
 

 

 

Assunto: Auditoria ao incidente com a publicação dos resultados eleitorais dos Conselhos de 
Deontologia da Ordem dos Advogados. 

 

Lisboa, 03 de dezembro de 2019 

 

No âmbito do acompanhamento e auditoria técnica em curso, do processo de eleições dos 
órgãos da Ordem dos Advogados (OA) e da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores 
para o triénio 2020/2022 foi comunicado ao INOV, na qualidade de auditor, a ocorrência de 
um erro nos resultados eleitorais que foram apresentados na noite de 29/11/2019 afetando os 
vários Conselhos de Deontologia, por alegada incorreta aplicação do método d’Hondt aos 
resultados da votação, resultando na incorreta ordenação das listas. 

 

Na sequência da referida ocorrência, a equipa de auditoria solicitou independentemente à OA 
e às empresas fornecedoras da solução de voto eletrónico (a empresa Askblue e a sua 
subcontratada Scytl), elementos adicionais aos já recolhidos durante o acompanhamento do 
processo eleitoral por forma a permitir a análise do sucedido, os quais foram prontamente 
fornecidos por todos os intervenientes. 

Constatou-se a existência de duas situações anómalas no ficheiro em formato PDF que 
apresentava os resultados das votações para os Conselhos de Deontologia:  

• a ordenação das listas vencedoras no Conselhos de Deontologia do Porto não 
respeitava os resultados da votação apresentados no interface gráfico da plataforma, 
tendo sido indicada como vencedora a lista que possuía menos votos;  

• nos Conselhos de Deontologia de Coimbra, Madeira e Acores, nos quais apenas existia 
uma única lista, não constava a atribuição do último mandato. 

 

Da análise realizada sobre os dados recolhidos, foi possível reproduzir em laboratório o 
processo de geração dos ficheiros em formato PDF destinados a apresentar os resultados de 
forma legível e mais facilmente interpretável. Foi possível confirmar que os mesmos 
apresentavam a incorreta ordenação das listas dos Conselhos de Deontologia. A geração dos 
relatórios em formato PDF foi realizada por um programa de computador independente da 
plataforma de votação eletrónica. Programa este que processa os ficheiros disponibilizados 
pela plataforma de votação eletrónica, nos quais constam os votos e que se encontram 
digitalmente assinados com a chave criptográfica da Comissão Eleitoral (chave utilizada para 
abertura das urnas), e que produz os ficheiros em formato PDF com os resultados no layout da 
OA. 
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Da análise dos ficheiros produzidos pela plataforma de votação eletrónica contendo os votos 
a que tivemos acesso, foi possível confirmar que os resultados para o Conselho de 
Deontologia do Porto, correspondem aos anunciados em nota da Comissão Eleitoral no site 
da OA (https://portal.oa.pt/ordem/historia/eleicoes/eleicoes-2020-2022/resultados-
eleitorais/) dando vitória à Lista V , e que o PDF inicialmente gerado continha um erro na 
aplicação do método d’Hondt. 

 

Adicionalmente foram analisadas as justificações técnicas do fornecedor sobre o erro no 
programa informático que cria os ficheiros PDF com base nos resultados da plataforma 
eleitoral e os auditores consideram as mesmas compatíveis com o comportamento verificado 
pelo programa. Da análise realizada, não decorrem quaisquer indícios da manipulação dos 
ficheiros onde constam os resultados eleitorais. 

 

Conforme previsto, continua em curso o acompanhamento e auditoria de todo o processo 
eleitoral, os factos aqui registados serão ainda incorporados no relatório final da auditoria. 

 
 
 
 
 
 
 
Eng. Nelson Escravana 
Diretor de Comunicações e Cibersegurança 
Vogal do Conselho de Diretores do INOV INESC Inovação 
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Presidente do INESC 
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