



Regulamento Eleitoral  

Eleição dos Órgãos Sociais do Conselho Nacional de Debates Universitários  
 


Artigo 1.º  

(Âmbito) 

1. O presente regulamento aplica-se à eleição dos órgãos sociais do Conselho Nacional de Debates 
Universitários para o biénio 2019/2020.  

2. A Comissão Eleitoral que preside ao processo e acto eleitoral é constituída pela Mesa do Conselho 
Nacional em vigor, um membro do Conselho Fiscal e respetivo membro indicado por cada uma das 
Listas candidatas, membros estes que integram a comissão após término do prazo limite para entrega de 
Listas e correção de possíveis irregularidades.   

Artigo 2.º  

1. O acto eleitoral destina-se à eleição da Comissão Executiva, Mesa do Conselho Nacional e Conselho de 
Fiscalização. 

Artigo 3.º 

1. As candidaturas aos órgãos podem ser submetidas de forma conjunta ou de forma isolada. 
2. O prazo limite para entrega de candidaturas é 23:59 do dia 10 de setembro de 2019 e devendo ser 

enviadas com a indicação do órgão a que se candidata, do cargo a ocupar no órgão, nome completo do 
candidato e sociedade a que está filiado.  

3. O endereço electrónico para submissão de candidatura é: mesa.ag.cnadu@gmail.com 
4. A capacidade eleitoral dos membros de listas candidatas será avaliada de acordo com o artigo 15.º dos 

Estatutos do Conselho Nacional de Debates Universitários. 

Artigo 4.º 

1. A Lista apresentada à Comissão Executiva deverá ter um número ímpar de efetivos sendo o primeiro 
considerado “Presidente”.  

2. A Lista ao Conselho de Fiscalização deverá conter três efetivos.  
3. A Lista à Mesa do Conselho Nacional deverá conter três elementos, ordenados por “Presidente”, “Vice-

Presidente” e “Secretário/a”. 
4. Em ausência de listas candidatas a um dos órgãos, prosseguirá a eleição para os restantes, definindo-se 

prazo, em V Conselho Nacional, para futura eleição.  

Artigo 5.º 

1. O prazo para comunicação da aceitação de listas decorre desde as 00:00 até às 23:59 do dia 11 de 
setembro de  2019. 

2. O prazo para correção de inconformidades decorre das 00:00 do dia 12 de setembro até às 15:00 do dia 
13 de setembro de 2019.  

3. Após correção das mesmas, o prazo da confirmação da aceitação decorre das 15:00 até às 23:59 do dia 
13 de setembro de 2019.  

4. A campanha eleitoral decorre de 14 de setembro até 20 de setembro de 2019. 
5. Após o início do V Conselho Nacional não será permitida manifestações de campanha, estando a mesma 

terminada após o início da reunião.  
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Artigo 6.º  

1. A eleição dos órgãos sociais decorre no dia 20 de setembro de 2019. 
2. O acto eleitoral decorrerá após o término do V Conselho Nacional, devendo o local para o efeito ser 

indicado na convocatória a ser lavrada em breve pela Mesa do Conselho Nacional. 

Artigo 7.º  

1. A atribuição de mandato para a Comissão Executiva e para a Mesa do Conselho Nacional será feita por 
maioria simples.  

2. A conversão de votos em mandatos para o Conselho de Fiscalização será feito utilizando as regras do 
método de Hondt.  

Artigo 8.º 

1. Tem direito de voto todas as Sociedades de Debate que sejam membros ordinários do CNADU e estejam 
presentes na reunião, não existindo possibilidade de voto por correspondência ou electrónico. 

2. A cada Sociedade de Debate é correspondente um voto.  
3. Em caso de empate será realizada uma segunda votação para o órgão ou órgãos em causa. 

Artigo 9.º  

1. A tomada de posse deverá decorrer no momento anterior à reunião de Conselho Nacional subsequente.  

Artigo 10°.  

1.  Em caso de surgimento de circunstâncias não previstas pelo presente regulamento, a Comissão Eleitoral, 
mediante consulta do Conselho de Presidentes de todas as Sociedades, advoga para si o direito de decidir 
sobre a matéria em questão.  

 


