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ATA DE APURAMENTO ELEITORAL
ELEtÇÃO PARA PRESIDENTE DO CoNSELH0 GERAL DA
FUNDAÇAO ARISTIDES DE SOUSA MENDES

Aos três dias do mês de abrilde 2021, reuniu, por videoconferência, em virtude das restrições impostas
pela epidemia de Covid19, o Conselho de Administração da Fundação Aristides de Sousa Mendes,
investido da qualidade de Comissäo de Apuramento Eleitoral para a eleição do Presidente do Conselho
Geralda Fundaçã0, que se realizou entre 16 de fevereiro e 17 de março de 2021.------------

A Comissão é composta por Maria Adelaide Torradinhas Rocha, que preside, e pelos vogais Cláudia
Ninhos, Gerald Sousa Mendes, Ana Margarida Mascarenhas e Rita Matias, com o intuito de proceder ao

Apuramento Final, correspondente

à

contagem dos votos recebidos por correio eletrónico e

correspondên
Nos termos dos Estatutos da Fundaçä0, publicados online no seu sitel, artigo 11.0, n.01, artigo 19.0, n.o 1,
alínea a) e artigo 26.0, a votação decorreu por envio das respetivas declarações de voto para o email
votacaopcg@gmail.com, através de emails provindos dos endereços eletrónicos registados e constantes
do caderno eleitoral, que se anexa a esta ata de apuramento definitivo, anexo l, ou por envio através de

carta registada com identificaçäo do votante e a respetiva declaração

de

Não foi recebido nenhum voto por correspondência

Foram detetados erros em 3 e-mails que, após reclamação dos interessados, foram confìrmados e os

votos

contabilizados

com

essa

indicação

(e-mail

confìrmado

Por votos válidos entende-se todos os que entraram por via eletrónica, até às vinte e quatro horas
(UTC+00:00 Europe/Lisbon), do dia 17 de março de 2021, votos que se juntam em anexo, anexo
il.---------

Verificou-se apenas a existência de um candidato, Silvério de Sousa
-----Foi elaborada ata de apuramento eleitoral provisória em 18 de março

de

2021

o processo eleitoral com o apuramento final,
divulgação dos resultados definitivos desta eleição e proclamação do
---Torna-se necessário, agora, dar por encerrado
vencedor
TOTAIS FINAIS

1 www.fundacaoarislidesdesousamendes.pt

Total de votos

39

Votos Brancos

0

Votos Nulos

0

Votos no Candidato Silvério de Sousa Mendes

39
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O total de eleitores constante no Caderno Eleitoral é de

a,

votantes

Percentagem
47 ,56Y0---------

Percentagem abstençäo:

Percentagem de votos expressos no candidato Silvério de Sousa Mendes
100,00%-------

Face aos resultados acima referidos, esta comissão DECLARA VENCEDOR O EXMO. SENHOR
SILVÉRþ DE SOUSA MENDES, com cem porcento dos votos expressos e, em consequência, que o
mesmo foi eleito Presidente do Conselho Geral da Fundação Aristides de Sousa Mendes, para o

quinquénio
2021

Desta ata de apuramento eleitoral definitivo fazem parte integrante como anexos, rubricados pela

comissão

de apuramento eleitoral: (1) Caderno Eleitoral; (2) votos por

correio

eletrónico
Nada mais havendo a tratar a reunião foi dada por encerrada e feita a presente ata de apuramento com o
resultado definitivo para a eleição do Presidente do Conselho Geral da Fundação Aristides de Sousa
Mendes que, depois de lida e aprovada pelos membros da comissão de apuramento vai ser pelos

mesm0s
assinada.---

Lisboa, 3 de abril de

2021------A Comissão de Apuramento

lr¡ \lìf,Xa\r'a-t¡
Ø4,'Ac¡,-.y.øSE"¡..-

(_

