
 
 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL – 2018 
 

Constituição das Comissões Eleitorais 
 
Nos termos do n.º 6 e n.º 7, do artigo 3.º do Regulamento eleitoral para as eleições para membros do Conselho 
Nacional, da Direcção e da Comissão de Fiscalização e Disciplina, (aprovado em Assembleia Geral de 18 de Julho 
de 2001), e publicado em http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEupElySKrdZGfx, são constituídas a 
Comissões Eleitorais para a Assembleia Geral Eleitoral, a realizar nos dias 28 e 29 de Junho, nos seguintes 
termos: 
 
1. Comissão Eleitoral para o Conselho Nacional: 
 

Presidente – Teresa Leonor Ribeiro Martins Morgado, Vice-presidente da Mesa do Conselho Nacional; 
Vogais: Mandatários das listas apresentadas à representação das Secções Sindicais no CN. 

 
2. Comissão Eleitoral para a Direcção e Comissão de Fiscalização e Disciplina: 
 

Presidente – Álvaro António Gancho Borralho, Presidente da Mesa do Conselho Nacional; 
Vogais: Mandatários das listas apresentadas para a Direcção e para a Comissão de Fiscalização e 
Disciplina. 

 
Nos termos do n.º 7 do art.º 3.º, o Presidente da Mesa do Conselho Nacional não poderá intervir nos processos 
eleitorais em que intervenha como candidato. 

 
São atribuições das Comissões Eleitorais: 

a) garantir a divulgação dos programas das listas candidatas em igualdade de condições; 
b) organizar o sorteio para atribuição de letras do alfabeto que designarão as diferentes listas candidatas 

em cada processo eleitoral; 
c) promover a elaboração dos boletins de voto, que serão diferentes para cada ato eleitoral e deverão 

conter a indicação do ato eleitoral a que dizem respeito bem como as letras, seguidas das denominações 
ou siglas identificativas das listas concorrentes, dispostas horizontalmente umas por debaixo das outras 
e seguindo-se a cada uma delas um quadrado; 

d) apurar os resultados eleitorais e proceder à sua divulgação, e que deliberará por maioria simples de 
votos dos membros presentes. 

 

 
Lisboa, 25.05.2018 

 
 

A Presidente da Comissão Eleitoral 
para o Conselho Nacional, 

O Presidente da Comissão Eleitoral 
para a CFD e para a Direcção, 

 

 

Teresa Morgado Álvaro Borralho 
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