
   

REGULAMENTO ELEITORAL DA FEDERAÇÃO NACIONAL DE 
ASSOCIAÇÕES DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 

POLITÉCNICO 
 

ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS PARA O MANDATO DE 2016 
 
 

Artigo 1º 
 

Âmbito  
 

O presente regulamento visa regulamentar o período eleitoral para a eleição dos órgãos da 
Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico (FNAEESP) 
abaixo mencionados: 
 

a) Direção; 
b) Mesa da Assembleia Geral; 
c) Conselho Fiscal; 

 
 

 
Artigo 2º 

 
Constituição dos Órgãos 

 
A constituição dos órgãos referidos no artigo anterior encontra-se definida nos artigos 32º, 29º 
e 34º dos estatutos da FNAEESP, respetivamente. 
 
 

 
Artigo 3º 

 
Candidaturas 

 
1. Os membros dos órgãos da FNAEESP são eleitos em lista conjunta para todos os órgãos. 
2. As candidaturas são apresentadas sob a forma de listas nominais, com os cargos 

correspondentemente dispostos, segundo os estatutos, contendo ainda os seguintes 
documentos, por cada elemento candidato: 

 
a) Credenciação da Associação; 
b) Comprovativo de matrícula do estabelecimento de Ensino Superior Politécnico; 
c) Declaração de aceitação da candidatura. 

 
3. Cada candidato a um órgão da Federação só pode integrar uma lista. 
4. As candidaturas à direção da FNAEESP têm de apresentar um manifesto de candidatura. 
5. Todas as listas concorrentes que não respeitem o presente regulamento e os Estatutos da 

FNAEESP não serão aceites. 



   

6. As listas apresentadas não aceites poderão fazer reclamação, conforme disposto nos 
Estatutos da FNAEESP. 

7. Caso não existam listas para algum dos órgãos findo o prazo definido no calendário eleitoral, 
deve ser aplicado o artigo 41.º dos Estatutos da FNAEESP. 
 

 
 

Artigo 4.º 
 

Entrega de Candidaturas 

 
1. As candidaturas, assinadas pelo representante da lista, são entregues à Mesa da 

Assembleia Geral no prazo estipulado no calendário eleitoral. 
2. A lista é entregue em papel A4, com indicação do mandatário e a letra pretendida para 

identificação da lista. 
3. A letra de identificação da lista é escolhida pela mesma, excetuando o caso em que 

apareçam duas listas que pretendam a mesma letra, caso este em que a segunda lista a 
apresentar a mesma letra terá obrigatoriamente que optar por outra letra. 

4. Após a entrega da lista, com correspondente manifesto candidatura e a atribuição da 
respetiva letra de identificação, nenhuma destas constantes poderá ser alterada. 

 
 

 
Artigo 5.º 

 
Comissão Eleitoral 

 
1. As eleições são dirigidas por uma Comissão Eleitoral. 
2. A Comissão Eleitoral é constituída pela Mesa da Assembleia Geral e um representante de 

cada lista candidata. 
3. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral preside à Comissão Eleitoral. 
4. Em caso de impossibilidade do presidente da Mesa Assembleia Geral da FNAEESP, todas 

as competências do mesmo serão passadas para o primeiro secretário da Mesa 
Assembleia Geral da FNAEESP. 

5. Compete à Comissão Eleitoral: 
 

a) Verificar a autenticidade dos documentos que integram as listas e a elegibilidade dos 
candidatos; 

b) Fiscalizar as eleições, garantindo a democraticidade das eleições e assegurando 
iguais oportunidades às diversas candidaturas; 

c) Apurar os resultados da eleição e proceder à divulgação dos mesmos; 
d) Deliberar sobre os protestos e reclamações em matérias respeitantes ao ato 

eleitoral; 
e) Elaborar atas das reuniões de Comissão Eleitoral. 

 
6. Das deliberações da Comissão Eleitoral cabe recurso para a Assembleia Geral, após 

conclusão do ato eleitoral, previamente à tomada de posse. 



   

7. A Comissão Eleitoral cessa funções após a tomada de posse dos órgãos mencionados no 
artigo 1º. 

 
 

 
Artigo 6.º 

 
Direito a Voto e Votação 

 
1. Cada Associação de Estudantes federada na FNAEESP tem direito a um voto 
2. A Associação de Estudantes tem de estar devidamente credenciada. 
3. A Associação de Estudantes tem de estar em cumprimento com o Regulamento de Quotas 

da FNAEESP em vigor . 
4. No caso de novos associados, estes terão de efetuar o pagamento da quota referente ao 

ano civil em curso, até ao dia anterior à convocatória do ato eleitoral, para terem acesso aos 
direitos conferentes às associações com direito a voto. 

 
 

 
Artigo 7.º 

 
Local de Votação 

 
A votação terá lugar no local designado em Assembleia Geral da FNAEESP. 
 
 

 
Artigo 8.º 

 
Tomada de Posse 

 
1. Os elementos dos órgãos eleitos tomam posse em Assembleia Geral convocada para o 

efeito até trinta dias úteis após a data de eleição. 
2. A tomada de posse é presidida pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral da FNAEESP. 
 
 

 
  



   

Artigo 9.º 
 

Calendário Eleitoral 
 
1. As eleições para os órgãos da FNAEESP referidos no artigo 1.º apresentam o seguinte 

calendário eleitoral: 
 

Abertura do Processo Eleitoral – 26 de Janeiro de 2016;  

Apresentação de Listas – até 05 de Fevereiro de 2016;  

Divulgação das Listas Aceites e Rejeitadas – 10 de Fevereiro de 2016; 

Prazo para Reclamações – 12 de Fevereiro de 2016; 

Publicação das Listas Finais – 16 de Fevereiro de 2016;  

Campanha Eleitoral – 22 a 24 de Fevereiro de 2016;  

Debate eleitoral – 27 de Fevereiro de 2016;  

Eleições – 28 de Fevereiro de 2016; 

 
2. O desrespeito pelo previsto no Calendário Eleitoral implica suspensão do ato eleitoral. 
 
 

Artigo 10.º 
 

Disposições Finais 
 
1. Todas as questões não previstas expressamente no presente regulamento serão analisadas 

exclusivamente pela Comissão Eleitoral. 
2. Todas as reclamações deverão ser dirigidas à Comissão Eleitoral, a quem compete a sua 

resolução. 
3. Todas as reclamações apresentadas depois da afixação dos resultados eleitorais são 

resolvidas em conformidade com o disposto nos Estatutos da FNAEESP e demais 
legislação vigente aplicável. 

 
 

Artigo 11.º 
 

Vigência 
 
1. O presente regulamento e calendário eleitoral entra em vigor no dia seguinte à data de 

aprovação pela Assembleia Geral da FNAEESP e o mesmo só é válido para o processo 
eleitoral relativo ao mandato 2016. 

 
 
 
Aprovado a 25 de Janeiro de 2016. 


