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CAPÍTULO I - GENERALIDADES  

Artigo 1.º  
(Âmbito de Aplicação) 

1. O presente regulamento destina-se à eleição dos Órgãos Sociais do Conselho Nacional 

de Debates Universitários (CNADU), previsto no número 4 do artigo 22º dos Estatutos 

do CNADU. 

Artigo 2.º 

(Princípios Eleitorais)  

1. O processo eleitoral assegurará o respeito pelos seguintes princípios: 

a. Pessoalidade e secretismo do voto;  

b. Liberdade de expressão e informação; 

c. Igualdade de oportunidade e tratamento de candidatura.  

 

CAPÍTULO II - COMISSÃO ELEITORAL 

Artigo 3.º  

(Comissão Eleitoral) 

1. A Comissão Eleitoral é o órgão responsável pela organização dos atos eleitorais, 

extinguindo-se com a tomada de posse dos órgãos eleitos. 

 

Artigo 4.º 

(Composição da Comissão Eleitoral) 

1. A Comissão Eleitoral é constituída pelo Presidente da Mesa de Assembleia Geral 

(MAG), Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional (CFJ) e um representante de cada 

lista candidata. 
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2. Caso o/a Presidente da MAG e/ou Presidente do CFJ sejam candidatos a um cargo na 

Comissão Executiva (CE), a sua posição na Comissão Eleitoral será substituída pelos 

membros seguintes da hierarquia da MAG e/ou CFJ e assim sucessivamente. 

3. O Presidente da Comissão será o Presidente da Mesa da Assembleia Geral em exercício 

ou seu substituto, detendo como tal voto de qualidade. 

4. A adição dos representantes das listas candidatas deverá ser posterior à entrega e 

confirmação da receção de listas pela parte dos dois membros iniciais. 

 

Artigo 5.º 

(Competências da Comissão Eleitoral) 

1. Compete à Comissão Eleitoral: 

a. Julgar da elegibilidade ou inelegibilidade dos candidatos; 

b. Afetar equitativamente a cada uma das listas os espaços destinados à campanha 

eleitoral; 

c. Verificar da legalidade do processo eleitoral e a sua conformidade com os 

estatutos; 

d. Homologar o modelo do boletim de voto e o sistema de votação; 

e. Decidir sobre questões incidentais relacionadas com o decorrer do processo 

eleitoral. 

2. Todas as decisões da Comissão Eleitoral deverão ser sujeitas a votação por maioria 

simples da mesma. 

3. Em caso de empate, a decisão deverá ser tomada pelo Presidente da Comissão Eleitoral. 

 

Artigo 6.º 

(Reuniões da Comissão Eleitoral)  

1. A Comissão Eleitoral reúne por convocação do seu Presidente. 

2. Sempre que julgar necessário a Comissão Eleitoral deverá convocar os cabeças de lista 

das listas candidatas para participarem nas reuniões, sem direito de voto. 

3. A Comissão Eleitoral funciona com a presença de mais de metade dos seus membros. 
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4. A Comissão Eleitoral delibera com o voto favorável da maioria dos seus membros, 

cabendo ao Presidente o voto de qualidade em caso de empate.  

 

CAPÍTULO III - CAPACIDADE ELEITORAL  
 

Artigo 7.º 

(Capacidade Eleitoral) 

1. Apenas os Membros Ordinários possuem direito ao voto eleitoral. 

2. Apenas os associados dos Membros Ordinários poderão ser candidatos e eleitos para 

cargos em Órgãos Sociais do CNADU. 

 

Artigo 8.º  

(Recurso de Decisão de Inelegibilidade) 

1. Da decisão da Comissão Eleitoral que considere inelegível qualquer candidato cabe 

recurso para o CFJ. 

2. O prazo de recurso é de 24 horas contadas da notificação da deliberação da Comissão 

Eleitoral ao interessado. 

3. O recurso tem efeitos suspensivos. 

4. O CFJ tem 24 horas para confirmar ou revogar a decisão da Comissão Eleitoral.  

 

CAPÍTULO IV - CANDIDATURAS 

Artigo 9.º  

(Requisitos das Listas Candidatas)  

1. Cada candidatura deverá consistir de:  

a. Documento de identificação do órgão, letra e listagem de todos os membros da 

lista candidata; 
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b. Declaração de aceitação de candidatura de cada membro da lista candidata; 

c. Cópia de Cartão de Cidadão ou Passaporte de cada membro, podendo a 

Comissão Eleitoral aceitar outro documento de identificação idóneo; 

d. Comprovativo de associado de cada membro, emitido por um órgão social do 

Membro Ordinário respetivo. 

2. Nenhum associado pode figurar como candidato em mais de uma lista. 

3. As listas candidatas são identificadas por uma letra à sua escolha, com exceção da letra 

“X”. 

4. Em caso de escolha simultânea da mesma identificação para a lista, a sua atribuição é 

determinada pela ordem de entrega das listas. 

5. De acordo com o ponto 1 do artigo 25º dos Estatutos do CNADU, os titulares de cargos 

de Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e Secretário que constituem uma CE não 

podem exercer funções de Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e Secretário (ou 

equivalentes) na Direção de uma Sociedade de Debates. 

6. Entende-se como critério de averiguação o sistema de registo e nomenclatura das 

Sociedades nas plataformas da Autoridade Tributária e Aduaneira ou RNAJ. 

 

Artigo 10.º 

(Prazos) 

1. As candidaturas são entregues ao Presidente da Comissão Eleitoral, contra recibo 

assinado, até às vinte e três horas do décimo sexto dia posterior à eleição da Comissão 

Eleitoral. 

2. A Comissão Eleitoral tem 48 horas após o prazo referido para apreciar e pronunciar-se 

acerca da regularidade das listas candidatas. 

3. Em caso de irregularidades, estas deverão ser imediatamente comunicadas ao 

representante da lista em causa. 

4. As listas candidatas têm até ao 10º dia anterior à eleição para proceder a qualquer 

retificação na lista, que deverá ser aprovada pela Comissão Eleitoral. 
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CAPÍTULO V – CAMPANHA ELEITORAL 

Artigo 11.º 

(Período de Campanha Eleitoral)  

1. O dia anterior ao ato eleitoral é dia de reflexão, sendo proibido qualquer tipo de 

campanha, sob pena de impugnação da lista infratora. 

2. A campanha eleitoral decorre nos cinco dias anteriores ao dia de reflexão. 

Artigo 12.º 

(Restrições) 

1. Nenhuma lista candidata poderá servir-se dos meios do CNADU para fins eleitorais; 

2. A nenhum membro de uma lista candidata será permitido o uso de ataque ou ofensa 

pessoal para com membros de outras listas ou da Comissão Eleitoral. 

 

CAPÍTULO VI - ATO ELEITORAL 

 

Artigo 13.º 

(Data do Ato Eleitoral) 

1. As eleições são marcadas em sede de Assembleia Geral (AG) sob proposta da CE ou 

de qualquer Membro Ordinário. 

2. Caso sejam recebidas várias propostas, a AG votá-las-á em alternativa. 

3. O ato eleitoral terá obrigatoriamente de ocorrer até 30 dias depois da criação da 

Comissão Eleitoral. 

Artigo 14.º 

(Local do Ato Eleitoral) 

1. O ato eleitoral tem lugar na AG eleitoral convocada para o efeito. 
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Artigo 15.º 

(Votação) 

1. A Comissão Eleitoral deve verificar se o Membro Ordinário está elegível para exercer 

o seu direito de voto, de acordo com os Estatutos e o Regulamento Interno do CNADU. 

2. Cabe à Comissão Eleitoral definir o método de votação a adotar, podendo ser um dos 

seguintes métodos mutuamente exclusivos: 

a. Através do depósito do boletim de voto fornecido pela Comissão Eleitoral na 

urna física, após o seu preenchimento privado no momento; 

b. Através da utilização individual de plataforma digital de voto oficial, validada 

pela Comissão Eleitoral. 

3. Em caso de a AG eleitoral ser presencial, o método de voto deverá ser o enunciado no 

2º a) deste artigo e a Mesa ficará encarregada de obter a urna e promover a realização 

da eleição. 

Artigo 16.º 

(Boletins de Voto)  

1. Existirá um boletim de voto para cada Órgão Social do CNADU, promovendo no caso 

de eleição presencial a Comissão Eleitoral a sua conceção e impressão nos seguintes 

termos: 

a. Cada boletim contém a indicação de cada uma das listas concorrentes, seguida 

de um espaço destinado ao voto; 

b. Os boletins são impressos em papel da mesma qualidade; 

c. A cor do boletim varia conforme o Órgão Social a que se refere; 

d. A ordem pela qual as listas candidatas constam do boletim de voto é aleatória. 

 

Artigo 17.º 

(Apuramento de Resultados) 

1. Terminada a votação, a Comissão Eleitoral procede, na presença de um representante 

de cada lista candidata, à contagem dos votos. 

2. Ao número de votos deverá coincidir o número de membros ordinários na AG. 



 

CNADU | Regulamento Eleitoral 2021        7 

3. Não coincidindo o número de votos colocados nas urnas com o número de votos 

conferidos a eleição será repetida. 

4. Apurados os resultados o Presidente da Comissão Eleitoral proclama vencedoras as 

listas mais votadas, assina a Ata da Assembleia de apuramento final e promove o 

anúncio dos mesmos imediatamente a seguir ao ato eleitoral. 

 

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 18.º 

(Financiamento) 

1. Todas as despesas da Comissão Eleitoral serão obrigatoriamente suportadas pelo 

CNADU. 

Artigo 19.º 

(Revisão) 

1. O presente Regulamento Eleitoral será obrigatoriamente revisto uma vez por ano, na 

AG ordinária para fins eleitorais. 

2. Uma nova versão do presente Regulamento Eleitoral terá que ser aprovada por uma 

maioria qualificada de dois terços em AG especificamente convocada para o efeito. 


