
       

 
 

 

 

 

Relatório da Eleição do Conselho Coordenador do LEAF 

 
A Comissão Eleitoral, designada através do Despacho nº1/LEAF/2020 de 2 de março 
de 2020, é composta por:  

Doutora Maria Manuela Silva Nunes Reis Abreu, que presidiu 
Doutora Helena Manuela Gil Azinheira, Investigadora Auxiliar 
Doutora Ana Cristina Riepenhausen Delaunay Caperta, Professora Auxiliar 
 

O trabalho da Comissão Eleitoral para a Eleição do Conselho Coordenador do LEAF 
iniciou-se com a receção das listas candidatas cujo período terminou no dia onze de 
março de dois mil e vinte. Foi apenas recebida uma lista designada por Lista Alfa. No 
dia seguinte realizou-se, via correio eletrónico, a primeira reunião da Comissão Eleitoral 
para apreciação da elegibilidade da lista de acordo com o Artigo 3º do Regulamento 
para a Eleição do Conselho Coordenador do LEAF. A lista concorrente obedeceu a 
todos os critérios, pelo que no dia doze de março foi dado conhecimento da decisão à 
coordenadora da Lista Alfa, Profª Isabel de Sousa. Aos dezanove dias de Março de dois 
mil e vinte foi publicitada a lista concorrente. A campanha eleitoral decorreu de vinte a 
vinte e sete de março do corrente ano com normalidade, embora no contexto do plano 
de contingência do Covid-19, tenha sido lançada e decorrido on-line.  

Em função do regime excecional do Estado de Emergência, a Comissão Eleitoral para 
a Eleição do Conselho Coordenador do LEAF decidiu, para dar cumprimento ao 
calendário eleitoral, adotar o voto digital através da plataforma ADoodle (Anonymous 
Doodle), sugerida pelo Eng. Tiago Picado, coordenador da Divisão de Informática do 
ISA, o qual criou o sistema 'Systems Manager ISA' e foi também observador. Este 
sistema de votação garante a votação anónima assim como que cada participante possa 
votar uma única vez, no dia e período de tempo determinado para a votação, e ainda 
que os resultados apenas possam ser conhecidos após o términus da eleição. 

Para efeitos de testar a funcionalidade do sistema e as garantias acima referidas foi feita 
uma votação teste no dia vinte cinco de março do corrente ano em que participaram os 
membros da comissão eleitoral e a Prof. Helena Oliveira, coordenadora em funções do 
LEAF.  

No dia trinta de março de dois mil e vinte, entre as nove e as dez horas a Comissão 
Eleitoral enviou, via correio eletrónico e para cada um dos membros do LEAF constantes 
no Caderno Eleitoral, uma mensagem informando acerca da forma de votação adotada.  



       
Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte, pelas nove horas e quarenta 
e cinco minutos foi enviada pelo coordenador da Divisão Informática do ISA, com o 
conhecimento e acordo da Comissão Eleitoral, uma mensagem para o endereço 
eletrónico dos membros do LEAF constantes do Caderno Eleitoral. Esta mensagem com 
origem do endereço no_reply@adoodle.org, continha as indicações necessárias para a 
participação na votação.  

A votação decorreu entre as dez e as dezassete horas do dia trinta e um de março de 
dois mil e vinte não tendo havido qualquer reclamação a registar. A ata com os 
resultados da votação consta do Anexo. Os resultados apurados foram divulgados a 
cada um dos membros do LEAF constantes do caderno eleitoral no dia seguinte ao ato 
eleitoral, utilizando o respetivo correio eletrónico. 

Com base nos resultados apurados (Figura anexa) e dando cumprimento ao Artigo 4º 
do Regulamento Eleitoral, a lista Alfa foi eleita por 89,2% dos votos validamente 
expressos* para o Conselho Coordenador do LEAF, sendo a Profª Isabel de Sousa a 
coordenadora. 

Universo de 
Eleitores 

Número de 
votantes 

Abstenção Votos 
Brancos 

Votos Nulos 

132 81 38,6% 5 1 

 

Votos SIM 
Lista Alfa  

Votos NÃO Votos validamente expressos* 

58 7 65 

*Artigo 15º, nº 7 do Regulamento para a Eleição do Conselho Coordenador 

Não tendo havido qualquer reclamação, submete-se o presente relatório para 
homologação. 
 
Instituto Superior de Agronomia, 03 de abril de 2020 
 

 
Maria Manuela Silva Nunes Reis Abreu 

(Presidente da Comissão Eleitoral) 

 
Helena Manuela Gil Azinheira 

 
Ana Cristina Riepenhausen Delaunay Caperta 



 

       
 

 


