
ELEIÇÃO PARA OS ORGÃOS SOCIAIS DA ORDEM DOS ARQUITECTOS 

Triénio 2014/2016 

ATA 

 

Ao terceiro dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e catorze lavrou-se a ata final relativa ao 
acto eleitoral do dia 19/12/2013 realizado em Assembleia Eleitoral para a eleição dos Órgãos 
Nacionais e Regionais para o triénio de 2014-2016. 

Apresentou-se uma lista candidata aos órgãos nacionais à qual foi atribuída a Letra A. 

Apresentou-se uma lista candidata à secção regional Sul à qual foi atribuída a letra A. 

Apresentaram-se duas listas candidatas à secção regional Norte às quais foram atribuídas as 
letras A e B. 

Na SECÇÃO ELEITORAL REGIONAL SUL iniciaram-se os trabalhos de preparação do 
escrutínio dos votos por correspondência às onze horas e trinta minutos, registando-se à 
entrada quinhentos e catorze (514) votos por correspondência, dos quais cento e dezasseis 
(116) votos inválidos, registando-se no final trezentos e noventa e oito (398) Eleitores. 

Das dezassete às vinte e duas horas registaram-se nos cadernos eleitorais 130 votos 
presenciais em duas mesas de voto. Com o escrutínio dos votos verificou-se uma discrepância 
nos votos contabilizados e registados, havendo mais um voto nos órgãos nacionais e dois 
votos na secção Regional Sul. Na impossibilidade de proceder à verificação contabilizaram-se 
os votos depositados nas urnas. 

 

A SECÇÃO ELEITORAL SUL registou os seguintes resultados finais: 

ORGÃOS NACIONAIS: 531 

Lista A : 435 

Brancos: 78 

Nulos: 18 

 

ORGÃOS REGIONAIS DO SUL: 529 

Lista A : 448 

Brancos: 65 

Nulos: 16 

 

  



Na SECÇÃO REGIONAL ELEITORAL DO NORTE iniciaram-se os trabalhos de preparação do 
escrutínio dos votos por correspondência às dez horas, registando-se à entrada oitocentos e 
vinte e oito (828) votos por correspondência, dos quais duzentos e nove (209) votos inválidos, 
registando-se no final seiscentos e dezanove (619) Eleitores. 

 

Das dezassete às vinte e duas horas abriu a mesa de voto, registando-se 381 votos 
presenciais nos cadernos eleitorais. 

 

A SECÇÃO ELEITORAL NORTE registou os seguintes resultados finais: 

ORGÃOS NACIONAIS : 823 

Lista A : 574 

Brancos: 198 

Nulos: 51 

 

ORGÃOS REGIONAIS DO NORTE : 830 

Lista A : 324 

Lista B : 468 

Brancos: 32 

Nulos: 6 

 

Somando-se os votos das Secções eleitorais Norte e Sul contabilizam-se os seguintes valores 
finais para os Órgãos Nacionais: 

 

ORGÃOS NACIONAIS : 1354 

Lista A : 1009 

Brancos: 276 

Nulos: 69 

 

A Comissão Eleitoral Nacional verificou que, com excepção da ocorrência registada na acta da 

Comissão Eleitoral Regional Norte e relatada com detalhe no respectivo anexo, a votação 

decorreu com normalidade. 

 

Contudo, feito o apuramento de resultados e já em fase de conclusão das formalidades 

eleitorais, a Comissão Eleitoral Nacional tomou conhecimento de que o "Voto por 

Correspondência" se processou em desconformidade pelo disposto no número 4 do artigo 14.º 

do Regulamento Eleitoral actualmente em vigor, já que um número muito significativo de votos 

foi entregue, ainda que dentro do prazo regulamentar, mas directamente e "em mão" em 

ambas as secções regionais e não "enviado por correio", como impõe o referido Regulamento.  

 



Perante este facto e na eventualidade de o mesmo poder atingir a legalidade de todo o acto 

eleitoral, a Comissão Eleitoral Nacional procurou esclarecer, junto dos serviços da Ordem, a 

justificação para tal procedimento, tendo apurado que o mesmo se baseou no facto de idêntico 

procedimento se ter vindo a verificar em actos eleitorais anteriores em que foi utilizado o "voto 

por correspondência".  

 

Contudo, e ainda no âmbito desta mesma diligência, constatou a Comissão Eleitoral Nacional 

que a "entrega em mão" dos sobrescritos, que, por sistema, se fazia de forma direta, pessoal e 

individual nos serviços de secretaria (que procediam ao respectivo registo sistemático), foi feita, 

no presente acto eleitoral, na Secção Regional Norte e no último dia do prazo, de forma 

colectiva ou conjunta, ou seja, através da entrega de 44 sobrescritos apresentados 

simultaneamente por um membro candidato à presidência do CDR integrante da lista B, 

concorrente às eleições para a Secção Regional Norte, que foram naturalmente contabilizados 

pelo facto das Comissões Eleitorais terem tido apenas conhecimento da ocorrência depois de 

contabilizados os votos. 

 

A Comissão Eleitoral Nacional entende que a ocorrência em questão não respeita o disposto 

no Regulamento Eleitoral no seu Artigo 12.º que estabelece que o voto é “direto e secreto” e 

“exercido pessoalmente ou por correspondência”, sendo que o “Voto por Correspondência” é 

definido  pelo disposto no Artigo 14º do referido Regulamento Eleitoral.  

 

Perante o acontecido, não pode a Comissão Eleitoral Nacional, ter outro entendimento dos 

factos relacionados com o instituto do "Voto Por Correspondência" que não seja o de que se 

trata de irregularidades que, neste caso, se tornaram insanáveis pelo "normal" decurso do 

próprio acto eleitoral e a que nenhum dos membros presentes, integrantes ou não das mesas, 

das comissões eleitorais, dos mandatários ou mesmo dos delegados das listas, em algum 

momento tenham feito quaisquer chamadas de atenção ou apresentação de qualquer protesto 

que, de facto, não se registou. 

 

Neste sentido, porque a análise dos números não indicia que o resultado global da eleição 

fosse substancialmente diferente pela simples anulação ou correcção das irregularidades 

(ainda que tivessem sido atempadamente detetadas) e porque o questionamento do acto, nas 

actuais circunstâncias, resultaria especial e desproporcionadamente gravoso para a instituição 

no seu todo, entendeu a Comissão Eleitoral Nacional não tomar a iniciativa de questionar a 

validade do acto eleitoral, não impedindo, no entanto, este entendimento, que iniciativas em 

sentido diferente ou oposto, e após a análise mais minuciosa dos factos, tivessem sido 

tomadas por outros elementos ou órgãos da Ordem. 

A Comissão Eleitoral Nacional regista o recebimento de uma RECLAMAÇÃO, anexa a esta ata, 

subscrita pelo Arq. Sergio Fernadez na sua qualidade de mandatário na Lista A candidata aos 

órgãos da Seção Regional Norte e à qual a CEN respondeu de acordo com o documento 

igualmente anexo. 

 

 



As Comissões Eleitorais Regionais do Norte e Sul apresentaram as seguintes recomendações 

para os próximos actos eleitorais: 

1. Simplificação do Processo de Identificação do eleitor em votos por correspondência, 

suprimindo um dos sobrescritos: 

2. Diferenciação das cores dos boletins de votos presenciais e por correspondência para 

evitar utilização fraudulenta dos boletins enviados por correspondência na votação 

presencial; 

3. Adequação do número de mesas de voto ao número estimado de votantes presenciais; 

4. Alargamento do horário para votação presencial. 

Mais entende a Comissão Eleitoral Nacional fazer as seguintes sugestões aos órgãos 

competentes da Ordem dos Arquitectos: 

1. Refletir sobre o direito de voto em função do estado de quotização dos membros da 

ordem, tendo em conta que se trata de um direito fundamental do funcionamento 

democrático das instituições em Portugal; 

2. Refletir sobre o instituto do “Voto Por Correspondência” de forma a garantir a 

genuinidade do voto, e tal como se encontra disposto no Artigo 12º do Regulamento 

Eleitoral; 

3. Refletir sobre os procedimentos e a forma de serem integralmente respeitados de 

modo a evitar falhas e irregularidades no processo eleitoral; 

4. Acautelar condições físicas e materiais para a dignificação e eficácia do acto eleitoral, 

que no caso da Seção Eleitoral Norte foi particularmente exíguas.  

 

Porto, 03 de Janeiro de 2014 

A Comissão Eleitoral Nacional 
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