
 

 

COMISSÃO ELEITORAL 
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO CIENTÍFICO DA ECT 

 

ATA Nº 6 – Apuramento Eleitoral - Corrigida 
 

Data | Duração: 31/05/2021 Início: 16:00  Fim: 16:30 

Local: Videoconferência 

Ordem de 
Trabalhos: 

1) Elaboração da ata circunstanciada da sessão de apuramento 
dos votos. 

Presenças: José Benjamim Ribeiro Da Fonseca  

Anabela Maria Ferreira Borges Varela Rodrigues  

Daniel Moreira Lopes Alexandre 

Ausências: Não houve 

Anexos: 

 
No dia vinte e seis do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniu na sala de atos do 
Polo I da ECT, pelas dezanove horas, a Comissão Eleitoral para a eleição dos membros 
do Conselho Científico da ECT, sob a presidência do doutor José Benjamim Ribeiro da 
Fonseca para o apuramento dos resultados do ato eleitoral. A Comissão reuniu com a 
presença de todos os membros.  
PONTO ÚNICO – Elaboração da ata da sessão de apuramento dos votos  
Os membros da mesa eleitoral, representados pelo doutor Norberto Gonçalves que a 
presidiu, remeteram à comissão eleitoral o resultado do apuramento dos votos, que 
foram verificados pela Comissão Eleitoral na presença dos observadores.  
Relativamente à eleição dos representantes do CITAB a mesa de voto recebeu um 
total de doze (12) boletins, estando inscritos no respetivo caderno eleitoral dez (10) 
investigadores. Destes votaram dez (10) eleitores, não tendo sido utilizados dois (2) 
boletins de voto. O número de votos efetivos na lista A foi de dez (10), tendo havido 
zero (0) votos em branco, zero (0) votos nulos e zero (0) boletins de voto inutilizados 
pelos eleitores. Foram, portanto, confirmados dez (10) votos válidos. Assim 
considerando este resultado eleitoral foi eleito pela lista A como membro do Conselho 
Científico da ECT para o período de 2021-2024 o doutor João Paulo Fonseca da Costa 
Moura.  
Relativamente à eleição dos representantes do Departamento de Física a mesa de 
voto recebeu um total de vinte e quatro (24) boletins de voto, estando inscritos no 
caderno eleitoral dezanove (19) docentes/investigadores. Destes votaram dezoito 
(18) eleitores não tendo sido utilizados seis (6) boletins de voto. O número de votos 
efetivos na lista A foi de dezassete (17), tendo havido um (1) voto em branco, zero (0) 
votos nulos e zero (0) boletins de voto inutilizados pelos eleitores. Foram, portanto, 
confirmados dezassete (17) votos válidos. Assim considerando este resultado eleitoral 
foi eleito pela lista A como membro do Conselho Científico da ECT para o período de 
2021-2024 o doutor José Ramiro Afonso Fernandes. 



 

 

Relativamente à eleição dos representantes do Departamento de Matemática a mesa 
de voto recebeu um total de trinta e dois (32) boletins de voto, estando inscritos no 
caderno eleitoral trinta e um (31) docentes/investigadores. Destes votaram vinte e 
nove (29) eleitores não tendo sido utilizados três (3) boletins de voto. O número de 
votos efetivos na lista A foi de doze (12) e na lista B de catorze (14), tendo havido três 
(3) votos em branco, zero (0) votos nulos e zero (0) boletins de voto inutilizados pelos 
eleitores. Foram, portanto, confirmados vinte e seis (26) votos válidos. Assim 
considerando este resultado eleitoral foram eleitos como membros do Conselho 
Científico da ECT para o período de 2021-2024 pela lista A a doutora Maria Luísa 
Ribeiro Dos Santos Morgado, e pela lista B a doutora Ana Paula Florêncio Aires e o 
doutor Paulo José Martins Vasco.  
Relativamente à eleição dos representantes do Departamento de Engenharias a mesa 
de voto recebeu um total de sessenta e quatro (64) boletins de voto, estando inscritos 
no caderno eleitoral sessenta e três (63) docentes/investigadores. Destes votaram 
sessenta e um (61) eleitores não tendo sido utilizados três (3) boletins de voto. O 
número de votos efetivos na lista A foi de vinte e nove (29) e na lista B foi de trinta e 
um (31), tendo havido um (1) voto em branco, zero (0) votos nulos e zero (0) boletins 
de voto inutilizados pelos eleitores. Foram, portanto, confirmados sessenta (60) votos 
válidos. Assim considerando este resultado eleitoral foram eleitos como membros do 
Conselho Científico da ECT para o período de 2021-2024 pela lista A o doutor Vítor 
Manuel De Jesus Filipe e a doutora Margarida Da Conceição Rasteiro Magano Lopes 
Rodrigues Liberato e pela lista B o doutor Manuel José Cabral Dos Santos Reis, a 
doutora Ana Cristina Briga De Sá e o doutor Joaquim João Moreira De Sousa.  
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a 
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos os intervenientes.  
 

Em: 2021/05/31 
O Presidente da Comissão Eleitoral, 

 
 
 
 
 

________________________ 
Benjamim Fonseca 

                        A Vogal,                                                                         O Vogal, 
 
 
 
 
 
 
________________________                        _________________________ 
           Anabela Borges                                                              Daniel Alexandre 
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