Comissão Eleitoral
Ata Resumo n.º 8

Aos doze dias do mês de outubro de 2022, no 9.º andar do edifício sede do Instituto de
Proteção e Assistência na Doença, I.P. (ADSE, I.P.), teve lugar a sétima Reunião da Comissão
Eleitoral de acordo com o constante da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento
Eleitoral aprovado pela Portaria n.º 207-A/2022, de 19 de agosto, com as presenças de: Dra.
Maria Manuela Faria, Presidente da Comissão Eleitoral, que presidiu, Dr. Eugénio Rosa, Vogal
do Conselho Diretivo, Dra. Maria Eugénia Pires, Vogal do Conselho Diretivo, Eng. João Proença,
Presidente do CGS e mandatário da Lista ADSE PÚBLICA E SOLIDÁRIA AO SERVIÇO DOS
BENEFICIÁRIOS, Sr. Manuel Ramos, em representação dos membros efetivos do CGS, Sr. José
Abraão em representação da Federação de Sindicatos da Administração Pública e de
Entidades com Fins Públicos, Dra. Maria de Fátima Amaral em representação da Frente
Comum de Sindicatos da Administração Pública, Maria Helena Rodrigues em representação do
Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos, Eng. Rosa Maria
Simões, em representação da Associação de Pensionistas e Reformados e a Sra. Isabel Quintas,
em representação da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, Prof.
Nuno Carlos Teixeira Machado, candidato efetivo da Lista POR UMA ADSE MAIS JUSTA, MAIS
SOLIDÁRIA E MAIS FAMILIAR, Eng. José Ventura Caldeira Silva Barros, mandatário da Lista O
RENASCIMENTO DA ADSE, Dr. Sebastião José Pinto Santana, mandatário da Lista ADSE
PÚBLICA, SOLIDÁRIA, COM MAIS DIREITOS, Professor Constantino Theodor Sakellarides,
mandatário da Lista ADSE-BENEFICIÁRIOS PRIMEIRO, Dr. José Joaquim de Campos Duarte
Lourenço, mandatário da Lista ADSE-BENEFICIÁRIOS PRIMEIRO e Dr. Hélder Filipe Correia
Marques de Sá, mandatário da Lista POR UMA ADSE MAIS JUSTA.
A reunião decorreu em regime presencial e em videoconferência.
A reunião teve o seu início pelas 15H00 com a seguinte Agenda:
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Ponto Único Realização do sorteio de atribuição da letra identificadora às Listas Admitidas.

A Presidente da Comissão Eleitoral deu as boas-vindas aos mandatários das Listas admitidas e
informou todos os presentes que estará hoje na ADSE, pelas 16H00, uma representante da
Empresa da plataforma eletrónica MULTICERT, a quem pediu que estivesse presente, para serem
colocadas dúvidas que possam existir sobre o processo de voto eletrónico, sem prejuízo da
reunião formal, que ainda não tem data e para a qual a Presidente da Comissão Eleitoral já
convidou todos os membros da Comissão Eleitoral para estarem presentes. Esse encontro com
a MULTICERT, já não fará parte da ata da reunião, por não fazer parte da ordem de trabalhos.
Foi realizado o sorteio das letras identificadoras, tendo o resultado sido o seguinte:

LISTAS
O RENASCIMENTO DA ADSE
ADSE PÚBLICA, SOLIDÁRIA, COM MAIS DIREITOS
ADSE-BENEFICIÁRIOS PRIMEIRO
POR UMA ADSE MAIS JUSTA, MAIS SOLIDÁRIA E MAIS FAMILIAR
ADSE PÚBLICA E SOLIDÁRIA AO SERVIÇO DOS BENEFICIÁRIOS
POR UMA ADSE MAIS JUSTA
DEFENDER OS INTERESSES DOS BENEFICIÁRIOS

LETRAS

A
B
C
D
E
F
G

A Presidente da Comissão Eleitoral promulgou as Listas Admitidas de forma informal. Mais tarde
procederá à sua promulgação por escrito.
Estando este processo encerrado, a Presidente da Comissão Eleitoral, desejou as maiores
felicidades a todos, desejou ainda que o processo decorra com a maior tranquilidade, pois é
certamente esse o espírito de todos os envolvidos.
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Lembrou que o que se segue, será a designação dos elementos das listas para as mesas, pediu a
todos que fossem pensando sobre o assunto, os locais de voto são muitos e o processo sendo
complexo, têm de estar concluído a 15 de novembro. Por esse motivo irá agendar uma reunião
para a próxima semana.
A Eng. Rosa Simões considerou oportuno que fosse fixado o período de campanha eleitoral, nos
termos do Regulamento Eleitoral. A Comissão Eleitoral tem trabalhado com base num
cronograma que não foi divulgado publicamente e todas as listas devem conhecer o mesmo.
Foi definido que o assunto será discutido na próxima reunião.
A Presidente da Comissão Eleitoral informou que irá enviar aos mandatários das Listas o texto
da carta a enviar a todos os beneficiários, onde constam os meios de votação e os locais de voto.
Ficou acordado por todos os membros e mandatários que a próxima reunião da Comissão
Eleitoral terá lugar no dia 19 de outubro pelas 10H00.

Desta reunião foi elaborada a presente ata que será assinada por todos os presentes.
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