
 

UNIVERSIDADE DOS AÇORES 
FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO 

1 
 

Processo de eleição para os Coordenadores de Departamento da Faculdade de 
Economia e Gestão da Universidade dos Açores a que se refere o número 2 do artigo 
26.º  dos Estatutos da Faculdade de Economia e Gestão, aprovado pelo Despacho n.º 
11483/2022, de 7 de setembro e publicado no Diário da República , 2.ª série, n.º 187, 

de 27 de setembro, e no cumprimento do despacho reitoral n.º 23/2033, de 11 de 
janeiro 

Ato eleitoral de 10 de março de 2023 

Ata da reunião da Comissão Eleitoral - Apuramento final global das votações 

Ao décimo terceiro dia do mês de março de dois mil e vinte e três, pelas 17h00, na sala da Presidência da Faculdade 
de Economia e Gestão do campus de Ponta Delgada, reuniu-se a Comissão Eleitoral para a eleição dos 
Coordenadores de Departamento da Faculdade de Economia e Gestão a que se refere o número 2 do artigo 26.º 
dos Estatutos da Faculdade de Economia e Gestão. ------------------------------------------------------------------------- 

------ A Comissão Eleitoral, nomeada pelo Despacho n.º 1/2023 do Presidente da Faculdade, datado de 15 de 
fevereiro, é constituída pelos seguintes elementos: --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Doutor José Noronha Rodrigues (presidente) ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Doutora Ana Isabel Damião de Serpa Arruda Moniz (efetivo) ------------------------------------------------------------ 

------ Doutor Francisco José Ferreira Silva  (efetivo) ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Doutor Mário José Amaral Fortuna (suplente) --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Doutor José António Cabral Vieira (suplente) ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Doutora Maria Teresa Pinheiro de Melo Borges Tiago (suplente) --------------------------------------------------------- 

------ Estiveram presentes todos os membros efetivos.  

------ O propósito da reunião foi proceder ao apuramento final global das votações para a eleição dos 
Coordenadores de Departamento da Faculdade de Economia e Gestão a que se refere o número 2 do artigo 26.º 
dos Estatutos da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores, em resultado do ato eleitoral de 
dez de março de dois mil e vinte e três.  
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------ Registou-se, para cada um dos corpos, o número total de eleitores, o número total de votantes e o número 
de votos por correspondência, conforme consta do Anexo da presente ata, da qual faz parte integrante. ----------- 

------- Registou-se, para cada um dos corpos, o número de votos obtidos por cada lista/elemento, o número de 
votos brancos e o número de votos nulos, os quais são indicados no mesmo anexo. -------------------------------------- 

------ Assim, de acordo com os resultados apresentados no Anexo, foram eleitos os seguintes Coordenadores de 
Departamento da Faculdade de Economia e Gestão: ------------------------------------------------------------------------------- 

Coordenador do Departamento de Gestão: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANA ISABEL DAMIÃO DE SERPA ARRUDA MONIZ. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Coordenador do Departamento de Economia e Direito:---------------------------------------------------------------------------- 
ANTÓNIO JOSÉ VASCONCELOS FRANCO GOMES MENEZES ------------------------------------------------------------------ 
 
------ Anexa-se a esta ata, a ata da mesa de voto, que dela faz parte integrante. -------------------------------------------- 

------ Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião às 17h30, tendo-se lavrado a presente ata que, depois 
de lida, foi aprovada e assinada pelos membros efetivos da Comissão Eleitoral. ---------------------------- 

 

Ponta Delgada, 13 de março de 2023 

 

 

 

 

 

 

José Noronha Rodrigues 
(Presidente) 
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Ana Isabel Damião de Serpa Arruda Moniz 

 

 

 

 

 

Francisco José Ferreira Silva   
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Anexo 

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO 

Número total de eleitores 8 

Número total de votantes (incluindo os votos por correspondência) 8 

Número de votos por correspondência 0 

Número de votos obtidos por Ana Isabel Damião de Serpa Arruda Moniz 5 

Número de votos brancos 3 

Número de votos nulos 0 

 

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E DIREITO 

Número total de eleitores 9 

Número total de votantes (incluindo os votos por correspondência) 9 

Número de votos por correspondência 0 

Número de votos obtidos por António José ́Vasconcelos Franco Gomes Menezes  9 

Número de votos brancos 0 

Número de votos nulos 0 
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Processo eleitoral para os Coordenadores de Departamento da Faculdade de 
Economia e Gestão da Universidade dos Açores  

Ato eleitoral de 10 de março de 2023 

Ata da reunião da Mesa de Voto 

------ Ao décimo dia do mês de março de dois mil e vinte e três, teve lugar, no átrio da Faculdade de Economia e 
Gestão, no campus de Ponta Delgada, entre as 12h00 e as 16h00, a votação respeitante ao ato eleitoral dos 
Coordenadores de Departamento da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores, a que se refere 
o número 2 do artigo 26.º dos Estatutos da Faculdade de Faculdade de Economia e Gestão, aprovado pelo 
Despacho n.º 11483/2022, de 7 de setembro e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 27 de 
setembro, e no cumprimento do despacho reitoral n.º 23/2023, de 11 de janeiro. ----------------------------------------- 

------ A Mesa de Voto, designada pelo Despacho n.º 1/2023, do Presidente da Faculdade de Economia e Gestão, 
datado de 15 de fevereiro, foi constituída pelos seguintes elementos: --------------------------------------------------------- 

------ Doutora Maria Luísa Silva Rocha (presidente) ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Doutora Daniela Fantoni Alvares (efetivo) --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Doutor David Olinga Clifford Ross (efetivo) -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Doutor Pedro Portugal de Sousa Nunes (suplente) ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Doutor António José Vasconcelos Gomes de Menezes (suplente) --------------------------------------------------------- 

------ Doutor Gualter Fernandes Martins Câmara (suplente) ----------------------------------------------------------------------- 

------ Estiveram presentes todos os membros efetivos e suplentes. -------------------------------------------------------------- 

------ Registou-se, para cada um dos corpos eleitorais, o número total de eleitores, de votantes e de votos por 
correspondência indicados no anexo à presente ata e que dela faz parte integrante. -------------------------------------- 

------ Não havendo mais nada a tratar, lavrou-se a presente ata, a qual foi aprovada por unanimidade, e 
posteriormente assinada pelos membros da mesa de voto e remetida ao Presidente da Comissão Eleitoral, junto 
com toda a documentação do processo eleitoral. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Ponta Delgada, 10 de março de 2023 
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Maria Luísa Silva Rocha 

Presidente da Mesa de Voto 

 

 

David Olinga Clifford Ross 

 

 

Pedro Portugal de Sousa Nunes 
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Anexo 

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO 

Número total de eleitores 8 

Número total de votantes (incluindo os votos por correspondência) 8 

Número de votos por correspondência 0 

Número de votos obtidos por Ana Isabel Damião de Serpa Arruda Moniz 5 

Número de votos brancos 3 

Número de votos nulos 0 

 

 

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E DIREITO 

Número total de eleitores 9 

Número total de votantes (incluindo os votos por correspondência) 9 

Número de votos por correspondência 0 

Número de votos obtidos por António José́ Vasconcelos Franco Gomes Menezes  9 

Número de votos brancos 0 

Número de votos nulos 0 
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