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Eleição por voto electrónico
para a Ordem deixa dúvidas
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Erro leva Ordem dos
Advogados a anunciar vitória
de candidata que terá perdido

Eleições
Mariana Oliveira

Na primeira eleição por
voto electrónico já há quem
levante dúvidas sobre
fiabilidade do sistema e
admita impugnar eleições
Um erro levou a comissão eleitoral da
Ordem dos Advogados a anunciar a
vitória de Paula Alexandre Ferreira,
na corrida ao Conselho de Deontolo-

gia do Porto, quando na realidade o
vencedor terá sido Orlando Carvalho
Leite. Tudo aconteceu na sexta-feira
à noite, durante a divulgação pública
dos resultados da primeira eleição
por voto electrónico. O Instituto de

Engenharia de Sistemas e Computa-
dores, Investigação e Desenvolvimen-
to (INESC-ID), que audita o processo
eleitoral, prevê divulgar um "relatório
circunstanciado da ocorrência nos

próximos dias", diz a comissão elei-
toral numa nota divulgada no site da
Ordem. Já há quem levante dúvidas
sobre a fiabilidade da votação e admi-
ta impugnar as eleições.

O comunicado garante que foi cor-
recta a contabilização das respectivas
votações, mas atribui o "manifesto
lapso" na divulgação do vencedor a

um "erro na aplicação do método de
Hondt". O que não explica é porque
esse problema se manifestou apenas
no Conselho de Deontologia do Porto
se aquele método se aplica na eleição
dos membros dos sete conselhos

deontológicos regionais, os órgãos
base de disciplina da Ordem.

Na sexta-feira à noite, após vários
elementos da comissão eleitoral colo-

carem as suas senhas no sistema infor-

mático, este forneceu vários ficheiros,

que foram abertos numa cerimónia
pública no Salão Nobre da Ordem, em

Lisboa. Ao contrário do que aconte-
ceu com os restantes órgãos da Ordem

(bastonário, Conselho Superior, con-
selhos regionais, etc), em que as lis-

tagens apresentadas continham o
número de votos de cada um dos can-

didatos, no caso dos sete conselhos de

deontologia só surgiu o vencedor e os

mandatos que este e os restantes can-
didatos tinham obtido.

Paula Alexandra Ferreira, da Lista

Z, apareceu como vencedora, tendo
garantido oito dos 15 mandatos que
compõe o órgão de disciplina. E

Orlando Carvalho Leite, da lista V,
apareceu com sete lugares. Só duas
horas mais tarde, quando a comissão
eleitoral procedia ao envio das vota-

ções para os respectivos conselhos

regionais, é que o erro terá sido nota-
do. Isso mesmo explica ao PÚBLICO
Ricardo Brazete, presidente da
comissão eleitoral, na qual estão

representados elementos das várias
candidaturas.

"O problema ocorreu na conversão
do ficheiro de apuramentos de resul-

tados no ficheiro PDF que estava a ser
visualizado por todos", afirma Braze-
te. O responsável da comissão eleito-
ral não sabe bem explicar porque é

que só houve problemas no Conselho
de Deontologia do Porto, mas diz-se

tranquilo com todo o processo: "As

conclusões da auditoria vão tirar
quaisquer dúvidas que existam."

A situação foi comunicada aos dois

candidatos à lh3o de sábado. Afinal,
Orlando Carvalho Leite teria obtido
2988 votos, que lhe garantiam oito
lugares, e Paula Alexandra Ferreira,
2440 votos, que lhe asseguravam
sete mandatos. "Na mesma noite
ganhei e perdi as eleições", constata
Paula Alexandra Ferreira, que adian-
ta que apresentou pelas 3h uma
reclamação que ainda não teve res-

posta da comissão eleitoral. Ontem
à tarde, os auditores do INESC-ID e
os responsáveis da empresa espa-
nhola contratada para assegurar o

processo eleitoral estiveram reuni-
dos e hoje deve ser conhecido o rela-
tório deste incidente.

Resultados das eleições foram anunciados na sexta-feira



O actual bastonano, Guilherme
Figueiredo, que disputa a segunda
volta com Menezes Leitão daqui a
menos de duas semanas, desvaloriza
o erro. "A votação correu de forma
excelente e foi um processo audita-

do", sublinha Guilherme Figueiredo,
que insistiu no uso do voto electróni-
co apesar da oposição da maior parte
dos seus concorrentes. O problema,
diz, terá ocorrido na conversão da

votação. O bastonário realça que par-
ticiparam na votação mais de 24 mil

advogados, "o maior número de sem-

pre", num universo de perto de 33
mil votantes. Menezes Leitão, o can-
didato a bastonário pela lista de Pau-
la Alexandra Ferreira, lamenta a

"situação muito desagradável", mas
não vê motivos para pôr em causa a

globalidade das eleições. "Os resulta-
dos foram auditados", justifica. Mes-
mo assim diz-se solidário com a can-
didata da sua lista e diz que irá apoiar
qualquer decisão que esta tomar.
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A votação correu
de forma excelente
e foi um processo
auditado.
[Participaram na
votação mais de
24 mil advogados],
o maior número
de sempre
Guilherme Figueiredo
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