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CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL PARA O CONSELHO 
GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE - 

2021 

Procedimento Data 

Aprovação do regulamento eleitoral e constituição da comissão eleitoral  22/04/2021 

Abertura do processo eleitoral para o conselho geral do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste 26/04/2021 

Convocatória das assembleias eleitorais 26/04/2021 

Publicitação do regulamento eleitoral 26/04/2021 

Envio de email institucional com esclarecimentos sobre o processo eleitoral ao pessoal docente, não docente e 
alunos do ensino diurno maiores de 16 anos e da educação de adultos 

26/04/2021 

Diligência junto das Associações de Pais para que estas proponham os seus representantes a eleger em assem-
bleia eleitoral de pais e encarregados de educação. 

26/04/2021 

Designação, por parte do sr. Diretor, da mesa eleitoral 27/04/2021 

Aprovação da mesa eleitoral pelo Presidente do Conselho Geral 27/04/2021 

Reunião da comissão eleitoral com a mesa eleitoral para eleição do Presidente da Mesa Eleitoral 29/04/2021 

Publicitação da constituição da mesa eleitoral1 29/04/2021 

Receção das candidaturas2 
26/04/2021 a 
07/05/2021 

Apreciação das candidaturas por parte da comissão eleitoral 10/05/2021 

 

1 A mesa eleitoral dos pais e encarregados de educação é constituída por 3 elementos designados pelas respetivas organizações.  

2 Na ausência de listas propostas pelas organizações representativas, os representantes dos pais e encarregados de educação no conselho geral são eleitos na sequência de uma assembleia de 

pais e encarregados de educação realizada por videoconferência, cabendo ao presidente da comissão eleitoral, em conjunto com o diretor do agrupamento, desencadear, com a maior brevidade 

possível, os procedimentos necessários.  
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CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL PARA O CONSELHO 
GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE - 

2021 

Procedimento Data 

Prazo de reclamações relativamente às candidaturas 11 a 12/05/2021 

Reunião da comissão eleitoral para deliberar sobre as reclamações relativas às candidaturas 13/05/2021 

Publicitação das candidaturas aprovadas 13/05/2021 

Entrega dos cadernos eleitorais à comissão eleitoral 03/05/2021 

Comissão eleitoral organiza os cadernos eleitorais e entrega-os à mesa eleitoral 03/05/2021 

Mesa eleitoral publicita os cadernos eleitorais provisórios 03/05/2021 

Prazo de reclamações relativamente aos cadernos eleitorais provisórios 4 a 6/05/2021 

Entrega dos cadernos eleitorais definitivos à mesa eleitoral para que esta proceda à respetiva afixação  10/05/2021 

Atos eleitorais 18/05/2021 

Reclamações sobre o processo eleitoral 19 a 20/05/2021 

 

Amadora, 22 de abril de 2021 
O Presidente do Conselho Geral  

 

______________________________________ 

(Carlos Gomes) 


