a leitura da declaração de compromisso com o seguinte teor: “Eu, abaixo assinado, 

declaro solenemente aceitar o cargo para que fui eleito e respeitar e cumprir o Estatuto 

da Ordem dos Contabilistas Certificados”, os Srs. Representantes procederam à 

assinatura da ata. ------------------------------------------------------------------------------------  
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O Sr. Presidente acrescentou que estes eram os Srs. Representantes que tinham 

confirmado a tomada de posse nesta reunião, restando ainda por tomar posse três 

elementos eleitos para a AR. ----------------------------------------------------------------------  

Após a tomada de posse dos supramencionados Srs. Representantes, o Sr. Presidente da 

Mesa procedeu à atualização das presenças na sessão, estando naquele momento vinte e 

dois Representantes a participar à distância e sessenta presenciais, contando também com 

as representações, o que perfazia o total de oitenta e dois Representantes a participar na 

Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Passando ao assunto da ordem do dia, a eleição da Mesa para o mandato de 2022-2025, 

o Sr. Presidente disse: “Antes disso, embora já o tenho referido numa das últimas AR’s 

que efetuei, agradecer a todos os que estão, e os que já não estão, mas agradecer a todos 

a colaboração que sempre tive, eu e os restantes elementos da Mesa, e agradecer também 

aos meus colegas de Mesa o trabalho de equipa que sempre foi feito, e agradecer 

finalmente a todos os órgãos sociais desta casa, sempre nos ajudaram e sempre nos 

facilitaram a nossa tarefa de condução destes trabalhos. E finalmente também, ‘the last 

but not the least’, aos elementos desta casa, os colaboradores desta casa que têm 

facilitado sempre estas instalações e esta forma de participarmos, uns em casa, outros 

aqui, que tem corrido tudo bastante bem. Vamos então passar diretamente à eleição da 

Mesa da Assembleia. Portanto, gostaria de saber se existe, quer dizer, convém que exista, 

mas se existem, quantas listas é que existem, (…) candidatas à Mesa da Assembleia?” -  

Respondendo ao Sr. Presidente da Mesa, o Representante Aníbal José de Sousa, CC 

46249, apresentou uma proposta de lista, conforme se junta em anexo, assim constituída:  

Presidente: Carlos José Castro Alexandre, Contabilista Certificado 23223, do Círculo 

Eleitoral de Lisboa; ---------------------------------------------------------------------------------  

Vice-Presidente: Aníbal José de Sousa, Contabilista Certificado 46249, do Círculo 

Eleitoral de Bragança; ------------------------------------------------------------------------------  

Primeiro Secretário: Isabel Margarida Ferreira Alves Ramalho, Contabilista Certificada 

52284, do Círculo Eleitoral do Porto; ------------------------------------------------------------  

Segundo Secretário: Rita das Neves Marques, CC 87496, do Círculo Eleitoral de Leiria;  

Primeiro Secretário Suplente: Fernanda Ferreira Miranda de Freitas, CC 48773, do 

Círculo Eleitoral do Porto; e -----------------------------------------------------------------------  

Segundo Secretário Suplente: Paulo Alexandre Vivas Castanho, CC 1013, do Círculo 

Eleitoral de Portalegre. -----------------------------------------------------------------------------  
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O Sr. Presidente da Mesa questionou se havia outras propostas. Não tendo sido 

apresentada qualquer outra lista, foram produzidos os boletins de voto e passou-se de 

imediato à votação. O Sr. Presidente informou que, naquele momento, tinham sido 

enviados aos Srs. Representantes a participar telematicamente os respetivos formulários 

para fazerem a sua votação, enquanto que os Srs. Representantes a participar 

presencialmente foram chamados, um a um, para procederem à votação depositando o 

seu voto em urna. A chamada foi feita pelo consultor jurídico que secretariou o Sr. 

Presidente nos trabalhos da Mesa, João Ferreira da Silva, o qual, após terminada a 

chamada e votação, referiu: “(…) vamos presencialmente abrir a urna, se alguém quiser 

assistir, esteja à vontade, será o Carlos Alexandre, enquanto Presidente desta 

Assembleia, a fazer esse mesmo apuramento dos votos. Virtualmente será enviado pela 

equipa informática da Ordem um e-mail para o Carlos e depois faremos o somatório dos 

votos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalizada a contagem, o Sr. Presidente da Mesa anunciou “(…) eu vou dizer os 

resultados. Em primeiro lugar, de quem está a participar telematicamente foram 

registados vinte e dois votos favoráveis à lista única apresentada, na sala foram apurados 

cinquenta e nove votos a favor e uma abstenção, ou seja, a única lista foi aprovada por 

maioria de oitenta e um votos a favor e uma abstenção”. ------------------------------------  

O Sr. Presidente da Mesa acrescentou “(…) para o mandato de 2022-2025 a Mesa 

passará a ser constituída: Presidente, por mim próprio, Carlos José Castro Alexandre, 

Contabilista Certificado n.º 23223 pelo Círculo Eleitoral de Lisboa; Vice-Presidente, 

Aníbal José de Sousa, Contabilista Certificado 46249 pelo Círculo de Bragança; 

Primeiro Secretário, Isabel Margarida de Faria Alves Ramalho, Contabilista Certificada 

52284 pelo Círculo do Porto; Segundo Secretário, Rita das Neves Marques, Contabilista 

Certificada 87496 pelo Círculo de Leiria; Primeiro Secretário Suplente, Fernanda 

Ferreira Miranda de Freitas, Contabilista Certificado 48773 pelo Círculo do Porto; e 

Segundo Secretário Suplente, Paulo Alexandre Vivas Castanho, Contabilista Certificado 

1013 pelo Círculo de Portalegre.”. ---------------------------------------------------------------  

De seguida, o Sr. Presidente da Mesa procedeu à leitura da minuta da ata, a qual, após 

ocorrer a respetiva votação, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------  

O Sr. Presidente da Mesa agradeceu a todos os presentes e deu por encerrada a sessão, 

eram doze horas e dez minutos. -------------------------------------------------------------------  

 


