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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL DE 20 DE MAIO DE 2021 
 

 ------ Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, teve lugar, pelas dezassete horas e trinta 

minutos, no Anfiteatro VIII da Universidade dos Açores, uma reunião extraordinária do Conselho Geral 

da Universidade dos Açores, adiante designados por CG e UAc, respetivamente, com os 

representantes dos docentes e investigadores, dos estudantes e do pessoal não docente e não 

investigador para o Conselho Geral, eleitos a doze de maio de dois mil e vinte e um. ---------------------- 

 ------ A reunião foi convocada pela Presidente do CG, Dr.ª Maria José Martins Gil, no âmbito da alínea 

e) do número 3 do artigo 4.º do Regimento do Conselho Geral e para efeitos do disposto no artigo 15.º 

do Regulamento Eleitoral do Conselho Geral, relativo à cooptação das quatro personalidades externas 

nos termos do n.º 4 do art.º 66.º dos Estatutos da Universidade dos Açores. --------------------------------  

 ------ Para além da presidente do CG, Dr.ª Maria José Martins Gil, que presidiu à reunião, estiveram 

igualmente presentes os seguintes membros: ------------------------------------------------------------------------  

 ------ Ana Cristina Correia Gil; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Ana Cristina Pires Palos; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ António Borges Barbosa; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ António Onofre Costa Miranda Soares; -------------------------------------------------------------------------  

 ------ Armindo dos Santos Rodrigues; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Beatriz Filipa da Rosa Botelho; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Francisco José Ferreira Silva; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Laura Maria Soares Borges; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Luís Filipe Dias e Silva; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Maria de Fátima Batista Viveiros; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Maria de Lurdes Nunes Enes Dapkevicius. ---------------------------------------------------------------------  

 ------ Apoiou o secretariado da reunião a Dr.ª Maria da Esperança de Oliveira Alves Pereira, conforme 

estipulado no n.º 5 do artigo 4.º e no n.º 4 do artigo 5.º do Regimento do CG. -------------------------------  

 ------ Verificando-se a existência de quórum, a presidente deu início à reunião, designando para 

secretário da mesa o conselheiro Armindo dos Santos Rodrigues. -----------------------------------------------  

 ------ De seguida, deu-se início ao ponto único da ordem de trabalhos, com a apresentação das 

personalidades que se seguem, as quais foram propostas para votação: --------------------------------------  
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 ------ Anabela da Conceição Gomes Ramos Tavares e Taveira (proposta apresentada pela conselheira 

Laura Maria Soares Borges); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral (proposta apresentada pelo conselheiro António 

Onofre Costa Miranda Soares); -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Luís Paulo Elias Pereira (proposta apresentada pelo conselheiro Francisco José Ferreira Silva); --  

 ------ Marco Paulo Pereira Pessoa Lopes (proposta apresentada pelo conselheiro Armindo dos Santos 

Rodrigues); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Onésimo Teotónio de Almeida (proposta apresentada pelo conselheiro Luís Filipe Dias e Silva);  

 ------ Pedro Gonçalves de Melo (proposta apresentada pelo conselheiro António Borges Barbosa). ---  

 ------ As propostas subscritas pelos seus membros encontram-se anexas a esta ata. ----------------------  

 ------ Não tendo havido qualquer intervenção acerca dos currículos apresentados, procedeu-se à 

eleição das personalidades externas, por voto secreto, tendo sido apurados os seguintes resultados:  

 ------ Anabela da Conceição Gomes Ramos Tavares e Taveira (9 votos); ---------------------------------------  

 ------ Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral (4 votos); ------------------------------------------------  

 ------ Luís Paulo Elias Pereira (9 votos); ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Marco Paulo Pereira Pessoa Lopes (9 votos); ------------------------------------------------------------------  

 ------ Onésimo Teotónio de Almeida (4 votos); -----------------------------------------------------------------------  

 ------ Pedro Gonçalves de Melo (7 votos). -----------------------------------------------------------------------------  

 ------ Face aos resultados, foram eleitos para o Conselho Geral as seguintes personalidades externas:  

 ------ Anabela da Conceição Gomes Ramos Tavares e Taveira; ---------------------------------------------------  

 ------ Luís Paulo Elias Pereira; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Marco Paulo Pereira Pessoa Lopes; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Pedro Gonçalves de Melo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Após o apuramento dos resultados, a presidente colocou à votação a deliberação n.º 7/2021: -  

 ------ “O Conselho Geral da Universidade dos Açores deliberou convidar como personalidades 

externas para integrar o Conselho, nos termos do n.º 4 do art.º 66 dos Estatutos da Universidade dos 

Açores: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------ Anabela da Conceição Gomes Ramos Tavares e Taveira; ---------------------------------------------------  

 ------ Luís Paulo Elias Pereira; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------ Marco Paulo Pereira Pessoa Lopes; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Pedro Gonçalves de Melo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Para efeitos de execução imediata, a presente deliberação foi aprovada por unanimidade dos 

presentes, num total de 11 (onze) conselheiros.” -------------------------------------------------------------------  

 ------ Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezoito horas e vinte 

minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de aprovada, irá ser assinada nos termos da Lei. 

 

 

A Presidente 

 

 
_______________________________ 

Maria José Martins Gil 
 

 

 
O Secretário 

 

 
_______________________________ 

Armindo dos Santos Rodrigues 
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