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DESPACHO Ns 35/R/2019

Tendo em conta a comunicageo apresentada ao reitor pelo Senhor Presidente do Cons€lho Geral da

UniveGidade abe.ta (uAb), Embaixador Eug6nio Anacoreta Coreia, declarando findo o mandato dos ugares

dos repres€ntantes dos estudantes no Conselho Geral, apds 2 anos de exercicio de fun96es, de acordo com a

alinea b) do i.e 1do artigo 23.e dos Estatutos da uab, homologados e publicados atrav6s do Despacho

Normativo ne 55-8/2008, no Diirio da Reprblica,2.! s6rie, n.q 245, de 22 dederembro;

considerando, em conformidade com a aiinea s) do n.e 1e o ne 3 do artico 37.e e com o artico 83e dos

lstatutos da UAb que o reitor, deve, .espetivamente, velar peLa observancia das leis e dos estatutos, em tudo

o que nao seja competencia dos d€rnais 6r8eot e promover as diligAncias necess6rias ) constituiteo dos

drsaos prevhtos nos referidos Estatutos, coord€nando, quanto a essa finalidade, a atividade dos drBeos em

funq6es e agindo supletivamenie quando tal se reve e necessiirioi

Verifi€ando-se otermo do mandato (de2 anos)dos represe.tantes dos estudantes no Conselho Geralda UAb,

mas estando em curso o mandato (de 4 anos) dos demais mernbros do 6rs5o, isto e, dos representantes

eleitos dos profe.sores e investigadores e do pessoalnao docente e das personalidades externas cooptadas;

oeterminol

a) A eleigSo dos representanter dos estrdantes para o conselho G€ral da UAb, para um mandato de 2 anos,

a ter lugar no dia 10 de abrilde 2019j

b) A aprovagao do segrulomento Eleitoral paru o EleiCAo dos Representontes tlos Edudantes no Conselho

ceroi di Univetsidade Aberto, assim como o respetivo calendirio do processo eleitoral, regras de

utilizagSo do Sistema de Votat6o Eletr6nica e modelos de aceitatSo de candidatura e de subs€ri9ao de

lista, anexos a este despacho;

c) A nomeaqEoda respetiva comisseo Eleitoral, queterd a segu int€ co mposi6o:

Presidente: Marc lacquinet

Vogais:lose Coelho, Sr.rsana Henriques, RuiMenino e Oct5vio Mestre

U n iversldade Aberla, 8 de margo de 2019

Paulo Maria Bastos da Silva Dias
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Regulamento Eleitoral

para a eleigSo dos representantes dos Estudantes

no Conselho Geral da Universidade Aberta

(eteig6es em 10 de abril de 2019)

CAPITULO I

Principios gerais

Artigo 1.e

Ambito de aplicaceo

O presente regulamento estabelece as normas apliciiveis a escolha dostres representantes dos estudanies no

Conselho Geral, nos te.mos do disposto na alinea b) do n.e 2 do artigo 21.q dos Estatutos da Universidade,

publicados no DiSrio da Reprlblica em 22 de dezembro de 2008, e do artigo 81.a da Lei n.e 5212007, de 10 de

Artigo 2.!
Capacidade eleltoral

1 Gozam de capacidade eleitoral, ativa e passiva, os estudantes que a data de 8 de margo de 2019 se

encontrem regularmente loscrltos na universidade,

2 - os elementos subscaitores, nos termos previstos por este regulamehto, das listas candidatas ;s eleicaes,

neo podem ser candidatos, sendo-lhes iBualmente proibido subscrever mais do qu€ uma candidatura.

CAPITUtO II

sistema eleitoral

artl8o 3.e

Modo de ele&eo

1- Os representantes dos estudantes no Conselho Geralseo eleitos pelo respetivo corpo eleitoral, atrav6s de

sufriigio secreto, dispondo cada eleitor de um voto.

2 - Os representantes dos estudantes sao eleitos pelo sistema de representaeao proporcional e o m6todo de

Hondt, atrav€s d€ votaceo eletr6nica.
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artigo 4.e

OrganizaCgo de candidaturas

1- As candidaturas seo organizadas em listas plurinominais compostas por tres candidatos efetivos e igual

nUmero de candidatos suplentes, devendo ser subscritas por um minimo de 75 elementos do respetivo corpo

eleitoral.

2 - Os candidatos apenas podem integrar uma lista, devendo indicar, aquando da apresentacao das

candidaturas na reitoria, o nomecompleto e o ciclo de estudos ou unidad€s clrriculares que frequentam.

3 - Os candidatos devem ainda declarar, por escrito, que aceitam ser candidatos-

4 - Os candidatos consideram se ordenados, para efeitos de eleiqao e eventual substituiceo, segundo a

sequencia da respetlva lista de candidatlra,

5 - Todas as candidaturas t6m de indicar um mandatdrio, com o respetivo contacto, que as repaes€nta16 nas

operaC6es eleitorais, embora sem direito a voto.

6 - Os subscritores das listas, que podem apenas subscrever uma lista, devem indicar o seu nome completo e

o ciclo de €studos que frequentam.

7 - Tanto as declaragoes de aceitaCeo de candidatura €omo as declarae6es de subscricEo de lista deverSo

respeitar os modelos dos Anexos lll e lV do presente Regulamento e ser assinadas eletroni€amente ou, em

alternativa, assinadas manualmente e digitalizadas. Neste caso, os candidatos ou proponentes de lista

d€vereo entregar tamb€m cdpias digitalizadas dos seus €art6es de cidadao ou equivalente e dos sess cart6es

CAPITULO III

Organizaceo do processo eleitoral

Artigo 5.s
Marcafeo das eleicSes

As elele6es terSo lugar no dia 10 de abril de 2019.

Artigo 6.s
Comissao ehitoral

1 O Seitor nomeia uma Comissao eleitoral composta por:

o)TrAs professores doutorados, devendo um deles ser designado para presldir;

b) Dois estudantes;

2 Compete i Comiss5o eleitoral coordenar o processo eleitoral e zelar pelo cumprimento da lei e do

presente regulamento, desiSnadamente:
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o) verificar a regularidade das listas de candidatura, de acordo €om o presente regulamento, e decidir

sobre a sua aceita9ao;

b) Atribuk um elemento de identificaCSo riipida e inequivoca a cada uma das listas candidatas,

procedendo i sua divulSaceo na piigina da Universidadei

c) Coo.denar, acompanhar e supervisionar o processo e ato eleitorais, tal como descrito nos anexos I e ll

deste Regulamento;

d) PubliEitar as listas de candidatos no portal da univers;dadej

e) Resolver quaisq uer d Uvidas ou quest6es suscitadas no decurso do processo eleitoral;

l,/Comunicar ao Reitor os resultados do ato eleitoral e proceder i respetiva divulgagSo.

Artigo 7.-o

Cadernos eleitorais

1- Os cadernos eleitorais s6o mandados elaborar pelo Reitor, competindo taltarefa aos servicos acad6micos.

2 - os cadehos eleitorais reportam-se ao dia 8 de margo de 2019.

3 - Os cadernos eleitorais d€vem ser remetidos i ComissSo eleitoral at6 ao dia 18 de marco de 2019, que os

publicitarS no mesmo dia no portalda Universidade.

4 - Dos cadernos eleitorais cabe reclamacSo, a apresentar e Comiss5o eleitoral at6 20 de margo, a qual

decidirii no prazo de um dia rtil.

5 - Decididas as reclamag6es, ou nao as havendo, os cadernos eieitorais sereo considerados definitivos. Em 21

de marco, a Comissao eleitoral mandllos_e publicitar no portal da Universidade.

Artigo 8.e

ApresentacSo das listas de candldaturas

1 As listas de candidatura devem dar entrada na reitoria da Universidade at6 is 17 horas do dia 22 de mereo

de 2019 e obedecer ao disposto no artigo 4.s do presente regulamento.

2 - Findo o prazo para apresenta$eo das candidaturas, a Comissao eleiloral verifica a regularidade formal das

listas e decide sobre a 5ua a€eitaeao at6 as 17 horas do dia 25 de margo de 2019

3 verifica.do-se irregularidades na apresentaceo das listas, a Comiss:o eleitoral notifica de imediato os

mandat6rios para as sanar no pra2o de quarenta e oito horas, rejeitando 3s listas cujas kregularidades n5o

sejam sanadas dentro do prazo estabelecido; atd 29 de margo, a ComissSo eleitoral divulga as listas
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ArtiSo 9.e

Campanha etettoral

Acampanha eleitoraltem lugar entre os dias 01e m deabrilde 2019.

ArtiSo 10.e

Boletinsdevoto

O boletim e voto conteri as designae6es das listas concorrent€s e serS mandado publicitar pela Comissao

eleitoral no portal da thiversidade.

CAPi.TUTO IV

Eleido

Artigo 11.e

Sisterha de voto

O direito de voto 6 exercido diretamente pelo eleitor, nos termos do disposto no Anexo I, n;o sendo admltida

qualquer forma de representaeeo ou deleSageo no seu exercicio.

Artigo 12.-o
periodo de votaCro

Avotacao decorre durante o dia 10 de abrilde 2019, hora portugu€sa.

Artieo 13.-o

Resultados do ato eleitoral

1 - A Comjssao eleitoral ve.ifica os dados integrantes da plataforma eteitoral e, com base neles, procede ao

apuramento dos resultados finals e distrlbuiceo de mandatos por llsta, em conformidade com o disposto no

n,9 2 do artigo 3.e do presente Regulamento, e elabora a ata final do ato eleitoral, onde serSo expressos os

resultados finais da eleiceo, os nomes dos candidatos eleitos, as deliberag6es proferidas e quaisquer oiltros

fados que considere dignos de registo.

2 - No dia 20 de abril, ap6s a anSlise de eventuais reclamag6es, a ComissSo eteitorat pubticita os resultados

definitivos do ato eleitoral e comunica-os aos Reitor para homologacao e pubtiEita9ao no portal da

Universidade.

Artigo 14.e

Os membros eleitos sereo empossados pelo Reitor, em sessao pUblica, no prazo de sete dias continuos ap6s a

publicitado dos resultados eleitorais def initivos.
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AniBo 15.-o

Reaunclae subsilluig6es no exercLlo do mahdato

1- A renuncia ao mandato dos memkos eleitos 6livre, opera-se mediante declaracao esarita apresentada

pessoalmente ao pr€sldente do 6rgeo etorna-se ef€tiva com o andncio no plen;rio do 61950.

2 - A renUncia ao mandato e o lmpedimento permanente dos rfiembros eleitos determinam a sua

subsrituigeo, deacordo com a ordenagSo dos suplentes na respetiva lista de candidatura.

CAPiTULO V
Disposig6es tinais

Anigo 16.s

Regime subsld16rio

Em tudo o que neo se encontrar previsto no presente Regulamento, 6 aplicivel o regime eleitoral dos drgeos

ArtiBo 17.e

Entnda em uigor

o presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte e sua aprovagao.

tjsboa, S de margo de 2019

/^

Paulo Maria Bastos da Silva Dias
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AI{EXO ldo Regulamerto para el€iteodos representantet
Universldad. Ab.rta

dos Estudantes no c6n*lho Geral da

Calcndliio do troacsso E noaal - Deaadcao h

1 - AprovaC6o do Calend6rio e Regulamento
Eleitorais pelo Reitor; NomeagSo da
Comisseo ehitoral pelo Reitor

o8/03/2o7s

2 - Elaboraqao dos cadernos eleitorais atd 78/O3/2019
3 - DivulgagSo no portal da Universidade dos

Caclernos Eleitorais provis6rios reportado;
a Oa/0312019 ata

78/Of/2019

4 - Apresentagao de reclamag6es quanto e

constituiESo dos cadernos eleitorais at6
20/O3/2079

5 - DivulgagSo no portal da Universidade dos
Cadernos Eleitorais definitivos

21/03/2019

5 Apresentatao de candidaturas na Reitoria
at6

22/O3/2079

7 - Verifica9So da legalidade d. composiCSo
das listas pela Comiss6o eleitoralat6

2s/0312079

8 - Saneamento de eventuais irregularidadet
das listas at6

27 /03/2019

9 - Divulsaceo das listas at6 29103/7079
10 Campanha eleitoral Entte ol/o4/2019 e 091O4/2o79
11 -Eleie6es 70/04/20t9
12 - Divulsaceo dos rerultados eleitorais at6 7s/o4/2079
13 - ApresentaCSo de reclamac6es i Comiss6o

eleitoralatd
16lO4l2O!9

14 - Andlise das reclama96es e envio para

homolotagao reitoral (com publicitagSo)

dos rcsultados eleitorais definitivos at6

1A/04/2079

15 - Tomada de posse, dada pelo Reitor, atd Sete dias continuos ap6s a publicitaqSo

dos resultados eleitorais defi nitivos
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A ExO ll do Regulamento para eleiceo dos representantes dos Estudantes no Conselho Geral da

Uhiversidade Aberta

Regras de utiliza!5odo sistema de volaceo Ebtr6nica

A. Dos cadernos eleitorais

1. Os eleitores devem consultar os cadernos eleitorais eletr6nicos provis6rios, para efeitos de eventual

reclama9ao, assim como os definitivos.

B. oo boletim de voto

2. O boletim de voto 6 elaborado pela Comisseo Eleitoral, restringindo-se a sua utiliza9eo ao periodo da

votatao.

c- Da votaqeo

3. Antes do periodo de votaESo, o eleitor receberi por email um "token" (link) individualizado, que,he
permitiri o acesso ao sistema de votagSo eletr6nica.

4. No periodo da vota!5o, conespondente es 24 horas do dia 10 de abril de 2019, o eleitor deve aceder ao

sistema devotacao eletr6nica utilizando o "to*en" (link)recebido no ponto 3-

5. O "token" (link) 6 utilizado pelo sistema para validar o acesso do eleitor, funcionando como uma palavra_

passe. E, nesse sentido, 6 pessoal e intransmissivel, sendo da inteira responsabilidade do estldante eleitor a

sua utilizacao por terceiros.

6. o sistema de votac,o apresenta o boletim de voto, em que o eleitor deve assinalar a lista da sua

preferen.ia, ou assinalar a ope'o "Em branco", para votar em branco.

7. Uma vez selecionade a lista da sua preferCncia, ou o voto em branco, o eleitor dev€ clicar em "votar",

8. Seguldamente, o sistema indica ao eleitor a confirma95o do sell voto.

9. ap6s visualizaleo da confirmagao, o processo de votagSo este concluido, nio sendo possivel reutilizar

"token" recebido no ponto 3.

D, Da seguran9a

10. o boletim de voto s6 pode.i ser usado uma vez, e s{i flcare ativo durante o periodo definido para as

€leiq6es.

11. A unicidade dos votos 6 garantida pela utilizaCSo do shtema de 'lokens" (chave aleat6ria de 15 carater€s).

12. O "token" (link) recebido por email na v6spera das eleie6es 6 pessoal e intransmissivel.

13. O voto 6 an6nimo e fica automaticamente arquivado oa olataforma de votagao eletr6nica, estando

Barantida a sua total confid€n.ialidade e integridade.
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AiIEXOllldo Re8llamento para elelgllo dos rcpresentantes dos tstudant$ no Crns€tho Geralda
Universidade Aherta

DeclaraCao de aceftado de candidatura

Pala os devidos efeitos, venho por este melo declarar que eu, (nome completo), estudBnte nimero (ne

estudante), inscrito/a no lLe/2el3e espeEiflcar) ciclo de estudot nalo (especificar quat a Llcenctatura,

Mestredo, Doutoramento, etc), aceito integrar a presente lista concorrente a eleigao para o Conselho Geral da

L,niversidade e que neo sou candidato/a nem subscritor/a de nenhuma oura lista concorrente ao presenle

A declarugdo deveft ser dotodo e ossihoda.

Nota importante: a declarafeo, feita a partir deste modelo, dever6 ser assinada eletronicamente oU, em
alternativa, assinada manualmente e cligitalizada. Neste caso, o candidato deveri atnda entregar c6pia
digitalizada do cartSo de cldadio ou equivalenteedo cartSo de estudante.
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ANEXO lV do Regulamento pata elei!5o dos represenlantes dos fstudent€! no Conselho 6eral da

UniveBldade Aberla

Declaraceo de subscdceo de llsta

Para os devidos efertos, venho por este meio declarar que eu, (nome completo), estudante n[mero (np

estudantel, inscrito/a no ltel2pl}e especificar) ciclo de estudot na/o (especificar qual a licenciatura,

Mestrado, etc), subscrevo a lista de candldatos ao Conselho Geralda Universidade Aberta. encabecada por

lindicar nome docabeca de lista).

A declomcdo deveft set dotodo e ossinodo.

Nota importante:a declarag5o, feita a partir deste modelo, devere ser asshada eletron icamente ou/ em

alternativa, assinada manualmente e digitalizada. Neste caso, o subscritor deverii ainda entregarcdpia

digrtalizada do cartao de cidadSo ou equivalenteedo cartSo de estldante.
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