
 

 

REGULAMENTO ELEITORAL 

PARA O CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ESTCB  

 

 

O presente regulamento é elaborado ao abrigo do n.º 1 do artigo 10º do Despacho n.º 
2145/2010, de 26 de Janeiro de 2010, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 
21, de 1 de Fevereiro de 2010 (Estatutos da Escola Superior de Tecnologia do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco). 

 

Artigo 1.º  - Âmbito 

O presente regulamento destina-se à eleição dos representantes do corpo docente e 
dos investigadores, dos estudantes e do pessoal não docente no Conselho de 
Representantes da Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco, adiante 
designada por ESTCB ou Escola. 

 

Artigo 2.º - Pr incípios eleitorais 

O processo eleitoral assegurará o respeito pelos seguintes princípios:  

a) igualdade de oportunidades e de tratamento das candidaturas; 
b) liberdade de propaganda; 
c) secretismo do voto. 

 

Artigo 3.º - Calendário eleitoral 

1. O Calendário Eleitoral é elaborado e aprovado pelo Conselho de Representantes 
tendo em atenção os momentos e obedecendo aos prazos sumariados no Anexo I 
do presente Regulamento. 
 

2. A campanha eleitoral para eleição dos membros do Conselho de Representantes 
da ESTCB inicia-se logo após a aprovação e divulgação do Calendário Eleitoral e 
termina 24 horas antes do ato eleitoral. 

 

Artigo 4.º - Capacidade eleitoral ativa e passiva dos docentes, dos investigadores, 
dos estudantes e do pessoal não docente  

1 -  Pessoal docente e investigador – Só podem votar e ser eleitos para representar o 
respectivo corpo, os professores e investigadores, em regime de tempo integral, 
com contrato de duração não inferior a um ano, qualquer que seja a natureza do 
seu vínculo à instituição, que estejam em funções na Escola e que constem dos 
cadernos eleitorais.  

2 -  Estudantes – Só podem votar e ser eleitos para representar o respectivo corpo, 
os estudantes regularmente inscritos nos cursos leccionados na ESTCB e que 
constem dos cadernos eleitorais. 



 

 

3 -  Pessoal não docente – Só podem votar e ser eleitos para representar o 
respectivo corpo, trabalhadores não docentes e não investigadores do IPCB que, 
independentemente da modalidade de vinculação e de constituição da relação 
jurídica de emprego público, estejam em funções na ESTCB na data do ato 
eleitoral e que constem dos cadernos eleitorais. 

4 -  Para os efeitos previstos nos números anterior, os elementos que se encontrem 
em condições de representar mais do que um dos corpos devem comunicar até 
à afixação dos cadernos eleitorais definitivos qual dos corpos pretendem 
integrar. 

5 -  Na ausência desta comunicação, os elementos nestas condições integram o 
corpo com menos eleitores. 

 

Artigo 5.º  - Cadernos eleitorais 

1 -  O Diretor da ESTCB elaborará as listas de pessoal em serviço, das quais devem 
constar todos os professores, investigadores, pessoal não docente bem como 
todos os estudantes regularmente inscritos na Escola. Tendo por base as 
referidas listas, o Diretor da ESTCB aprovará os respectivos cadernos eleitorais e 
mandará proceder à sua afixação na Escola no dia de início do processo eleitoral.  

2 -  Dos cadernos eleitorais deverão constar os nomes completos dos eleitores e 
respectivas categorias, dispostos por ordem alfabética e numerados 
sequencialmente. 

3 -  No prazo de dois dias úteis a partir do início do período de afixação das listas, os 
interessados podem reclamar com fundamento em inscrição indevida ou em 
omissão. 

4 -  As reclamações são decididas no prazo de um dia útil pelo Diretor da ESTCB. 

5 -  Decididas as reclamações, ou não as havendo, serão afixados na Escola os 
cadernos eleitorais definitivos. 

6 -  Dos cadernos eleitorais definitivos serão extraídas as cópias necessárias para uso 
dos escrutinadores das mesas eleitorais e para os delegados das listas 
concorrentes. 

 

Artigo 6.º  - Candidaturas 

1 -  As listas dos representantes a eleger serão separadas por cada um dos corpos, 
sendo entregues no Sector de Expediente da ESTCB até às 17 horas do dia 
correspondente ao termo do prazo de aceitação das candidaturas, em envelope 
fechado e contra recibo com anotação de data e hora. 

2 -   A respectiva mesa eleitoral atribuirá a cada lista, por corpo, uma letra, por 
ordem alfabética, correspondente à ordem de entrada. 

3 -  As listas de candidatos deverão integrar um número de elementos efetivos igual 
ao dos lugares que caibam ao respectivo corpo, de acordo com o n.º 2 do artigo 
9º dos Estatutos da ESTCB e o seguinte número de suplentes: 

a) 3 professores ou investigadores; 



 

 

b) quatro estudantes; 
c) dois funcionários não docentes. 

4 -  Não pode haver candidatos por mais de uma lista. 

5 -  Só serão aceites as listas subscritas por todos os candidatos, nas quais se indique 
o nome completo, a carreira e a categoria de cada candidato e, no caso dos 
estudantes, o curso e o ano que frequenta e, ainda, a natureza efetiva ou 
suplente da candidatura. 

6 -  Não são admitidas desistências de candidaturas nem substituição de candidatos.  

7 -  As listas de candidatos devem incluir a indicação dos respectivos mandatários, 
escolhidos de entre os eleitores e que os representarão nos atos eleitorais. 

8 -  No dia seguinte ao termo do prazo de recepção das candidaturas, deverão as 
mesmas ser entregues às Mesas Eleitorais constituídas de acordo com o Artigo 
7.º do presente Regulamento, as quais, verificada a legalidade das candidaturas, 
procederão de imediato à sua afixação. 

9 -  Na ausência de candidaturas, a eleição será realizada por votação nominal de 
entre os titulares, com capacidade passiva, do respectivo corpo.  

 

Artigo 7.º  - Eleição  

1 -  Os representantes a eleger sê-lo-ão em eleições realizadas por lista e por corpo, 
segundo o método de Hondt e de acordo com o Artigo 10.º dos Estatutos da 
ESTCB. 

2 -  No caso presente no n.º 9 do artigo 6º, serão eleitos os representantes seriados 
de acordo com o maior número de votos conseguidos. O mesmo princípio se 
aplicará para os suplentes. 

 

Artigo 8.º - Constituição das mesas eleitorais  

1 -  O Diretor da Escola nomeará uma mesa eleitoral constituída por três elementos: 
dois professores ou investigadores e um funcionário, respectivamente, 
presidente, vogal e secretário, a quem serão entregues as listas de candidaturas 
dos corpos de pessoal docente e de pessoal não docente, e conduzirão as 
respectivas eleições. 

2 -  Sob proposta do Presidente da Associação de Estudantes da ESTCB, o Diretor da 
ESTCB nomeará uma mesa eleitoral composta por três estudantes, a quem serão 
entregues as candidaturas dos estudantes, e conduzirá a respectiva eleição. 

 

Artigo 9.º - Competências das mesas eleitorais  

Às mesas eleitorais compete, designadamente: 

a) analisar a regularidade formal das listas e promover a correção das 
irregularidades detectadas, sendo rejeitadas as candidaturas que não corrijam 
as deficiências no prazo de 24 horas; 

b) superintender em tudo o que respeita à preparação, organização e 
funcionamento do processo eleitoral, prestando os necessários esclarecimentos 



 

 

e decidindo sobre as dúvidas e reclamações apresentadas, respeitando os 
prazos definidos no artigo 4.º do presente Regulamento; 

c) conduzir o ato eleitoral, verificando as urnas, acompanhando a votação, 
assegurando a sua legalidade, o escrutínio e a contagem de votos; 

d) elaborar as atas correspondentes. 
 

Artigo 10.º - Boletins de voto 

1 -  O Diretor da ESTCB promoverá a elaboração dos boletins de voto, separados 
por corpos, com indicação das letras que designam as listas concorrentes, em 
papel de cor diferente para cada uma das votações. 

2 -  Cada votante assinalará a lista em que pretende votar, colocando uma cruz no 
quadrado que se encontra à frente da lista respectiva. 

 

Artigo 11.º - Votação 

1 -  As eleições decorrerão nas instalações da Escola Superior de Tecnologia.  

2 -  As mesas de voto abrirão às 10 horas e encerrarão às 17 horas.  

3 -  O voto é presencial. 

 

Artigo 12.º - Modo de votação 

1 -  Para poderem votar, os eleitores deverão proceder à sua identificação junto da 
mesa eleitoral. 

2 -  Verificada a inscrição nos cadernos eleitorais, o presidente da mesa eleitoral 
respectiva entrega o boletim de voto ao eleitor, que, após assinalar a sua 
escolha, devolve o boletim de voto, dobrado em quatro ao presidente da mesa. 

3 -  O presidente da mesa introduzirá o boletim na urna e, simultaneamente, os 
escrutinadores procederão à descarga do voto, rubricando o respectivo caderno 
na linha correspondente ao nome do eleitor. 

 

Artigo 13.º - Contagem dos votos e elaboração da ata 

1 -  Após o encerramento da urna proceder-se-á às contagens dos votos. O 
secretário da mesa deve elaborar então a ata, assinada por todos os membros da 
respectiva mesa eleitoral, registando os resultados finais, as ocorrências especiais 
verificadas, os protestos eventualmente apresentados e outras menções que a 
mesa considerar dignas de registo. 

2 -  Da ata constarão os seguintes elementos: 

a) os nomes de todos os membros da mesa eleitoral e dos mandatários de lista; 
b) a hora de abertura e de encerramento da votação e o local de funcionamento 

da assembleia de voto; 
c) as deliberações tomadas pela mesa; 
d) o número de eleitores inscritos e o de votantes; 
e) o número de votos, o número de mandatos e os respectivos lugares obtidos 

por cada lista; 



 

 

f) o número de votos em branco e de votos nulos; 
g) o número de identificação dos boletins sobre os quais tenha incidido 

reclamação ou protesto; 
h) as divergências de contagem; 
i) as reclamações, protestos e contraprotestos; 
j) quaisquer outras ocorrências que a mesa considere dignas de menção. 

3 -  Findos estes procedimentos, cada mesa eleitoral enviará a respectiva 
documentação ao Diretor da ESTCB, para os efeitos previstos no artigo 14.º 
deste Regulamento. 

 

Artigo 14.º - Resultados 

1 -  Os resultados das eleições para o Conselho de Representantes da ESTCB serão 
divulgados até um dia útil após a realização das eleições. 

2 -  Poderão ser apresentadas reclamações à mesa da Assembleia de Representantes 
da ESTCB, no prazo máximo de um dia útil após a publicação dos resultados. 

3 -  Competirá à mesa da Assembleia de Representantes da ESTCB, depois de ouvida 
a mesa eleitoral em causa e os mandatários das listas, a apreciação das 
reclamações devendo produzir uma decisão no prazo máximo de um dia útil. 

4 -  Decorridos os prazos estabelecidos nos números anteriores, os resultados 
eleitorais serão submetidos à homologação do Presidente do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco, ou do seu substituto legal. 

 

Artigo 15.º - Posse e entrada em funcionamento Conselho de Representantes  

1 -  Os membros do Conselho de Representantes da ESTCB tomam posse, no início 
da primeira reunião após a eleição, perante o Presidente do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco, ou do seu substituto legal, sendo o órgão transitoriamente 
presidido, até à eleição do seu Presidente, pelo Diretor da ESTCB, o qual  
convocará a reunião de tomada de posse.  

2 -  O Conselho de Representantes fica, desde logo, convocado para o quinto dia útil 
posterior ao da tomada de posse dos seus membros, em reunião com o seguinte 
ponto único da ordem de trabalhos: Eleição do Presidente do Conselho de 
Representantes. 

 

Artigo 16.º - Dúvidas e omissões 

As dúvidas e omissões suscitadas pela aplicação do presente Regulamento serão 
resolvidas pela mesa da Assembleia de Representantes. 

 

Artigo 17º - Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor na data da sua aprovação.  

 



 

 

ANEXO I 

Calendarização para a Eleição do Conselho de Representantes da ESTCB  

 

 

Momento da eleição Prazo 

Afixação dos cadernos eleitorais provisórios  

Prazo para reclamação dos cadernos eleitorais 2 dias úteis 

Afixação dos cadernos eleitorais definitivos 1 dia útil 

Apresentação de listas de candidaturas 8 dias úteis (mínimo) 

Afixação de listas de candidaturas provisórias 1 dia útil 

Prazo para reclamação sobre listas de candidatura  2 dias úteis 

Afixação de listas de candidatura definitivas 1 dia útil 

Realização das eleições 4 dias úteis (mínimo) 

Afixação dos resultados provisórios 1 dia útil 

Prazo para reclamação dos resultados provisórios 1 dia útil 

Afixação dos resultados definitivos 1 dia útil 

 


