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2017 / 2018    
 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
 

 ATA DA VOTAÇÃO  DOS ALUNOS PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
 

 

--- Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezoito, pelas nove horas, foi 

declarada aberta a mesa eleitoral para a votação dos alunos do ensino diurno para o 

Orçamento Participativo da Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva-Sintra (código 

401754). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A mesa foi constituída pelos alunos que se disponibilizaram voluntariamente para 

assegurar o processo eleitoral, organizando-se por turnos. O primeiro, constituído 

pelas alunas números cinco, Carolina Colimão Pires, e vinte e cinco, Valéria Rodrigues 

Raposo, da turma um de Línguas e Humanidades do décimo-segundo ano, garantiram 

os trabalhos da mesa entre as nove e as onze horas e trinta. O segundo, entrecorrido 

entre as onze e trinta e as treze e trinta, ficou a cargo dos alunos números treze, 

Mariana Andreia Moreira Mota, vinte e seis, Sofia Loureiro Neves e número vinte e 

sete, Tomás Viegas Duarte, da turma um de Ciências e Tecnologias do décimo ano. O 

terceiro, vencido entre as treze e trinta e as dezoito e trinta horas, contou com a 

presença das discentes números três, Ana Cristina Fonseca e número dezanove, 

Mariana das Neves Graça da turma um de Ciências Socio-Económicas do décimo-

segundo ano. ----------------------------------------------------------------------------------------                     

--- Candidataram-se dois projetos, designados pelas letras A e B. -------------------------   

--- O ato eleitoral decorreu com normalidade, tendo a mesa dado por encerrada a 

votação pelas dezoito horas e trinta minutos. ------------------------------------------------- 

--- Procedeu-se, então, à contagem dos votos entrados em urna. Dos quatrocentos e 

sessenta e sete votantes, cento e oitenta e dois votaram a favor do projeto A e 

duzentos e setenta e sete em prol do projeto B. Foram ainda, contabilizados dois 

votos brancos e seis votos nulos.--------------------------------------------------------------  

--O projeto B obteve cinquenta e nove por cento (59%) dos votos entrados em urna e 

o projeto A obteve trinta e nove por cento (39%) dos votos entrados em urna.----------  
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--- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrado o processo eleitoral, do qual se 

exarou a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente e duas Secretárias da 

mesa eleitoral. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O  Presidente: ____________________________________________________________  
 
O / A Secretário/a: ________________________________________________________  
 
O / A Secretário/a: ________________________________________________________  
 
 
                               

 


