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Paula Franco ganhou por larga maioria a eleição para o seu segundo mandato. 

CONTABILISTAS CERTIFICADOS 

Paula Franco reeleita 
bastonária da OCC 
A atual bastonária mantém-se no cargo por mais um mandato. 
Os resultados, ainda provisórios, indicam que Paula Franco reuniu 
88,7% dos votos, contra 11,3% para o seu opositor, José Araújo. 

FILOMENA LANÇA 
filomenalanca@negocios.pt 
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aula Franco foi reeleita 
bastonária da Ordem dos 
Contabilistas Certifica-

dos (OCC) para o quadriénio 
2022-2025, anunciou este saba-
do fonte oficial da Ordem em co-
municado. Os resultados provi-
sórios da contagem dos votos 
apontam para urna vitória por 
larga margem da atual bastoná-
ria, que na eleição para o Conse-
lho Diretivo concorreu pela Lis-
ta A e recolheu 88,7% dos votos. 
A Lista B, liderada por José 
Araújo, obteve 11,3%. 

Para o Conselho Jurisdicio-
nal, a listaA obteve 87,4%e a lis-
ta B 12,6%e no que diz respeito 
ao Conselho Fiscal, a vitória foi 
também para a lista A, que reu-
niu a preferência de 86,3% dos 
votantes, enquanto a lista B ob-
teve 13,7%. A lista liderada pela 
bastonária conseguiu ainda a 
maioria absoluta para a Assem-
bleia Representativa, com 86,7% 
dos votos. 

A votação presencial ocorreu  

na passada quinta-feira, mas des-
de o início do mês que os conta-
bilistas certificados pocliamjá vo-
tar por correspondência. Segun-
do fonte oficial da OCC, este foi 
o ato eleitoral mais concorrido 
na história da Ordem, tendo nele 
participado 24.682 membros. 

A OCC, recorde-se, tem cer-
ca de 68 mil contabilistas certifi-
cados inscritos, o que faz dela a 
maior instituição de regulação 
profissional em PortugaL Come-
çou por ser unha associação pro-
fissional, liderada durante mui-
to tempo por Domingues Azeve-
do, que foi também o primeiro 
bastonário. Paula Franco foi sua 
assessora,bem como de Rlome-
na Moreira a bastonária que su-
cedeu a Donlingues Azevedo. 
Candidatou-se pela primeira vez 
a bastonária em 2018, nas elei-
ções mais renhidas da Ordem, 
com quatro candidatos. Foi en-
tão necessária uma segunda vol-
ta, que Paula Franco disputou 
com José Azevedo. Abastonária 
acabaria, então, por conseguir a 
maioria, com 52,2% dos votos, 
um total de 6.597, enquanto que 
José Araújo juntou 5.966. 

Com espec.ialização em fisca-
lidade pelo ISCTE, e, além de 
contabilista certificada, consul-

  

tora fiscal e especialista na área 
da segurança social. É ainda 
CEO de uma empresa de consul-
toria fiscal e de contabilidade e 
membro de conselhos fiscais de 
várias empresas. 

Fonte oficial da OCC adian-
ta que a eleição deste ano "foi, 
igualmente, o sufrágio em que os 
órgãos sociais foram escolhidos 
com maior percentagem", acres-
centando que "a votação que até 
agora tinha mobilizado mais con-
tabilistas certificados realizou-se 
em 2007, tendo nela participado 
16.716 membros". o 

A Ordem dos 
Contabilistas 
Certificados é a 
maior instituição 
de regulação 
profissional em 
Portugal, com 
cerca de 68 mil 
membros. 


