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Regulamento Eleitoral da Assembleia de Estudantes 

 

A Assembleia de Estudantes é um órgão que representa os interesses dos estudantes junto 

dos órgãos de gestão e administração da Escola. 

É eleita por um período de um ano e é constituída por onze (11) elementos, distribuídos da 
seguinte forma 

 

Direção 

Presidente 

Vice-Presidente 

Secretário 

1º Vogal 

2º Vogal 

 
 

Conselho Fiscal 

Presidente 

Vice-Presidente 

Secretário 

Assembleia Geral 

Presidente 

Vice-Presidente 

Secretário 

 

 

Fases do Processo Eleitoral 

 

1. A organização do processo eleitoral compreende os seguintes momentos: 

a) Aprovação e Divulgação do Regulamento e do Calendário Eleitoral; 

b) Entrega de Candidaturas; 

c) Verificação e divulgação de candidaturas; 

d) Campanha Eleitoral; 

e) Ato Eleitoral; 

f) Apuramento e divulgação dos resultados eleitorais; 

g) Tomada de Posse. 
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Calendário Eleitoral 

 

1. O Calendário Eleitoral deve referir os momentos respeitantes à organização do processo 

eleitoral e respetivas datas, sendo aprovado em reunião entre os vários elementos dos 

diferentes órgãos da Assembleia de Estudantes. 

2. O Calendário Eleitoral segue a seguinte orientação, cumprindo obrigatoriamente os seguintes 

pontos: 

a) A data de abertura do Processo Eleitoral, correspondendo, igualmente, à data de 

divulgação do Calendário Eleitoral; 

b) O prazo de entrega das candidaturas; 

c) O prazo de entrega de retificações às candidaturas; 

d) A data de divulgação da(s) lista(s) candidata(s); 

e) As datas de Campanha Eleitoral; 

f) As datas dos atos eleitorais para a primeira e segunda voltas; 

g) A data de reclamação/impugnação relativa aos resultados eleitorais, no primeiro dia útil 
subsequente ao dia de afixação dos resultados eleitorais. 

3. A Direção da Assembleia de Estudantes organiza os Cadernos Eleitorais, solicitando os dados 

à Direção da Escola, dos quais constarão os nomes de todos os alunos do 2º e 3º ciclo da 

Escola António Correia de Oliveira e Escola Básica de Apúlia. 

4. Deverá ser constituída uma mesa da Assembleia Eleitoral por um Presidente, um Vice-

presidente, um Secretário e um Suplente. 

 

 
Processo de Candidatura 

 

1. Os alunos interessados devem constituir-se e apresentar sobre a forma de lista. 

2. São eleitores todos os alunos matriculados na Escola no presente ano letivo. 

3. São elegíveis todos os alunos matriculados na Escola no presente ano letivo, exceto alunos 
que frequentam o 9.º ano de escolaridade. 

4. Os candidatos das listas não podem fazer parte da Mesa da Assembleia Eleitoral. 

5. As listas deverão conter o nome do aluno, ano de escolaridade, o cargo e a assinatura de 
aceitação e subscritas por, no mínimo 30 estudantes, excluindo os candidatos; 

6. Cada lista deve ter a representatividade dos dois ciclos de ensino, devendo conter para órgão, 
no mínimo, 1 aluno de cada ciclo. 

7. A lista de candidaturas deve ser composta de modo a promover a paridade entre os sexos. 
Entende-se por paridade, para o efeito, a representação mínima de 33,3% de cada um dos 
sexos nas listas.  
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8. Cada lista deverá ter cinco elementos efetivos para a Direção e dois suplentes, três elementos 
para o Conselho Fiscal e dois suplentes e três elementos para o Conselho Fiscal e dois 
suplentes. 

9. Depois de recebidas as listas no prazo estipulado, será dado o prazo de um dia útil para 
retificar as listas que tiverem alguma incorreção. 

10. Depois desse prazo, se persistirem listas com erros serão excluídas e publicadas as listas 
excluídas e admitidas ao ato eleitoral. 

11. As listas admitidas serão identificadas por letras do alfabeto definidas pela Direção, sendo 
posteriormente afixadas, num local visível. 

12. Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos aqueles a quem seja ou tenha 
sido aplicada, nos últimos dois anos escolares as medidas disciplinares de suspensão da 
escola, transferência de escola ou expulsão da escola. 

13. As listas concorrentes são entregues na Direção, bem como os respetivos programas de ação. 
No ato da receção são rubricadas e identificadas alfabeticamente, segundo a ordem de 
chegada. 

14. As listas e os respetivos programas de ação são afixados em local próprio e bem visível para 
todos os eleitores. 

15. Durante os três dias úteis anteriores ao ato eleitoral haverá um período de campanha eleitoral 
em que cada lista terá oportunidade de divulgar, junto do eleitorado e em suportes atribuídos 
para o efeito e devidamente autorizado pela Direção, o seu programa de ação. 

16. Qualquer tipo de infração ou comportamento incorreto por parte das listas dará lugar à sua 
exclusão do processo eleitoral. 

 

 

Ato Eleitoral 

1. A eleição realiza-se por escrutínio secreto um dia após a conclusão do período de campanha 

eleitoral. 

2. As eleições são realizadas por sufrágio direto, secreto e universal, sendo que cada aluno tem 

direito a um voto. 

3. É obrigatório a apresentação do Cartão de Estudante para exercer o direito de voto. 

4. O escrutínio funciona na mesma sala, logo após o término do último intervalo e terá a 

presença de um elemento da Direção. 

5. Considera-se a lista vencedora e eleita a que obtiver maior número de votos, desde que estes 

representem mais de 50% dos eleitores que votaram. 

6. Os resultados eleitorais, depois de aprovados, serão afixados no dia seguinte em local próprio. 

As listas candidatas poderão nomear um vogal, pertencente à lista, para acompanhar o ato 

eleitoral. 

7. As reclamações e/ou impugnações deverão ser apresentadas, por escrito, num prazo de 24h 

após o encerramento das votações. Ultrapassando este período, considera-se encerrado o ato 

eleitoral e serão apresentados os resultados definitivos, se a impugnação for julgada 
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procedente, terá lugar a repetição do ato eleitoral num prazo máximo de 10 dias. Caso nenhuma 

lista possa ser declarada vencedora, realizar-se-á uma segunda volta, no prazo máximo de 72 

horas, à qual concorrerão as duas listas com mais votos da primeira volta, vencendo as eleições 

a lista que obtiver maior número de votos validamente expressos. 

 

 
Apuramento e divulgação dos resultados eleitorais 

 

1. O presente Regulamento entende por apuramento de votos o momento que se inicia com o 

encerramento do Ato Eleitoral, com a contagem dos votos, assim como a verificação da 

conformidade entre o número de boletins de voto nas urnas e os registos constantes dos 

Cadernos Eleitorais. 

2. Cabe o apuramento dos votos à Comissão Eleitoral Alargada, com presença e direito de voto. 

3. Cada lista participante no Ato Eleitoral deverá designar dois dos seus elementos para participar 

na contagem dos votos, sendo um deles o mandatário da lista. 

4. O número de elementos das listas participantes presentes poderá ser aumentado ou reduzido 

se a Comissão Eleitoral Alargada assim o considerar necessário, tendo em conta a normal 

condução dos trabalhos. 

5. Não são contabilizados ao total de votos válidos aqueles que se enquadrem na tipologia: 

a) Voto Branco, que compreende a falta de expressão nesse mesmo boletim; 

b) Voto Nulo, aquele que contém alguma anotação que não seja considerada como expressada 

válida de voto. 

 

 
Tomada de Posse 

 

1. Os membros da Assembleia de Estudantes eleitos tomam posse, em sessão pública, até trinta 

dias depois dos resultados definitivos ou em sessão marcada para o efeito. 

2. A posse é conferida pela Direção do Agrupamento de escolas de António Correia de Oliveira. 
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