
 
 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL – 2023 
 

Acta da reunião da Comissão Eleitoral 
 

Ao primeiro dia de fevereiro de dois mil e vinte e três, pelas catorze horas, realizou-se na sede do Sindicato 
Nacional do Ensino Superior – SNESup, com possibilidade de ligação por videoconferência, a reunião da Comissão 
Eleitoral da Assembleia Geral Eleitoral, nos termos do artigo 3.º do Regulamento eleitoral para as eleições para 
membros do Conselho Nacional, da Direcção e da Comissão de Fiscalização e Disciplina e publicado em 
https://www.snesup.pt/quem-somos/estatutos/regulamento-eleitoral-para-as-eleicoes-para-membros-do-conselho-
nacional-da-direccao-e-da-comissao-de-fiscalizacao-e-disciplina/ 

 
Estiveram presentes: Gilberto Santos, Presidente da Comissão Eleitoral para o Conselho Nacional; Presidente 

da Comissão Eleitoral para a Direção, Jorge Duarte Pinheiro; mandatário  da lista apresentada à Direcção, José 
Moreira; mandatário da lista apresentada à Direcção Levi Silva; e os seguintes mandatários ou primeiros das listas 
candidatos ao CN: António Crespí (UTAD-ECVA), Maria José Abreu (UMinho-EE), José Moreira (UAlgarve- FCT), 
Gonçalo Bandeira (IPCA-ESG), Jorge Bonito (UÉvora-ECS), Raul Ressano Garcia (ESHTE), Raul Santos Jorge (UL-FC), 
Ana teresa Maia (UAlgarve-FMCB), Luís Pedro Ribeiro (UAlgarve Escola Superior de Saúde), António Abrantes 
(UAlgarve Escola Superior de Saúde), Mário Viana (UAçores – FCSH), Paulo Teixeira (IPCA-EST), Jorge Pinheiro (UL-
FD) e Luís Urbano Afonso (UL-FL). 

Estiveram ainda presentes a convite dos presidentes das Comissões, os funcionários do SNESup Isabel 
Fonseca. 

A reunião foi realizada na sequência da convocatória enviada a todos os mandatários em 27 de janeiro de 
2023. 

Aberta a reunião, passou-se à Ordem de Trabalhos. 
 
1. Entrada em funcionamento da Comissão Eleitoral. 

2. Sorteio para atribuição de letras do alfabeto que designarão as diferentes listas candidatas em cada 

processo eleitoral. 

3. Organização da Assembleia Geral Eleitoral. 

 
1. Entrada em funcionamento da Comissão Eleitoral. 

Jorge Duarte Pinheiro informou que designou Gilberto Santos para Presidente da Comissão Eleitoral para o 

Conselho Nacional, tendo este aceitado a designação. 

 

2. Sorteio para atribuição de letras do alfabeto que designarão as diferentes listas candidatas em cada 

processo eleitoral. 

Jorge Pinheiro informou que foram apresentadas duas Listas candidatas à Direção. Numa é mandatário 
José Moreira e na outra é mandatário Levi Silva. Procedeu-se ao sorteio, entre as letras A e B, que 
designou que a lista em que é mandatário José Moreira fosse identificada com a Letra A e a lista em que 
é mandatário Levi Silva fosse identificada com a letra B. 
Informou ainda que não foi apresentada nenhuma lista à Comissão de Fiscalização e Disciplina. A este 
respeito Gonçalo Bandeira levantou a questão da situação decorrente da não existência de candidatura à 
CFD. Raul Santos Jorge usou da palavra, começando por referir que se estava perante eleição muito 
participada e que mostrava o dinamismo do SNESup para em seguida esclarecer que nesta situação da 
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CFD se obedece ao que consta dos Estatutos, ou seja enquanto não ocorrer eleição para este órgão, os 
atuais membros mantêm-se em função. 
 
Em relação às candidaturas ao Conselho Nacional, Jorge Duarte Pinheiro informou que foram 
apresentadas e validadas pelo CFD listas ao Conselho Nacional por 40 secções sindicais, tendo sido 
excluída uma lista por ter entrado fora do período regulamentar.  
Só uma secção sindical, Universidade do Algarve-Escola Superior de Saúde, apresentou duas listas, pelo 
que se entendeu só fazer sorteio para estas duas candidaturas ao Conselho Nacional, sendo atribuída a 
designação de Lista A a todas as outras. 
 
Procedeu-se ao sorteio, entre as Letras A e B, para estas duas candidaturas cujos mandatários ou 
primeiros da lista são, de uma,  António Fernando Caldeira Lagem Abrantes e da outra, Luís Pedro Vieira 
Ribeiro. O sorteio designou que à lista encabeçada por António Fernando Caldeira Lagem Abrantes fosse 
atribuída a Letra B e que à lista encabeçada por Luís Pedro Vieira Ribeiro fosse atribuída a letra A. 
  
Foram apresentados os boletins de voto para os 2 atos eleitorais. Para o CN boletins de tamanho 

uniformizado de cor branca, conforme anexo. Para a Direção, boletins idênticos, de cor azul, ou boletins de 
outro tamanho, com identificação dos mandatários de cor branca. Foi aceite por todos, para o CN utilizar os 
boletins em cor branca, conforme anexo;  e para a Direção, os mandatários aceitaram os boletins em cor 
branca com a designação da letra e do nome do mandatário, conforme modelo em anexo. 
 
 
3. Organização da Assembleia Geral Eleitoral. 

Foram dados esclarecimentos sobre a forma de expedição dos materiais para os sócios exercerem o seu 
direito de voto e da necessidade de as listas e os programas para a Direção chegarem o mais breve possível ao 
secretariado do SNESup para divulgação no site e preparação da expedição postal. 

 
Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 14h50, tendo sido lida a presente ata 

que foi votada e aprovada por unanimidade, que será assinada pelos Presidentes das Comissões Eleitorais. 
 

Lisboa, 1 de fevereiro de 2023 
 
 
O Presidente da Comissão       O Presidente da Comissão 

     
Eleitoral para o Conselho Nacional     Eleitoral para a Direção 
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