
 
Regulamento Eleitoral da Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia (ANICT) 
 
 
Artigo 1º 
Âmbito 
 
Este Regulamento Eleitoral tem como finalidade estabelecer o procedimento a seguir 
para a eleição dos corpos sociais da Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia (ANICT). 
 
Artigo 2º 
Comissão Eleitoral 
 
1. O processo eleitoral é gerido por uma comissão eleitoral, nomeada para o efeito pela Mesa da Assembleia 
Geral, e deverá ter o número mínimo de membros correspondentes com o número de Instituições Científicas 
com mais de 15 associados. 
2. A comissão eleitoral é presidida pelo mais antigo associado da ANICT, de entre os nomeados para o efeito.  
3. O presidente da Comissão Eleitoral terá voto de qualidade. 
4. Não poderá ser constituido membro da comissão eleitoral um associado que pretenda candidatar-se aos 
corpos sociais da ANICT. 
5. Aquando da aceitação da nomeação para a Comissão Eleitoral, o associado deverá assinar um compromisso 
como aceita essa responsabilidade e respectiva recusa de apresentar candidatura aos corpos sociais. 
 
Artigo 3º 
Competências da Comissão Eleitoral 
 
Compete à Comissão Eleitoral: 
1. Coordenar o processo eleitoral para os órgãos sociais da ANICT 
2. Designar os membros da Mesa Eleitoral, que integrarão representantes dos corpos interessados; 
3. Decidir sobre a aceitação ou não da justificação da fundamentação invocada para o voto por 
correspondência. 
4. Elaborar o Calendário Eleitoral 
5. Divulgar por todos os associados a informação de campanha das respectivas listas, garantindo igualdade de 
tratamento entre as listas concorrentes. 
6. Lavrar, em acta, os resultados finais das eleições. 
7. Analisar pedidos de reclamação e impugnação das eleições. 
8. Interpretar e avaliar os possiveis casos omissos deste regulamento. 
 
 
Artigo 4º 
Prazos do Calendário Eleitoral 
 
1. A divulgação dos calendário eleitoral, cadernos eleitorais, e data das eleições é feita com a antecedência de 
dois meses em relação à data de eleições. 
2. A apresentação de candidaturas à eleição quer da Direcção, quer da Mesa da Assembleia Geral, quer do 
Conselho Fiscal, deverá ser feita com a antecedência mínima de três semanas dias relativamente à data das 
eleições; 
3. A campanha eleitoral ocorrerá nas duas semanas anteriores à eleição, sem prejuizo de um dia de reflexão, em 
que a campanhã cesará. 
4. O prazo para reclamações será sempre nunca inferior a 5 dias após a data indicada no calendário eleitoral. 
 
 
 
 
 



 
Artigo 5º 
Funcionamento 
 
1. As eleições para a Direcção, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal são independentes, mas realizam-
se em simultâneo; 
2. O voto deverá ser presencial, em mesas de voto devidamente constituídas para o efeito, ou também em 
alternativa por correspondência, sempre que o número de associados num determinado instituto seja inferior a 
5 associados.  
 
Artigo 6º 
Composição das Listas 
 
1. As listas apresentadas para os corpos sociais da ANICT deverão integrar o número de associados efectivos 
previsto nos estatutos da ANICT e um número de suplentes não inferior a um terço do número de efectivos e 
não superior ao número total de efectivos. 
2. O mesmo associado não poderá ser simultaneamente candidato a mais do que um órgão social da ANICT. 
 
Artigo 7º 
Campanha Eleitoral 
 
1. As listas concorrentes deverão fazer chegar à comissão eleitoral os materiais de campanha, nomeadamente 
programas eleitorais, que pretendam difundir pelos associados; 
2. A comissão eleitoral deverá fazer chegar a todos os associados os materiais referidos no ponto anterior, tal 
como previsto no artigo 3º deste regulamento. 
 
 
Artigo 8º 
Determinação dos resultados Eleitorais 
 
1. Para a Direcção, será eleita a lista que obtiver a maior percentagem dos votos expressos; 
2. A Mesa da Assembleia Geral, é eleita pelo método de Hondt de entre todas as listas submetidas a sufrágio. 
3. O Conselho Fiscal é eleito pelo método de Hondt de entre todas as listas submetidas a sufrágio.  
 
Artigo 9º 
Reclamações 
 
1. Qualquer lista concorrente quer à Direcção, quer à Mesa da Assembleia Geral, quer ao Conselho Fiscal, 
poderá solicitar a impugnação das eleições cinco dias após a realização destas, sendo o pedido feito à comissão 
eleitoral; 
2. A comissão eleitoral deverá deliberar sobre a fundamentação do pedido, num prazo de cinco dias após a sua 
comunicação; 
3. Da decisão da comissão eleitoral pode qualquer lista recorrer à Assembleia Geral no prazo de cinco dias após 
a deliberação da comissão eleitoral. 
 
 
Artigo 10º 
Da revisão do regulamento interno 
 
1. A revisão dos regulamento eleitoral compete à Assembleia Geral, que será expressamente convocada para o 
efeito; 
2. As propostas de alteração dos presentes estatutos terão que ser aprovadas por dois terços dos associados 
presesentes.  
 
 
 
Artigo 11º 
Entrada em vigor do Regulamento Interno 
 
O presente Regulamento entra em vigor após aprovação em Assembleia Geral. 
 

(aprovado na Assembleia Geral de 8 de Maio de 2010) 


