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PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS ELEITORAIS 
 
Tendo por base a acta de apuramento de resultados das eleições para os órgãos 
nacionais e para os órgãos regionais das Delegações Regionais do Norte, do Centro e 
Alentejo, do Algarve e dos Açores, realizadas a 3 de dezembro de 2021 e para o 
quadriénio 2022/25, são proclamados os resultados eleitorais e, em consequência, os 
eleitos para os órgãos nacionais da Ordem dos Economistas:   
 
Eleição para a Assembleia Representativa: são proclamados os resultados eleitorais 
desta votação e, em consequência, são declarados eleitos como membros da 
Assembleia Representativa 25 candidatos da lista A e 26 candidatos da lista B, uma 
vez que a votação teve os seguintes resultados e o sistema de apuramento destes 
resultados, como estabelecido pela al. a) do art.º 61 dos Estatutos, é feito pela 
aplicação do sistema da média mais alta de Hondt: 
Votos na lista A: 848 
Votos na lista B: 907 
 
Foram eleitos como membros da Assembleia Representativa: 
25 candidatos apresentados pela lista A 
26 candidatos apresentados pela lista B 
Esta distribuição dos 51 mandatos decorre dos resultados apurados nos cinco círculos 
eleitorais correspondentes às 5 delegações regionais: 
Pelo circulo eleitoral do Centro e Alentejo: 
Número de mandatos: 32 mandatos. 
Mandatos atribuídos à lista A: 14 
Mandatos atribuídos à lista B: 18 
Pelo circulo eleitoral do Norte: 
Número de mandatos atribuídos: 15 mandatos. 
Mandatos atribuídos à lista A: 8 
Mandatos atribuídos à lista B: 7 
Pelo circulo eleitoral do Algarve: 
Número de mandatos atribuídos: 1 mandato. 
Mandatos atribuídos à lista A: 0 
Mandatos atribuídos à lista C: 1 
Pelo circulo eleitoral da Madeira: 
Número de mandatos atribuídos: 2 mandatos. 
Mandatos atribuídos à lista A: 2 
Mandatos atribuídos à lista B: 0 
Pelo circulo eleitoral dos Açores: 
Número de mandatos atribuídos: 1 mandato. 
Mandatos atribuídos à lista A: 1 
Mandatos atribuídos à lista B: 0 
 
Eleição para Bastonário: são proclamados os resultados eleitorais desta votação e, 
em consequência, é declarado eleito o candidato, António Mendonça, proposto pela 
lista B, uma vez que a votação teve os seguintes resultados e o sistema de 
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apuramento destes resultados, como estabelecido pela al. b) do art.º 61 dos 
Estatutos, é feito pela aplicação do sistema previsto na Constituição para a eleição 
do Presidente da República, não havendo necessidade de se realizar uma 2ª volta: 
Votos na lista A: 860 
Votos na lista B: 897 
Foi eleito o candidato apresentado pela lista B. 
 
Eleição para a Direção: são proclamados os resultados eleitorais desta votação e, em 
consequência, são declarados eleitos como membros da Direção os candidatos da 
lista B, uma vez que a votação teve os seguintes resultados e o sistema de 
apuramento destes resultados, como estabelecido pela al. b) do art.º 61 dos 
Estatutos, é feito pela aplicação do sistema de maioria simples dos votos expressos: 
Votos na lista A: 859 
Votos na lista B: 899 
Foram eleitos como membros da Direção os candidatos apresentados pela lista B.  
 
Eleição para o Conselho Fiscal: são proclamados os resultados eleitorais desta 
votação e, em consequência, são declarados eleitos como membros do Conselho 
Fiscal os candidatos da lista B, uma vez que a votação teve os seguintes resultados e 
o sistema de apuramento destes resultados, como estabelecido pela al. b) do art.º 61 
dos Estatutos, é feito pela aplicação do sistema de maioria simples dos votos 
expressos: 
Votos na lista A: 847 
Votos na lista B: 907 
Foram eleitos como membros do Conselho Fiscal os candidatos apresentados pela lista 
B.  
 
Eleição para o Conselho Geral: são proclamados os resultados eleitorais desta 
votação e, em consequência, são declarados eleitos como membros do Conselho 
Geral 7 candidatos da lista A e 8 candidatos da lista B, uma vez que a votação teve os 
seguintes resultados e o sistema de apuramento destes resultados, como 
estabelecido pela al. a) do art.º 61 dos Estatutos, é feito pela aplicação do sistema da 
média mais alta de Hondt: 
Votos na lista A: 859 
Votos na lista B: 896 
Foram eleitos como membros do Conselho Geral: 
7 candidatos apresentados pela lista A 
8 candidatos apresentados pela lista B 
 
Eleição para o Conselho de Supervisão e de Disciplina: são proclamados os resultados 
eleitorais desta votação e, em consequência, são declarados eleitos como membros 
do Conselho de Supervisão e de Disciplina 4 candidatos da lista A e 5 candidatos da 
lista B, uma vez que a votação teve os seguintes resultados e o sistema de 
apuramento destes resultados, como estabelecido pela al. a) do art.º 61 dos 
Estatutos, é feito pela aplicação do sistema da média mais alta de Hondt: 
Votos na lista A: 850 
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Votos na lista B: 900 
Foram eleitos como membros de Supervisão e de Disciplina: 
4 candidatos apresentados pela lista A 
5 candidatos apresentados pela lista B 
 
Eleição para o Conselho de Especialidade de Economia Política: são proclamados os 
resultados eleitorais desta votação e, em consequência, são declarados eleitos como 
membros do Conselho de Especialidade de Economia Política 4 candidatos da lista A 
e 6 candidatos da lista B, uma vez que a votação teve os seguintes resultados e o 
sistema de apuramento destes resultados, como estabelecido pela al. a) do art.º 61 
dos Estatutos, é feito pela aplicação do sistema da média mais alta de Hondt: 
Votos na lista A: 221 
Votos na lista B: 292 
Foram eleitos como membros do Conselho de Especialidade de Economia Política: 
4 candidatos apresentados pela lista A 
6 candidatos apresentados pela lista B 
 
Eleição para o Conselho de Especialidade de Economia e Gestão Empresariais: são 
proclamados os resultados eleitorais desta votação e, em consequência, são 
declarados eleitos como membros do Conselho de Especialidade de Economia e 
Gestão Empresariais 5 candidatos da lista A e 5 candidatos da lista B, uma vez que a 
votação teve os seguintes resultados e o sistema de apuramento destes resultados, 
como estabelecido pela al. a) do art.º 61 dos Estatutos, é feito pela aplicação do 
sistema da média mais alta de Hondt: 
Votos na lista A: 817 
Votos na lista B: 806 
Foram eleitos como membros do Conselho de Especialidade de Economia e Gestão 
Empresariais: 
5 candidatos apresentados pela lista A 
5 candidatos apresentados pela lista B 
 
Eleição para o Conselho de Especialidade de Análise Financeira: são proclamados os 
resultados eleitorais desta votação e, em consequência, são declarados eleitos como 
membros do Conselho de Especialidade de Análise Financeira 5 candidatos da lista A 
e 5 candidatos da lista B, uma vez que a votação teve os seguintes resultados e o 
sistema de apuramento destes resultados, como estabelecido pela al. a) do art.º 61 
dos Estatutos, é feito pela aplicação do sistema da média mais alta de Hondt: 
Votos na lista A: 22 
Votos na lista B: 22 
Foram eleitos como membros do Conselho de Especialidade de Análise Financeira: 
5 candidatos apresentados pela lista A 
5 candidatos apresentados pela lista B 
 
Eleição para o Conselho de Especialidade de Auditoria: são proclamados os 
resultados eleitorais desta votação e, em consequência, são declarados eleitos como 
membros do Conselho de Especialidade de Auditoria 6 candidatos da lista A e 4 
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candidatos da lista B, uma vez que a votação teve os seguintes resultados e o sistema 
de apuramento destes resultados, como estabelecido pela al. a) do art.º 61 dos 
Estatutos, é feito pela aplicação do sistema da média mais alta de Hondt: 
Votos na lista A: 28 
Votos na lista B: 16 
Foram eleitos como membros do Conselho de Especialidade de Auditoria: 
6 candidatos apresentados pela lista A 
4 candidatos apresentados pela lista B 
 
Eleição para o Conselho de Especialidade de Gestão de Insolvências e de 
Recuperação de Empresas: são proclamados os resultados eleitorais desta votação e, 
em consequência, são declarados eleitos como membros do Conselho de 
Especialidade de Gestão de Insolvências e de Recuperação de Empresas 5 candidatos 
da lista A e 5 candidatos da lista B, uma vez que a votação teve os seguintes 
resultados e o sistema de apuramento destes resultados, como estabelecido pela al. 
a) do art.º 61 dos Estatutos, é feito pela aplicação do sistema da média mais alta de 
Hondt: 
Votos na lista A: 13 
Votos na lista B: 12 
Foram eleitos como membros do Conselho de Especialidade de Gestão de Insolvências 
e de Recuperação de Empresas: 
5 candidatos apresentados pela lista A 
5 candidatos apresentados pela lista B 
 
Eleição para o Conselho de Especialidade de Gestão e Consultoria Fiscal: são 
proclamados os resultados eleitorais desta votação e, em consequência, são 
declarados eleitos como membros do Conselho de Especialidade de Gestão e 
Consultoria Fiscal 6 candidatos da lista A e 4 candidatos da lista B, uma vez que a 
votação teve os seguintes resultados e o sistema de apuramento destes resultados, 
como estabelecido pela al. a) do art.º 61 dos Estatutos, é feito pela aplicação do 
sistema da média mais alta de Hondt: 
Votos na lista A: 23 
Votos na lista B: 15 
Foram eleitos como membros do Conselho de Especialidade de Gestão E Consultoria 
Fiscal: 
6 candidatos apresentados pela lista A 
4 candidatos apresentados pela lista B 
 
Eleição para a Mesa da Assembleia Regional da Delegação Regional do Norte: são 
proclamados os resultados eleitorais desta votação e, em consequência, são 
declarados eleitos como membros da Mesa da Assembleia Regional da Delegação 
Regional do Norte os candidatos da lista A, uma vez que a votação teve os seguintes 
resultados e o sistema de apuramento destes resultados, como estabelecido pela al. 
b) do art.º 61 dos Estatutos, é feito pela aplicação do sistema de maioria simples dos 
votos expressos: 
Votos na lista A: 289 
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Votos na lista B: 213 
Foram eleitos como membros da Mesa da Assembleia Regional da Delegação Regional 
do Norte os candidatos apresentados pela lista A.  
 
Eleição para a Direção Regional da Delegação Regional do Norte: são proclamados os 
resultados eleitorais desta votação e, em consequência, são declarados eleitos como 
membros da Direção Regional da Delegação Regional do Norte os candidatos da lista 
A, uma vez que a votação teve os seguintes resultados e o sistema de apuramento 
destes resultados, como estabelecido pela al. b) do art.º 61 dos Estatutos, é feito 
pela aplicação do sistema de maioria simples dos votos expressos: 
Votos na lista A: 287 
Votos na lista B: 215 
Foram eleitos como membros da Direção Regional da Delegação Regional do Norte os 
candidatos apresentados pela lista A.  
 
Eleição para a Mesa da Assembleia Regional da Delegação Regional do Centro e 
Alentejo: são proclamados os resultados eleitorais desta votação e, em 
consequência, são declarados eleitos como membros da Mesa da Assembleia 
Regional da Delegação Regional do Centro e Alentejo os candidatos da lista B, uma 
vez que a votação teve os seguintes resultados e o sistema de apuramento destes 
resultados, como estabelecido pela al. b) do art.º 61 dos Estatutos, é feito pela 
aplicação do sistema de maioria simples dos votos expressos: 
Votos na lista A: 573 
Votos na lista B: 456 
Foram eleitos como membros da Mesa da Assembleia Regional da Delegação Regional 
do Centro e Alentejo, os candidatos apresentados pela lista B.  
 
Eleição para a Direção Regional da Delegação Regional do Centro e Alentejo: são 
proclamados os resultados eleitorais desta votação e, em consequência, são 
declarados eleitos como membros da Direção Regional da Delegação Regional do 
Centro e Alentejo os candidatos da lista B, uma vez que a votação teve os seguintes 
resultados e o sistema de apuramento destes resultados, como estabelecido pela al. 
b) do art.º 61 dos Estatutos, é feito pela aplicação do sistema de maioria simples dos 
votos expressos: 
Votos na lista A: 579 
Votos na lista B: 453 
Foram eleitos como membros da Direção Regional da Delegação Regional do Centro e 
Alentejo, os candidatos apresentados pela lista B.  
 
Eleição para a Mesa da Assembleia Regional da Delegação Regional do Algarve: são 
proclamados os resultados eleitorais desta votação e, em consequência, são 
declarados eleitos como membros da Mesa da Assembleia Regional da Delegação 
Regional do Algarve os candidatos da lista C, uma vez que a votação teve os 
seguintes resultados e o sistema de apuramento destes resultados, como 
estabelecido pela al. b) do art.º 61 dos Estatutos, é feito pela aplicação do sistema de 
maioria simples dos votos expressos: 
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Votos na lista C: 54 
Foram eleitos como membros da Mesa da Assembleia Regional da Delegação Regional 
do Algarve os candidatos apresentados pela lista C.  
 
Eleição para a Direção Regional da Delegação Regional do Algarve: são proclamados 
os resultados eleitorais desta votação e, em consequência, são declarados eleitos 
como membros da Direção Regional da Delegação Regional do Algarve os candidatos 
da lista C, uma vez que a votação teve os seguintes resultados e o sistema de 
apuramento destes resultados, como estabelecido pela al. b) do art.º 61 dos 
Estatutos, é feito pela aplicação do sistema de maioria simples dos votos expressos: 
Votos na lista C: 57 
Foram eleitos como membros da Direção Regional da Delegação Regional do Algarve 
os candidatos apresentados pela lista C.  
 
Eleição para a Mesa da Assembleia Regional da Delegação Regional da Madeira: são 
proclamados os resultados eleitorais desta votação e, em consequência, são 
declarados eleitos como membros da Mesa da Assembleia Regional da Delegação 
Regional da Madeira os candidatos da lista A, uma vez que a votação teve os 
seguintes resultados e o sistema de apuramento destes resultados, como 
estabelecido pela al. b) do art.º 61 dos Estatutos, é feito pela aplicação do sistema de 
maioria simples dos votos expressos: 
Votos na lista A: 49 
Foram eleitos como membros da Mesa da Assembleia Regional da Delegação Regional 
da Madeira os candidatos apresentados pela lista A.  
 
Eleição para a Direção Regional da Delegação Regional da Madeira: são proclamados 
os resultados eleitorais desta votação e, em consequência, são declarados eleitos 
como membros da Direção Regional da Delegação Regional da Madeira os 
candidatos da lista A, uma vez que a votação teve os seguintes resultados e o 
sistema de apuramento destes resultados, como estabelecido pela al. b) do art.º 61 
dos Estatutos, é feito pela aplicação do sistema de maioria simples dos votos 
expressos: 
Votos na lista A: 51 
Foram eleitos como membros da Direção Regional da Delegação Regional da Madeira 
os candidatos apresentados pela lista A.  
 
Eleição para a Mesa da Assembleia Regional da Delegação Regional dos Açores: são 
proclamados os resultados eleitorais desta votação e, em consequência, são 
declarados eleitos como membros da Mesa da Assembleia Regional da Delegação 
Regional dos Açores os candidatos da lista A, uma vez que a votação teve os 
seguintes resultados e o sistema de apuramento destes resultados, como 
estabelecido pela al. b) do art.º 61 dos Estatutos, é feito pela aplicação do sistema de 
maioria simples dos votos expressos: 
Votos na lista A: 46 
Foram eleitos como membros da Mesa da Assembleia Regional da Delegação Regional 
dos Açores os candidatos apresentados pela lista A.  



ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS NACIONAIS E REGIONAIS DA ORDEM DOS 
ECONOMISTAS, REALIZADAS EM 3 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA O QUADRIÉNIO 

2022/25 
 

7 
 

 
Eleição para a Direção Regional da Delegação Regional dos Açores: são proclamados 
os resultados eleitorais desta votação e, em consequência, são declarados eleitos 
como membros da Direção Regional da Delegação Regional dos Açores os candidatos 
da lista A, uma vez que a votação teve os seguintes resultados e o sistema de 
apuramento destes resultados, como estabelecido pela al. b) do art.º 61 dos 
Estatutos, é feito pela aplicação do sistema de maioria simples dos votos expressos: 
Votos na lista A: 45 
Foram eleitos como membros da Direção Regional da Delegação Regional dos Açores 
os candidatos apresentados pela lista A.  
 
 
Lisboa e Sede da Ordem dos Economistas, a 3 de dezembro de 2021 

 

O Presidente da Mesa Eleitoral 

 

Francisco Murteira Nabo 

 


