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ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA O ATO ELEITORAL DESTINADO À 

CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO GERAL DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES 

-----Ao décimo segundo dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, pelas dezassete horas 

e quarenta e cinco minutos, reuniu-se, por videoconferência, a Comissão Eleitoral para o ato 

eleitoral destinado à constituição do Conselho Geral da Universidade dos Açores.--------------- 

-----Nos termos do número 1 do artigo 3.º do Regulamento Eleitoral para o Conselho Geral da 

Universidade dos Açores, adiante simplesmente designado por RECG, estiveram presentes:  

-----João Luís Roque Baptista Gaspar (reitor), que presidiu.--------------------------------------------- 

-----Ana Teresa da Conceição Silva Alves (presidente da mesa de voto de Ponta Delgada)---- 

-----Maria da Esperança de Oliveira Alves Pereira (vogal suplente da mesa de voto de Ponta 

Delgada), em substituição de Luís Duarte Pereira da Terra (vogal efetivo da mesa de voto de 

Ponta Delgada), que justificou a ausência.-------------------------------------------------------------------- 

-----Paulo João de Lemos Cabral de Sousa Fialho (presidente da mesa de voto de Angra do 

Heroísmo)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ana Paula Reis Teixeira (vogal efetiva da mesa de voto de Angra do Heroísmo)------------- 

----- Lénia Lima Galante (vogal efetiva da mesa de voto de Angra do Heroísmo)------------------ 

-----João Manuel dos Anjos Gonçalves (presidente da mesa de voto da Horta)-------------------- 

-----Sandra Elisabete Garcia da Silva (vogal efetiva da mesa de voto da Horta)------------------- 

-----Valentina Furtado Leal da Costa (vogal suplente da mesa de voto da Horta), em 

substituição de Gabriel Esteves Gama Gonçalves (vogal efetivo da mesa de voto da Horta)--- 

-----Esteve ainda presente, a convite do presidente, Maria Luísa Linhares de Lima Castro 

(vogal suplente da mesa de voto de Angra do Heroísmo), sem direito a voto, de modo a poder 

acompanhar os trabalhos, visto ter participado ao longo do dia nas Mesas de Voto.-------------- 

-----Esteve ausente Russell Michael Sousa (vogal efetivo da mesa de voto de Ponta Delgada), 

que justificou.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A reunião, agendada na anterior reunião da Comissão Eleitoral, teve como Ordem de 

Trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO ÚNICO - Apuramento dos resultados finais--------------------------------------------------- 

-----Verificadas as presenças, e antes de iniciar os trabalhos, o presidente propôs que Ana 

Teresa da Conceição Silva Alves secretariasse a reunião, o que foi aprovado por unanimidade 

dos votantes. A Comissão Eleitoral decidiu, neste contexto, que a ata da reunião, depois de 
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lida e aprovada por todos os membros, será assinada pelo presidente e pela secretária e 

distribuída a todos os vogais.------------------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO ÚNICO - Apuramento dos resultados------------------------------------------------------- 

-----O presidente começou por informar ter recebido as atas das três Mesas de Voto com o 

resultado da contagem dos votos em cada uma delas, as quais se anexam à presente ata e 

dela fazem parte integrante.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Em termos metodológicos, e para efeitos do disposto no artigo 12.º do RECG, o presidente 

propôs que se procedesse ao apuramento final dos resultados por corpo da comunidade 

académica, começando por se contar, para cada um, o número de eleitores inscritos e 

votantes, o número de votos válidos por cada lista, bem como o número dos votos brancos e 

nulos, e determinando-se, de seguida, a atribuição dos mandatos nos termos indicados no 

número 1 do artigo 8.º e no artigo 11.º do RECG utilizando-se para o efeito a ferramenta 

disponibilizada pelo Ministério da Administração Interna. A Comissão Eleitoral aprovou, por 

unanimidade, a metodologia proposta, tendo decidido seguir, neste contexto, a ordem 

estabelecida no número 1 do artigo 2.º do RECG.---------------------------------------------------------- 

-----Eleição dos representantes dos docentes e investigadores:---------------------------------- 

-----Atentos os resultados transmitidos por cada uma das Mesas de Voto apurou-se o 

seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Número total de eleitores inscritos: 207------------------------------------------------------------------ 

-----Número total de votantes: 184------------------------------------------------------------------------------ 

-----Número de votos por correspondência: 7 votos-------------------------------------------------------- 

-----Lista A – Proponente Armindo dos Santos Rodrigues: 55 votos----------------------------------- 

-----Lista B – Proponente Ana Cristina Correia Gil: 27 votos--------------------------------------------- 

-----Lista C – Proponente Francisco José Ferreira Silva: 23 votos-------------------------------------- 

-----Lista D – Proponente Luís Filipe Dias Silva: 37 votos------------------------------------------------- 

-----Lista E – Proponente Ana Cristina Pires Palos: 40 votos--------------------------------------------- 

-----Número total de votos brancos: 2 votos------------------------------------------------------------------ 

-----Número total de votos nulos: 0 votos---------------------------------------------------------------------- 

-----Pela aplicação do Método de Hondt a distribuição de mandatos é a que se segue:---------- 

-----Lista A – Proponente Armindo dos Santos Rodrigues: 2 mandatos------------------------------- 

-----Lista B – Proponente Ana Cristina Correia Gil: 1 mandato------------------------------------------- 

-----Lista C – Proponente Francisco José Ferreira Silva: 1 mandato----------------------------------- 
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-----Lista D – Proponente Luís Filipe Dias Silva: 2 mandatos-------------------------------------------- 

-----Lista E – Proponente Ana Cristina Pires Palos: 2 mandatos---------------------------------------- 

-----Considerando a composição das listas foram, assim, eleitos como membros do Conselho 

Geral, em representação dos docentes e investigadores:------------------------------------------------- 

-----1.º Efetivo (Lista A) – Armindo dos Santos Rodrigues------------------------------------------------ 

-----2.º Efetivo (Lista E) – Ana Cristina Pires Palos---------------------------------------------------------- 

-----3.º Efetivo (Lista D) – Luís Filipe Dias Silva-------------------------------------------------------------- 

-----4.º Efetivo (Lista A) – Maria de Fátima Batista Viveiros----------------------------------------------- 

-----5.º Efetivo (Lista B) – Ana Cristina Correia Gil---------------------------------------------------------- 

-----6.º Efetivo (Lista C) – Francisco José Ferreira Silva--------------------------------------------------- 

-----7.º Efetivo (Lista E) – António Onofre Costa Miranda Soares--------------------------------------- 

-----8.º Efetivo (Lista D) – Maria de Lurdes Nunes Enes Dapkevicius---------------------------------- 

-----Eleição dos representantes dos estudantes:-------------------------------------------------------- 

-----Atentos os resultados transmitidos por cada uma das Mesas de Voto apurou-se o 

seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Número total de eleitores inscritos: 2788----------------------------------------------------------------- 

-----Número total de votantes: 41-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Número de votos por correspondência: 0 votos--------------------------------------------------------- 

-----Lista C – Proponente António Borges Barbosa: 21 votos-------------------------------------------- 

-----Número total de votos brancos: 19 votos----------------------------------------------------------------- 

-----Número total de votos nulos: 1 voto------------------------------------------------------------------------ 

-----Havendo apenas uma lista candidata, a distribuição de mandatos é a que se segue:------- 

-----Lista C – Proponente António Borges Barbosa: 2 mandatos---------------------------------------- 

-----Considerando a composição da lista foram, assim, eleitos como membros do Conselho 

Geral, em representação dos estudantes:--------------------------------------------------------------------- 

-----1.º Efetivo (Lista C) – António Borges Barbosa--------------------------------------------------------- 

-----2.º Efetivo (Lista C) – Beatriz Filipa da Rosa Botelho------------------------------------------------- 

-----Eleição dos representantes dos não docentes e não investigadores:---------------------- 

-----Atentos os resultados transmitidos por cada uma das Mesas de Voto apurou-se o 

seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Número total de eleitores inscritos: 212------------------------------------------------------------------ 

-----Número total de votantes: 159------------------------------------------------------------------------------ 
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-----Número de votos por correspondência: 1 voto---------------------------------------------------------- 

-----Lista A – Virgílio Fernando Ferreira Vieira: 75 votos--------------------------------------------------- 

-----Lista B – Laura Maria Soares Borges: 81 votos--------------------------------------------------------- 

-----Número total de votos brancos: 3 votos------------------------------------------------------------------- 

-----Número total de votos nulos: 0 votos---------------------------------------------------------------------- 

-----Havendo apenas um lugar a ocupar, a distribuição de mandatos é a que se segue:--------- 

-----Lista A – Virgílio Fernando Ferreira Vieira: 0 mandatos---------------------------------------------- 

-----Lista B – Laura Maria Soares Borges: 1 mandato------------------------------------------------------ 

-----Considerando a composição da lista foi, assim, eleita como membro do Conselho Geral, 

em representação dos não docentes e não investigadores:---------------------------------------------- 

-----1.º Efetivo (Lista B) – Laura Maria Soares Borges----------------------------------------------------- 

-----Para efeitos de homologação e publicitação dos resultados nos termos do disposto no 

artigo 13.º do RECG, o presidente remeterá a presente ata à presidente do Conselho Geral.-- 

-----E não havendo mais nada a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 

presente ata que, depois de lida e aprovada por todos os participantes, irá ser assinada pelo 

presidente e por mim que a secretariei.------------------------------------------------------------------------ 

PONTA DELGADA, 12 DE MAIO DE 2021. 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
 

JOÃO LUÍS ROQUE BATISTA GASPAR 
(PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
A TERESA DA CONCEIÇÃO SILVA ALVES 

(SECRETÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL) 
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