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ASSEMBLEIA GERAL REGIONAL ELEITORAL 

Convocatória 

 

De acordo com o preceituado no Art.º 33.1 dos estatutos do Clube Galp Energia e em conformidade 

com os Art.º 29 e 30.1, venho por este meio convocar os prezados Sócios para a Assembleia Geral 

Regional Eleitoral a realizar de 09 a 15 de Dezembro de 2020, constituída por 2 mesas de voto, com 

a seguinte ORDEM DE TRABALHOS: 

 

1. Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2021/2023 

 

 

Em anexo: 

 Calendário Eleitoral 

 Regulamento Eleitoral 

 

Os Sócios com direito de voto são os definidos pelos Art.º 10.1, 12 e 13 dos estatutos. 

Tendo em conta o atual contexto de pandemia Covid-19, chamo a vossa particular atenção às 

alterações introduzidas ao ponto “Votação” do Regulamento Eleitoral, em particular a possibilidade 

de o fazer por voto eletrónico. 

 

 

Leça da Palmeira, 23 de outubro de 2020 

 

 

  

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
Rui José Gonçalves Lopes 
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CALENDÁRIO ELEITORAL 
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REGULAMENTO ELEITORAL 

Comissão Eleitoral 
 

Composição 

 
1. A Comissão Eleitoral é constituída pelo mínimo de 6 sócios designados pelo Presidente da 

Assembleia Geral (conforme art.º 62 dos estatutos).  

2. O presidente da Assembleia Geral tem assento na comissão, presidindo á mesma.  

3. Os mandatários das listas concorrentes integrarão a comissão.  

 

Competências 
 

1. Verificar a regularidade da apresentação das listas concorrentes e a elegibilidade dos 

candidatos.  

2. Atribuir às listas concorrentes símbolos numéricos ou alfabéticos de identificação.  

3. Divulgação das listas aos sócios.  

4. Elaboração e divulgação de calendário eleitoral, mesas de voto, local e horário das mesas de 

voto.  

5. Constituir mesas de eleição e facultar todo o apoio necessário para as mesmas funcionarem.  

6. Deliberar sobre reclamações respeitantes ao ato eleitoral.  

7. As deliberações são tomadas por maioria, cabendo ao Presidente da Comissão Eleitoral o voto 

de preferência em caso de igualdade.  

8. Divulgar os resultados.  

 

Apresentação de Listas  
 

1. As listas concorrentes devem ser entregues na secretaria do clube em envelope fechado 

dirigido ao Presidente da Assembleia Geral até às 17h00 do último dia previsto no calendário 

eleitoral.  

2. Aquando da entrega da lista será emitido pelos serviços em duplicado (um para entrega ao 

preponente e outro que será anexado ao envelope deixado) recibo de receção onde conste 

data e hora de entrega.  

3. De acordo com o Art.º 62 dos estatutos, as candidaturas deveram ser acompanhadas de lista 

de subescritores num mínimo de 25 sócios efetivos.  

4. As listas concorrentes devem anexar termo de aceitação individual dos candidatos onde conste 

a sua assinatura acompanhadas de cópia de documento identificativo.  

5. As listas concorrentes têm no mínimo de ser constituídas por:  

 

Assembleia Geral – 3 elementos (Presidente; Vice-Presidente; Secretário)  

Conselho Fiscal – 3 elementos (Presidente; Secretário; Relator)  

Direção – 5 elementos (Presidente; Diretor Administrativo/Financeiro; Diretor Recreativo 

e Cultural; Diretor Desportivo; Diretor de Instalações).  
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Campanha Eleitoral 
 

1. É permitida a campanha eleitoral nas datas calendarizadas.  

2. É de total responsabilidade das listas candidatas todas a iniciativas de campanha.  

3. Será facultado pelos serviços a pedido por escrito das listas candidatas todos os elementos 

que julguem necessários para contatos com os sócios, no âmbito da campanha.  

4. Os pedidos devem ser satisfeitos no prazo de 24h.  

 

Votação 
 

1. Respeitando a seguinte metodologia, acompanhando o estado pandémico e diretrizes da DGS, 

a votação será feita por voto secreto, nos dias, horários e locais designados.  

2. Os cadernos eleitorais serão elaborados por locais de trabalho.  

3. Todos os sócios efetivos [no ativo, pré-reformados ou reformados] poderão votar por voto 

eletrónico, na Mesa nº 1 

3.1. enviando por email o seu boletim preenchido, endereçado à Comissão Eleitoral 

3.2. endereço eletrónico comissaoeleitoral.cgn@gmail.com  

3.3. só os elementos que constituem a Comissão Eleitoral terão acesso a esta mailbox após o 

fecho das urnas  

3.4. é acessível por palavra-passe, que até ao momento descrito no número anterior estará 

na posse do Presidente desta Comissão 

3.5. está garantido o sigilo de voto de cada sócio que optar por este meio 

4. O voto presencial é efetuado na Mesa nº 2 que funcionará na sede do Clube Galp Núcleo 

Norte [Refinaria de Matosinhos], com horário entre as 9:00h e as 17:00h 

5. A todos os sócios é ainda permitido optar pelo voto por correspondência 

5.1. Os sócios interessados neste método de votação deverão solicitar aos serviços o envio do 

boletim para o efeito até 10 dias úteis antes do início da votação.  

5.2. Os interessados devem depois de preenchido colocá-lo dobrado em quatro dentro do 

envelope acompanhado de cópia de documento identificativo e remetê-lo para a secretaria 

do clube.  

5.3. Só serão aceites os votos cuja data de envio seja anterior ou igual ao último dia de 

votação.  

 
 
Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelas normas relativas ao 

direito de Associação e pela Lei Geral (conforme art.º69 dos estatutos). 
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