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Regulamento Eleitoral de acordo com os Estatutos da ACNP 

SECÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS  

Artigo 44º (Eleições) 
 1. As eleições dos titulares dos Órgãos Sociais da ACNP e da Mesa da 

Assembleia-geral, realizam-se no último trimestre do ano em que encerra 
o ciclo olímpico. 

 2. A Mesa da Assembleia-geral, a Direcção, o Conselho Fiscal, o Conselho 
Técnico e o Conselho Regional de Arbitragem, são eleitos em listas 
completas, através de sufrágio directo e secreto considerando-se eleitos 
os candidatos da lista com maior número de votos.  

Artigo 45° (Requisitos de elegibilidade) 
1. Sem prejuízo dos requisitos específicos previstos nestes Estatutos, são 

elegíveis para os órgãos da ACNP, os cidadãos nacionais, maiores, não 
afectados por qualquer incapacidade de exercício: 

 a) Que não sejam devedores ou credores da Associação; 
 b) Não tenham sido punidos por infracção de natureza criminal;  

Artigo 46° (Apresentação de listas) 
1. Nenhuma entidade filiada pode subscrever a proposta de mais do que uma 

lista. 
2. O mesmo candidato não pode participar em mais de uma lista.  

Artigo 47º (Maioria simples) 
1. Considera-se eleita a lista que obtiver a maioria dos votos correspondentes 

aos eleitores presentes 
2. Em caso de empate, proceder-se-á, de seguida, a novo escrutínio, mas 

apenas entre as listas mais votadas a submeter a desempate, a fim de se 
obter a maioria pretendida.  

3. Mantendo-se o impasse eleitoral, o Presidente da Mesa da Assembleia 
geral designará, no prazo mínimo de 15 dias e máximo de 30 dias, outra 
data para a realização de eleições, entre as listas mais votadas.  

Artigo 48° (Marcação de eleições) 
1. Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia-geral, ouvida a Direcção da 

ACNP, a marcação da data das eleições. 



 

Associação de Canoagem do Norte de Portugal 
 

 2. A convocação da Assembleia Geral eleitoral, será feita com a antecedência 
mínima de 15 dias, em relação à data fixada para as eleições, por meio de 
aviso convocatório assinado pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
e expedido a todos os associados. 

 3. A convocatória deverá, ainda, ser afixada em lugar visível, na sede da 
ACNP.  

SECÇÃO II - CANDIDATURAS 

Artigo 49º (Apresentação de candidaturas) 
1. As candidaturas podem ser apresentadas por qualquer Órgão Social 

cessante ou por associados que reúnam todos os requisitos de 
elegibilidade. 

2. A apresentação das candidaturas deve ser feita, ao Presidente da Mesa da 
Assembleia-geral, até (5) cinco dias antes do acto eleitoral, sendo 
numeradas pela sua ordem de entrada. 

3. A apresentação das candidaturas, em listas completas, deverá ser efectuada 
por mandatário que assinará a lista proposta e, esta deverá indicar 
candidatos para todos os Órgãos Sociais a escrutínio. 

4. As listas apresentadas deverão conter a identificação dos candidatos e do 
mandatário com as respectivas assinaturas e deverão ser instruídos com a 
prova das condições de elegibilidade, acompanhadas de fotocópia do 
Bilhete de Identidade ou cartão de cidadão.  

Artigo 50º (Apreciação) 
O Presidente da Mesa da Assembleia-geral decide, nas 24 horas seguintes 
ao termo do prazo para a apresentação das candidaturas a sua admissão 
ou rejeição.  

Artigo 51° (Rejeição) 
São fundamentos de rejeição da lista de candidaturas: 

a) A inelegibilidade de qualquer candidato; 
b) O insuficiente número de candidatos para preenchimento da lista; 
c) A inexistência de mandatário; 
d) O incumprimento do prazo para a apresentação das candidaturas; 
e) Qualquer outra circunstância que viole de forma substancial a Lei, os 

estatutos ou os regulamentos ACNP.  
Artigo 52° (Irregularidades) 
1. Nos casos em que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral verifique a 
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existência de meras irregularidades nas candidaturas, notificará, de 
imediato, o respectivo mandatário para, em 24 horas, proceder à sua 
sanação, sob pena de rejeição, após o decurso daquele prazo. 

2. Constituem irregularidades, as deficiências do processo de candidatura 
que não devam determinar a imediata rejeição, designadamente: 

a) A insuficiente identificação dos candidatos e do mandatário; 
b) A falta de assinaturas; 
c) A existência do mesmo candidato a concorrer a mais de um Órgão Social. 
3. A não substituição do candidato que figure em mais do que uma lista, nas 

circunstâncias da alínea c) do número anterior, implica a rejeição de todas 
as listas em que ele se apresente.  

Artigo 53º (Decisão) 
1. As decisões de rejeição, serão notificadas aos mandatários das respectivas 

listas e devem ser feitas no mais curto espaço de tempo, podendo ser 
feitas por via telefónica ou fax, e posteriormente confirmadas por ofício. 

2. Das decisões de rejeição de candidatura cabe reclamação para a Mesa da 
Assembleia-geral, a apresentar pelo mandatário da lista que nela tenha  
interesse directo ou indirecto, no prazo de 48 horas após a notificação da 
decisão. 

 3. As reclamações serão decididas pela Mesa da Assembleia-geral, em 
definitivo, nas 24 horas seguintes à sua apresentação.  

Artigo 54° (Afixação) 
Inexistindo reclamações ou decididas estas, serão afixadas em local visível 
da sede da ACNP, as listas concorrentes às eleições, classificadas 
alfabeticamente pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, de acordo 
com a sequência numérica.  

SECÇÃO III - VOTAÇÃO  

Artigo 55º (Acto eleitoral) 
1. A Mesa da Assembleia Geral funciona como Comissão Eleitoral do acto 

eleitoral resolvendo quaisquer dúvidas ou apreensões suscitadas pelos 
mandatários das listas.  

2. Os proponentes das listas têm direito a fiscalizar o processo eleitoral 
através dos seus mandatários que terão assento junto da Mesa da 
Assembleia-geral e que assistirão a todo o processo eleitoral. 

3. No acto da votação, o votante apresentará ao Presidente da Mesa as suas 
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credenciais devidamente assinadas e autenticadas, para prova da sua 
qualidade de representante e/ou de votante. 

4. O Presidente da Mesa afere da legitimidade e credenciação do votante e 
entrega os boletins de voto. 

5. Consignado o voto, o votante entregará ao Presidente da Mesa o voto 
dobrado em quatro, o qual é introduzido pelo Presidente da Mesa na 
respectiva urna. 

6. Encerrada a votação pelo Presidente da Mesa, este manda proceder à 
contagem dos votos e faz a supervisão da mesma. 

7. Concluída a contagem o Presidente da Mesa publicita oralmente os 
resultados. 

 8. Os titulares dos órgãos sociais são eleitos por maioria de votos e sendo 
irrelevantes os votos brancos ou nulos.  

9. De todo este processo será elaborada acta, em livro próprio, assinada pela 
Mesa da Assembleia-geral e pelos mandatários das listas.  

Artigo 56° (Posse) 
Publicitados os resultados e decididas as questões suscitadas, cumpre ao 
Presidente cessante da Mesa da Assembleia Geral conceder a posse aos 
titulares dos Órgãos Sociais, assinando com eles o termo de posse, no 
prazo máximo de quinze dias após a sua eleição.  

 


