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Regulamento para a Eleição do Conselho Geral  
 
 

O Despacho Normativo n.º 40/2008, de 18 de agosto, do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, homologou os Estatutos da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, nos termos da Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro, que estabeleceu o Regime Jurídico das Instituições do Ensino 
Superior. 
Assim, nos termos dos estatutos da ENIDH, o Presidente do Conselho Geral aprova o regulamento 
eleitoral para a eleição dos membros do Conselho Geral, ouvido o plenário. 
 

Artigo 1.º 
Composição do Conselho Geral 

1 – O Conselho Geral é composto por quinze membros. 
2 – São membros do Conselho Geral: 

a) Oito representantes dos professores e investigadores; 
b) Dois representantes dos estudantes; 
c) Quatro personalidades externas de reconhecido mérito sem qualquer vínculo à ENIDH 

com conhecimento e experiência relevante para esta; 
d) Um representante do pessoal não docente. 

3 – Os membros a que se referem as alíneas a), b) e d) do número anterior são eleitos pelos 
respectivos corpos. 
4 – Os membros a que se refere a alínea a) do número anterior são eleitos, pelo conjunto dos 
professores e investigadores da ENIDH, pelo sistema de representação proporcional, nos termos dos 
Estatutos da ENIDH. 
5 – Os membros a que se refere a alínea c) do n.º 2 são cooptados pelo conjunto dos membros 
referidos nas alíneas a), b) e d) do n.º 2, por maioria absoluta, nos termos dos estatutos da ENIDH, 
com base em propostas fundamentadas subscritas por, pelo menos, um terço daqueles membros. 
6 – O membro a que se refere a alínea d) do número dois é eleito pelo conjunto dos membros do 
pessoal não docente de carreira da ENIDH, nos termos dos estatutos da ENIDH. 
7 – O mandato dos membros eleitos ou designados é de quatro anos, excepto no caso dos estudantes, 
em que é de dois anos, não podendo ser destituídos, salvo pelo próprio Conselho Geral, por maioria 
absoluta, em caso de falta grave, nos termos de regimento próprio do órgão. 
8 – Os membros do Conselho Geral não representam grupos nem interesses setoriais e são 
independentes no exercício das suas funções. 
 
 

Artigo 2.º 
Eleição dos representantes dos professores e investigadores 

1 — A eleição dos representantes dos professores e investigadores é efetuada por votação nominal, 
nos termos do disposto nos números seguintes. 
2 — São eleitos efetivos os oito mais votados e suplentes os três seguintes. 
3 — Caso o processo eleitoral não permita o preenchimento de todos os cargos, realizar-se -á novo 
ato eleitoral. 
4 — Em caso de vacatura de cargo, sobe o primeiro suplente. 
5 — Caso não haja mais suplentes, haverá lugar a um ato eleitoral intercalar para preenchimento dos 
cargos vagos. 
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6 – O boletim de voto é constituído por todos os professores e investigadores, sem prejuízo do 
disposto no n.º 1 do art.º 11º do presente regulamento eleitoral. 
 

Artigo 3.º 
Capacidade eleitoral dos professores e investigadores 

Têm capacidade eleitoral ativa e passiva, os professores e investigadores em efectividade de funções 
na ENIDH. 
 
 

Artigo 4.º 
Eleição dos representantes dos estudantes 

1 – Os representantes dos estudantes são eleitos, por lista, em colégio eleitoral único, constituído 
pelo universo dos estudantes matriculados ou inscritos na ENIDH, com capacidade eleitoral.  
2 – Cada lista contém dois membros efectivos e dois membros suplentes. 
3 – Em caso de vacatura do cargo sobe o primeiro suplente. 
4 – Caso não haja mais suplentes, haverá lugar a um acto eleitoral intercalar para preenchimento dos 
cargos vagos. 
5 – Os mandatos são preenchidos de acordos com o método de representação proporcional de Hondt, 
tendo como base o número de votos obtidos por cada lista, que é fechada, não se admitindo votação 
individual ou exclusão de qualquer membro dela constante, sob pena de nulidade do voto. 
6 – A ordenação dos candidatos da lista determinará os membros eleitos. 
 
 

Artigo 5.º 
Capacidade eleitoral dos estudantes 

1 – Têm capacidade eleitoral ativa e passiva os estudantes da ENIDH matriculados ou inscritos nos 
cursos de licenciatura, de mestrado e técnicos superiores profissionais que tenha uma duração não 
inferior a três semestres letivos. 
2 – Nos cadernos eleitorais figuram os estudantes da ENIDH matriculados ou inscritos até à data da 
afixação, conforme calendário eleitoral. 
 

Artigo 6.º 
Eleição do representante do pessoal não docente 

1 – A eleição do representante do pessoal não docente é efetuada por lista, nos termos do disposto 
nos números seguintes. 
2 – Cada lista contém um membro efetivo e um membro suplente. 
3 – É eleito o membro efetivo da lista mais votada. 
4 – Em caso de vacatura de cargo, sobe o suplente. 
5 – Caso haja nova vacatura, haverá lugar a um ato eleitoral intercalar para preenchimento dos cargos 
vagos. 
 

Artigo 7.º 
Capacidade eleitoral do pessoal não docente 

Têm capacidade eleitoral ativa e passiva os trabalhadores não docentes do mapa de pessoal da 
ENIDH. 
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Artigo 8.º 
Calendário eleitoral  

De acordo com o estipulado no art. 37.º dos Estatutos da ENIDH: 
1 — As eleições para o Conselho Geral serão convocadas pelo seu Presidente, de acordo com 
calendário que fixará por despacho, ouvido o plenário. 
2 — O processo eleitoral terá início até sessenta dias antes de concluído o mandato anterior. 
 

 
 

Artigo 9.º 
Organização das eleições 

1 – As eleições são organizadas pelo Presidente do Conselho Geral que deverá providenciar a 
constituição da mesa de voto e os exemplares dos cadernos eleitorais. 
2 – Das candidaturas, reclamações, incidentes e resultados deve dar-se imediato conhecimento ao 
Presidente do Conselho Geral, à atenção do Administrador da ENIDH. 
3 – As decisões sobre as reclamações serão proferidas pelo Presidente do Conselho Geral. 
4 – Os boletins de voto são feitos pelo secretário do Conselho Geral, mencionando o corpo e os 
respectivos nomes ou listas concorrentes. 
5 – Os candidatos professores e investigadores são ordenados por ordem alfabética de nomes. 
6 – As listas dos estudantes e pessoal não docente são classificadas alfabeticamente por ordem de 
entrada. 
 

Artigo 10.º 
Cadernos eleitorais 

1 – Os cadernos eleitorais serão afixados no átrio da entrada e disponibilizados no sítio da ENIDH no 
prazo previsto no calendário eleitoral. 
2 – As reclamações por erros e omissões serão apresentadas, dentro do prazo fixado no calendário 
eleitoral, ao Presidente do Conselho Geral, à atenção do Administrador da ENIDH. 
3 – Após análise das reclamações serão afixados os cadernos eleitorais definitivos, dentro do prazo 
fixado no calendário eleitoral. 
 

Artigo 11.º 
Candidaturas 

1 – Os professores e investigadores que não desejem ser candidatos à eleição dos representantes 
devem manifestar a sua vontade até à data limite indicada no calendário eleitoral, por carta ou email 
dirigida ao Presidente do Conselho Geral, à atenção do Administrador da ENIDH.  
2 – As listas concorrentes à eleição dos representantes dos estudantes e do pessoal não docente 
devem ser instruídas com declarações pessoais de aceitação e subscritas por um mínimo de vinte 
estudantes apoiantes e de cinco elementos do pessoal não docente. 
4 – O primeiro elemento de cada lista será o elemento de contacto dessa lista, a não ser que seja 
mencionado outro elemento. 
5 – Das listas entregues ao Presidente do Conselho Geral, à atenção do Administrador da ENIDH, nos 
prazos previstos no calendário eleitoral, será emitido comprovativo de entrega. 
6 – Depois de verificada a legalidade da composição das candidaturas estas serão aprovadas e 
divulgadas, de acordo com o estipulado no calendário eleitoral. 
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Artigo 12.º 
Constituição da mesa de voto 

1 – A mesa de voto será constituída por três membros efetivos e um suplente, de forma a garantir o 
bom e ininterrupto funcionamento durante todo o período de votação. 
2 – A mesa de voto funciona normalmente com 3 membros e pontualmente com um mínimo de 2. 
3 – A mesa não pode ser constituída por elementos que integrem as candidaturas. 
4 – O Presidente do Conselho Geral nomeará e afixará os elementos que constituirão a mesa de voto. 
5 – Cada uma das listas admitidas pode indicar um representante junto da mesa de voto. 
 
 

Artigo 13.º 
Sistema de voto 

1 – O voto é pessoal, secreto e exercido uma única vez. 
2 – Cada eleitor dos professores e investigadores só pode votar no máximo em oito nomes. 
3 – Cada eleitor dos estudantes e do pessoal não docente só pode votar numa única lista. 
 
 

Artigo 14.º 
Funcionamento da mesa de voto 

1 – A mesa de voto funcionará na sala de professores entre as 10 e as 18 horas. 
2 – Ao apresentarem-se, os eleitores identificar-se-ão, se não forem conhecidos pelos elementos da 
mesa. 
3 – Verificada a inscrição nos cadernos eleitorais, os eleitores votarão, entregando o boletim de voto 
dobrado em quatro partes ao presidente da mesa. 
4 – Introduzido o boletim na urna pelo presidente da mesa de voto, os escrutinadores descarregarão 
o voto, rubricando o respetivo caderno na linha correspondente ao nome do eleitor. 
5 – Após o fecho da urna proceder-se-á à contagem dos votos e ao apuramento dos representantes 
eleitos. 
6 – Os elementos da mesa elaboram uma ata, assinada por todos os membros, onde serão registados 
os seguintes elementos: 

i) Os nomes dos membros da mesa; 
ii) A hora da abertura e encerramento da votação e o local da reunião da assembleia de voto; 
iii) As deliberações tomadas pela mesa; 
iv) O número de votos em cada lista, os votos em branco e votos nulos; 
v) O apuramento dos membros eleitos por cada lista; 
vi) As reclamações e protestos, se os houver; 
vii) Quaisquer outras ocorrências que a mesa julgue merecedoras de menção. 

7 – A mesa eleitoral, após proceder à assinatura da ata, enviará esses elementos ao Presidente do 
Conselho Geral. 
 
 

Artigo 15.º 
Reclamações, homologação e divulgação dos resultados eleitorais 

1 – As reclamações dos resultados eleitorais são dirigidas ao Presidente do Conselho Geral e deverão 
dar entrada dentro do prazo previsto no calendário eleitoral, ao Presidente do Conselho Geral, à 
atenção do Administrador da ENIDH. 
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2 – Após análise e decisão das reclamações, o Presidente do Conselho Geral homologará e mandará 
divulgar os resultados eleitorais finais nos locais de estilo e no sítio da ENIDH. 
 
 

Artigo 16.º 
Casos omissos e dúvidas de interpretação 

Os casos omissos e dúvidas de interpretação do presente regulamento serão resolvidos por despacho 
do Presidente do Conselho Geral. 
 
 

Artigo 17.º 
Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pelo Conselho Geral, 
devendo ser publicitado nos locais de estilo e no sítio da ENIDH. 


