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ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES AO CONSELHO GERAL 
 

RESULTADOS ELEITORAIS 

2021 /2025 

PESSOAL DOCENTE 

De um total de cento e doze (112) eleitores constantes do Caderno Eleitoral votaram setenta e três (73), o que corresponde a uma 

percentagem de sessenta e cinco vírgula dezassete por cento (65,17%) 

Os votos ficaram assim distribuídos: 

 Votos a favor da lista A: sessenta e seis votos (66), correspondendo a uma percentagem de noventa vírgula quatro por 

cento (90,4%). 

 Votos em branco: sete (7) votos, correspondendo a uma percentagem de nove vírgula seis por cento (9,6%). 

 Votos nulos: zero (0) votos, correspondendo a uma percentagem de zero por cento (0%). 

De acordo com os resultados apurados e nos termos da lei vigente, considera-se eleita a única lista concorrente – lista A. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

De um total de quarenta e um (41) eleitores constantes do Caderno Eleitoral votaram trinta e sete (37), o que corresponde a uma 

percentagem de noventa vírgula dois por cento (90,2%) 

Os votos ficaram assim distribuídos: 

 Votos a favor da lista A: vinte e quatro (24) votos, correspondendo a uma percentagem de sessenta e quatro vírgula oito 

por cento (64,8%). 

 Votos a favor da lista B:  doze (12) votos, correspondendo a uma percentagem de trinta e dois vírgula quatro por cento 

(32,4%)   

 Votos em branco: zero (0) votos, correspondendo a uma percentagem de zero por cento (0%). 

 Votos nulos: um (1) voto, correspondendo a uma percentagem de dois vírgula sete por cento (2,7 %). 

De acordo com o ponto 4, do artigo 15.º, do Decreto – Lei n.º 75/ 2008, de 22 de abril, e a redação dada pelo Decreto Lei n.º 

137/ 2012 de 2 de julho, foi efetuada entre as duas listas concorrentes, a conversão dos votos em mandatos segundo o método de 

representação proporcional da média mais alta de Hondt, tendo resultado na eleição dos seguintes candidatos: 

 

Lista A – 1 representante – Sandra Cristina Oliveira Matos 

Lista B - 1 representante- Daniel José Ferreira Braga 

Celeirós, 4 de junho de 2021 

O Presidente do Conselho Geral 

 __________________________________________________ 

(Mário Sérgio Fonseca da Silva) 


