
Acta da Eleição dos Membros para o Conselho de Escola do Instituto Superior de 

Agronomia 

 
Aos cinco dias do mês de Junho de dois mil e nove, pelas dezanove horas e trinta 

minutos reuniu a Comissão Eleitoral do Instituto Superior de Agronomia, nomeada por 

despacho de 10/5/2009 do Conselho Directivo.  

O Presidente fez a constatação do encerramento do período de votação para o Conselho 

de Escola. De seguida procedeu-se à validação da contagem dos votos apurados nas 

votações efectuadas relativas a Docentes e Investigadores, a Estudantes e a 

Trabalhadores Não-Docentes e Não-Investigadores.  

Atentos os resultados apurados o cômputo final da votação traduziu-se nos seguintes 

totais: 

 

 Professores e Investigadores 

- total dos votos apurados ____132____, dos quais ___6___ em branco e __1_____nulo 

- distribuição dos votos válidos  

   Lista __A__ - 67 votos 

   Lista __B_ -  58 votos 

    

Estudantes 

- total dos votos apurados ___34___, dos quais __4___ em branco e ___0___nulos 

- distribuição dos votos válidos  

   Lista __D__ - 30 votos 

 

 Trabalhadores Não-Docentes e Não-Investigadores 

- total dos votos apurados __72_____, dos quais __12____ em branco e ___2___nulos 

- distribuição dos votos válidos   

   Lista __C__ - 58 votos 

 

 

    

De seguida a Comissão fez a aplicação do método de Hondt e obteve a seguinte 

distribuição do/s __9____ mandatos para o corpo de Professores e Investigadores 

 Lista _A__- __5___mandatos 



 Lista _B__- __4__mandatos 

Desta aplicação do Método de Hondt resultou a seguinte distribuição de mandatos: 

 1º - Pedro Jorge Cravo Aguiar Pinto da Lista A 

 2º - Carlos José de Almeida Noéme da  Lista B 

 3º - Maria Teresa Marques Ferreira da Cunha Cardoso da Lista A 

 4º - António José Saraiva de Almeida Monteiro da  Lista B 

 5º - Raul da Fonseca Fernandes Jorge da Lista A 

 6º - Jorge Manuel Martins Soares David da  Lista B 

 7º - Luís Paulo Almeida Faria Ribeiro da Lista A 

 8º - José Luís Monteiro Teixeira da Lista B 

 9º - Jorge Manuel Rodrigues Ricardo da Silva da Lista A 

 

Os 2 mandatos para o corpo dos Estudantes foram atribuídos à Lista D (única):    

 1º - Vítor António Rodrigues Guimarãis 

 2º - Marta Lopes Escabelado Pais. 

 

O  mandato para o corpo dos Trabalhadores Não-Docentes e Não –Investigadores foi 

atribuído à Lista C (única):    

 Jorge Manuel Barros d’Almeida Gominho 

  

O Presidente questionou os demais elementos da Comissão sobre eventuais declarações 

que desejassem ver consignadas em Acta não se tendo verificado quaisquer declarações.  

 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrados os trabalhos eram 

dezanove horas e cinquenta minutos. 

Para constar, foi lavrada a presente acta que, depois de lida e aprovada pelos membros 

que integram a Comissão Eleitoral do Instituto Superior de Agronomia, por eles vai ser 

assinada e remetida ao Conselho Directivo, levando em anexo os elementos constantes 

do processo. 

                                                                               

O Presidente                              Os Vice-Presidentes  

 

 

       


