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1. É com a maior honra 
que me apresento à 
escolha dos Colegas 
encabeçando a lista … 
para o Conselho Fiscal 
da Ordem dos 
Advogados, órgão 
recentemente criado 
pelo novo Estatuto da 
Ordem dos 
Advogados.

Integram esta lista 
como vogais os Colegas Advogados Dra Bárbara 
Barreiros e Dr. Marco Vieira Nunes, e a Revisora 
Oficial de Contas, Dra Ana Calado Pinto.

É grande a nossa responsabilidade, mas 
também nos tranquiliza o facto de já termos 
tido uma relevante experiência no primeiro 
mandato que agora termina, e no qual pude ter 
sido o presidente deste órgão, obtendo então a 
confiança dos Colegas, que gostaria de ver 
renovada para o triénio 2020-2022.
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 2. As competências do Conselho Fiscal estão 
definidas no artigo 49.º, do nosso Estatuto e, 
genericamente, consistem na apreciação da 
atividade da Ordem dos Advogados nos 
domínios orçamental, contabilístico, financeiro e 
fiscal.

Cabe a este órgão, especificamente:

a) Acompanhar e controlar a gestão 
financeira da Ordem dos Advogados;

b) Apreciar e emitir parecer sobre o 
orçamento, relatório de atividades e contas 
anuais da Ordem dos Advogados;

c) Fiscalizar a organização da contabilidade 
da Ordem dos Advogados e o cumprimento 
das disposições legais e dos regimentos, nos 
domínios orçamental, contabilístico e de 
tesouraria, informando o conselho superior e 
o conselho geral de quaisquer desvios ou 
anomalias que verifique.

 3. Mantemos a intenção – que julgo 
objetivamente conseguimos concretizar no 
mandato que ora termina – de exercer o 
mandato com toda a independência em relação 
aos outros órgãos, apontando o que está mal e 
mostrando o que pode melhorar.

Por outro lado, fomos e seremos intransigentes 
quanto ao escrupuloso cumprimento das regras 
contabilísticas e de fiscalização da atividade 
económico-financeira da Ordem dos 
Advogados da parte de todos os seus órgãos, 
nacionais e regionais.

Isto ao mesmo tempo que nos propomos 
realizar um mandato proativo, fazendo as 
sugestões que nos parecerem adequadas ao 
aperfeiçoamento do desempenho da Ordem 
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dos Advogados nestas matérias, permitindo 
enfrentar os desafios do futuro.

 4. Infelizmente, este mandato que se aproxima 
do fim, foi recheado de episódios pouco 
edificantes e que perturbaram o normal e 
salutar funcionamento do Conselho Fiscal.

Basta lembrar a auditoria inicial que foi feita à 
total revelia do Conselho Fiscal, sem que nada 
nos tivesse sido informado ou comunicado, ou a 
decisão de baixar as quotas dos advogados 
(num valor simbólico) sem que previamente ao 
Conselho Fiscal se tivesse perguntado o que 
quer que fosse ou até, ao longo de todo o nosso 
mandato, a vedação do acesso por este órgão às 
atas dos outros órgãos nacionais, assim se 
condicionando ou limitando a atividade 
fiscalizadora que está legalmente cometida a 
este órgão que, ao invés de outros, como urge 
ressalvar, teve e manteve sempre uma postura 
de pronta e franca colaboração institucional 
com todos os órgãos da Ordem e com todos os 
Advogados, fossem eles quem fossem. 
Estivemos e assim continuaremos, assim seja 
este o V/ desejo, ao serviço da Ordem e de todos 
os Advogados.

Pior ainda: o não pagamento ao revisor oficial 
de contas que integra o Conselho Fiscal para 
proceder à certificação legal das contas – o 
único profissional que pode praticar tal ato 
próprio, que por lei deve ser obrigatoriamente 
remunerado – ocorrência essa, atípica, que 
motivou a abertura de um processo judicial no 
Tribunal de Contas pela inédita prestação de 
contas não legalmente certificada.

 5. Por isso, consideramos que a nossa 
recandidatura permitirá corrigir estes erros 
cometidos e que prejudicaram a nossa 
atividade, bem como consideramos que novas 
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ideias e novos métodos, aliados à experiência e 
conhecimento da própria estrutura e 
organização interna da Ordem, recolhidos no 1.º 
mandato, poderão melhorar o funcionamento e 
organização financeira da nossa Ordem.

Também aqui saberemos “Fazer a Diferença”, 
contribuindo ativamente para a consolidação de 
uma Ordem dos Advogados com boas contas, 
que são aquelas que em se pode prestar muitos 
serviços aos advogados, sem miserabilismos e 
sem gastos supérfluos. É neste equilíbrio que 
está a virtude que procuraremos alcançar. Tudo 
isto com sustentabilidade, rigor e transparência!

 6. Naturalmente que tudo isso se fará dentro de 
um espírito de cooperação institucional, não 
perdendo o rumo de que todos fazemos parte 
de uma Instituição – com mais de 90 anos de 
história – e que tal implica discrição e prudência 
das nossas decisões.

Independência e cooperação não são 
qualidades antagónicas, mas comportamentos 
que podem entrelaçar-se e estar de mãos 
dadas: é isso o que pretendemos fazer, 
continuando a reforçar e a contribuir 
ativamente para a credibilidade da nossa 
Ordem dos Advogados – confirmando a 
Instituição séria e organizada que hoje é – e 
esperando que este mandato do seu estreante 
Conselho Fiscal possa estar à altura do seu 
prestígio e dignidade.

Este Conselho Fiscal tem como único objetivo 
garantir uma boa e adequada gestão financeira 
da Ordem, no seu conjunto, na defesa estrita 
dos interesses dos seus Associados, unindo 
todas as Advogadas e todos os Advogados no 
propósito da possibilidade de implementação 
de medidas de melhoria das condições de 
exercício da atividade profissional de todos os 
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Colegas e no acréscimo dos serviços 
disponibilizados pelos órgãos da Ordem, sem 
perda de sustentabilidade financeira e sem 
perda das garantias patrimoniais que alicerçam 
a total independência e a plena autonomia que 
caracterizam a Ordem como uma Associação 
Pública de Profissionais sem paralelo e como 
uma Instituição de relevo, como tal assumida e 
reconhecida por toda a sociedade portuguesa.

Presidente

Jorge Bacelar Gouveia

Vogais

Bárbara Barreiros Marco Vieira Nunes

Revisor Oficial de Contas

Ana Isabel Calado da Silva 

Pinto
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Contactos:

Site: https://fazeradiferenca.pt/
Email: campanha@fazeradiferenca.pt
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