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Despacho n.º 1/2023 

 

 

Eleição dos órgãos do Instituto de Investigação em Ciências do Mar - 

OKEANOS - UAc 

   

1. Dando cumprimento ao Despacho Reitoral nº 23/2023 de 11 de janeiro, e ouvidos, o 

conselho científico e a comissão coordenadora científica desta UI&D, dá-se início ao 

processo de eleição dos representantes dos membros integrados fundadores, efetivos e 

regulares para a comissão coordenadora científica, bem como à eleição do diretor.  

2. O processo eleitoral decorrerá de acordo com o estipulado nos termos do disposto na 

alínea ab) do nº 1 do artigo 83º dos Estatutos da Universidade dos Açores, homologados 

em anexo ao Despacho Normativo nº 8/2022, de 22 de abril, publicado no Diário da 

República, 2. a série, nº 106, de 1 de junho e ainda de acordo com o exposto no artigo 15º 

e 18º dos Estatutos do OKEANOS.   

3. A comissão eleitoral será constituída por:   

 

a) Membros efetivos:   

i) Doutor Gui Manuel Machado Menezes, que preside;  

ii) Doutora Mónica Cordeiro de Almeida Silva  

iii) Doutor Filipe Jorge Monteiro Mora Porteiro; 

b) Membros suplentes:   

i) Doutora Helena Maria Noronha Krug; 

ii) Doutora Inês do Carmo Alves Martins; 

iii) Doutora Verónica Rodrigues Costa Neves.   

 

4. A mesa de voto será constituída por:   

a) Membros efetivos:   

i) Doutor Eduardo José Loução Florêncio Isidro, que 

preside;  

ii) Doutora Marina Parra Carreiro e Silva; 

iii) Doutor Sergi Perez Jorge;  
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b) Membros suplentes:   

i) Doutor Raúl Silva Bettencourt; 

ii) Doutora Eva Giacomello; 

iii) Doutora Daphne Valerie Cuvelier.   

  

5. A Mesa de Voto funcionará na Sala de Reuniões (C2.15) do edifício Walter Bensaúde no 

polo universitário da Horta onde estará em atividade a Comissão Eleitoral.  

6. As diferentes fases do processo eleitoral decorrerão de acordo com a calendarização anexa 

a este despacho.  

7. Para os membros que não puderem votar presencialmente serão aceites votos por 

correspondência, que terão e dar entrada na mesa até à hora do ato eleitoral, com o voto 

contido num envelope fechado, e este colocado dentro de outro envelope branco, com a 

identificação e assinatura do membro integrado.  

8. Este despacho é distribuído aos membros desta UI&D por mensagem eletrónica e 

publicitado no sítio internet da Universidade dos Açores.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Diretor  
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ANEXO  

Calendário do processo eleitoral para a constituição da Comissão Coordenadora Executiva e para a eleição 
do Diretor do Instituto de Investigação em Ciências do Mar - OKEANOS, da Universidade dos Açores.  
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Despacho do Diretor a iniciar o processo eleitoral 24 de fevereiro -  - 

Submissão de listas de diferentes tipos de membros 
integrados (por formulário no Portal de serviços) 

28 de fevereiro 9h 10 de março 16h 

Divulgação das listas de membros admitidas e não 
admitidas 14 de março 18h 15 de março 18h 

Apresentação ao Diretor de eventuais recursos das listas de 
candidaturas 17 de março 9h 20 de março 12h 

Eleição dos representantes para a CCC em Mesa de Voto 
22 de março 9h30 22 de março 15h30 

Divulgação dos resultados eleitorais pelo Diretor 22 de março 17h 22 de março 19h 

Apresentação ao Diretor de eventuais recursos relativos a 
deliberações da Mesa De Voto 23 de março 9h 28 de março 12h 

Envio ao Reitor dos resultados eleitorais 29 de março 9h 29 de março 12h 

Divulgação dos resultados eleitorais pela Reitoria 29 de março 15h 29 de março 20h 

D
ir

et
o

r 

Submissão de candidaturas ao cargo de Diretor 
(formulário no Portal de Serviços) 3 de abril 18h 14 de abril 16h 

Divulgação das candidaturas admitidas e não admitidas 
14 de abril 17h 14 de abril 20h 

Apresentação à CCC de eventuais recursos das candidaturas 
17 de abril 9h 18 abril 15h 

Eleição do Diretor em reunião da CCC 21 de abril 9h30 21 de abril 11h 

Divulgação dos resultados eleitorais 21 de abril 12h   

Apresentação à CCC de eventuais recursos à eleição do 
Diretor 21 de abril 15h 21 de abril 16h 

Divulgação dos resultados eleitorais finais 21 de abril 17h   

Envio ao Reitor das atas do processo eleitoral para 
homologação 24 de abril 12h   
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