
 

 

CALENDÁRIO ELEITORAL QUADRIÉNIO 2022/2025  

 

 

Data Ato 
Até 

3/9/2021 

Aprovação da data das eleições nacionais e regionais e do calendário eleitoral 
Publicação do anúncio convocatória de eleições.  
Divulgação do calendário eleitoral e do anúncio convocatório das eleições aos membros. 
Aprovação, afixação e divulgação dos cadernos eleitorais provisórios.  
Apuramento e divulgação da distribuição de mandatos da Assembleia Representativa por 
círculos eleitorais (que correspondem às delegações regionais). 
Divulgação dos Colégios de Especialidade instalados. 

Até 

15/9/2021  

Apresentação de reclamações sobre os cadernos eleitorais provisórios. 
Regularização de pagamento de quotas em atraso. 

Até 

17/9/2021 

Decisão das reclamações  
Aprovação e afixação dos cadernos eleitorais definitivos. 

Até 

4/10/2021 

Apresentação, na sede nacional e nas sedes da Delegações Regionais, de listas candidatas às 
eleições nacionais e regionais. (17h) 
Verificação e comunicação, pela Mesa Eleitoral, da existência de eventuais irregularidades nas 
listas candidatas (24 horas) 

Até 

8/10/2021 

Sanação de irregularidades detetadas em listas candidatas. (17h) 
Decisão da Mesa Eleitoral sobre aceitação ou rejeição de listas candidatas (24h) 

Até 

9/10/2021 

Reclamação(s) da decisão de aceitar ou rejeitar listas candidatas (17h) 
Decisão da Mesa Eleitoral sobre a(s) reclamação (24h) 

Até 

10/10/2021 

Recurso para o Conselho Geral das decisões da Mesa Eleitoral sobre reclamações 

Até 

18/10/2021 

Decisão do Conselho Geral sobre os recursos interpostos.  
Decisão da Direção sobre financiamento da campanha eleitoral 

Até 

19/10/2021 

Constituição da Comissão de Fiscalização Eleitoral 
Sorteio das listas candidatas aceites. 

Até 

20/10/2021 

Publicitação das listas candidatas aceites 
Reunião da Comissão de Fiscalização Eleitoral para distribuição equitativa pelas listas candidatas 
do financiamento da campanha eleitoral decidido pela Direção 

21/10/2021 Início da campanha eleitoral 

Até 

17/11/2021 

Envio aos eleitores da senha necessária ao voto eletrónico  
Envio aos eleitores dos boletins de voto para voto por correspondência 
Envio aos eleitores das listas candidatas e dos respetivos programas de ação 
Indicação dos locais onde ocorrerá o voto presencial 

24/11/2021 Constituição das mesas eleitorais 
Indicação dos representantes das listas candidatas nas mesas eleitorais 

1/12/2021 Fim da campanha eleitoral 

3/12/2021 
 

Eleições  

 voto presencial– das 9h às 19h  

 voto por correspondência – os recebidos na sede até às 19h 

 voto eletrónico – das 9h às 19h 
Apuramento provisório dos resultados eleitorais e elaboração de ata eleitoral 
Divulgação da ata eleitoral 

14/12/2021 Eventual 2ª volta na eleição para Bastonário (não havendo 2ª volta, há que redefinir os prazos 
infra para apresentação de reclamações e recursos) 

Até 

16/12/2021 

Apresentação de reclamações sobre irregularidades do ato eleitoral  

Até Decisão das eventuais reclamações sobre irregularidades do ato eleitoral pela Mesa Eleitoral 



17/12/2021 

Até 

19/12/2021  

Apresentação de recurso para o Conselho Geral de decisões da Mesa Eleitoral respeitantes a 
reclamações sobre irregularidades do ato eleitoral (na eventualidade de não haver 2ª volta para 
a eleição de Bastonário). 

Até 

27/12/2021 

Decisão do Conselho Geral sobre recurso interpostos. 
Apuramento definitivo dos resultados eleitorais e proclamação dos resultados eleitorais  

30/12/2021 Posse dos membros eleitos 

 

 

 


