
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
2022/23

PROCESSO ELEITORAL

Informação Complementar



1- Calendário das Eleições para a Associação de Estudantes;

2- Regras de Constituição de listas e explicitação de

procedimentos;



1 - Calendário do processo eleitoral

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PORTELA E MOSCAVIDE

Reunião com delegados e subdelegados
27 de outubro

Apresentação das candidaturas (em formulário próprio, 

enviado por e-mail para a Direção: direcao@agepm.pt)

Até

7 novembro

Afixação das listas candidatas 8 novembro

Campanha eleitoral 10 e 11  novembro

Período de reflexão 14 novembro

Eleições 15 novembro

Publicitação da lista vencedora (página do AEPM) 16 novembro

mailto:direcao@agepm.pt


Associação de Estudantes (AE)

– Representa os alunos da escola

– Defende os interesses dos alunos

Consultar : Regulamento Interno do AEPM (RI 2020-24 CAPÍTULO VII/ CADERNO 10 /SEÇÃO I ;  Lei 23/2006 e Lei n.º 

57/2019)

Composição da AE (três órgãos)

1. Assembleia-geral 

2. Direção

3. Conselho Fiscal

2- Regras de Constituição de listas e explicitação de

procedimentos;



1. Assembleia-geral
• Órgão máximo da associação

– Aprova o plano de atividades

– Aprova e altera os estatutos 

– Aprova o relatório de atividades

2. Direção

• Principal função

– Gestão da AE

3. Conselho Fiscal

• Competências

– Controlo de contas da AE



A. E. – Processo Eleitoral

1. Apresentação de listas candidatas (até 7 novembro)

 Cada lista deverá apresentar:

 - Mesa da Assembleia Geral : 3 elementos (1 presidente + 2 

vogais)

 - Direção: 5 elementos (1 Presidente + 1 Vice-Presidente + 3 

vogais)

 - Conselho Fiscal: 3 elementos (1 presidente + 2 vogais)



A. E. – Processo Eleitoral
 Cada lista deve ser entregue, acompanhada de um Plano de 

Ação, o qual deve conter os objetivos, as atividades a 

implementar, o calendário proposto e os responsáveis (formulário 

de candidatura);

 As listas não podem apresentar um candidato para dois ou mais 

órgãos;

 À medida que as listas forem apresentadas, estas serão 

identificadas por ordem alfabética, começando na letra “A”.

 As listas candidatas poderão escolher ou trocar a letra que lhes 

foi atribuída desde que seja dado conhecimento à Direção e não 

haja coincidências de letra com as restantes listas.

 As listas depois de validadas, serão afixadas, nos locais 

próprios (8 novembro);

 Dia das eleições – 15 de novembro das 09h00 às 16h00, no bar 

dos alunos na ESP e no Polivalente na Gaspar Correia.



A. E. – Processo Eleitoral

2. Período de Campanha Eleitoral (10 e 11 nov.)

- As atividades de campanha não poderão prejudicar o bom

funcionamento das aulas, nem são permitidas faltas às aulas;

- a Direção irá disponibilizar espaço próprio para afixação de

material de campanha.



A. E. – Processo Eleitoral

3. Período de Reflexão e Limpeza:

* dia 14 de novembro de 2022

4. Eleições:

* dia 15 de novembro de 2022 das 09h00 às 16h00, no bar dos 

alunos na ES Arco Íris e no Polivalente na Gaspar Correia



A. E. – Processo Eleitoral

De acordo com o nº 5 do Artigo 8º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro, e

Regulamento Interno do AEPM, não podem ser eleitos alunos a quem tenha

sido aplicada, nos últimos 2 anos, medida disciplinar sancionatória

de suspensão ou superior ou tenham, nos últimos 2 anos letivos,

sido excluídos da frequência em qualquer disciplina por excesso de faltas.

Nota Importante:



PARTICIPA!!


