
Regulamento Eleitoral da ANEN

Artigo 1º

(Disposições gerais)

1.São membros da ANEN, adiante designada Associação Nacional  de Estudantes de 
Nutrição, as associações de estudantes/núcleos federados que se farão representar nas 
Assembleias Gerais por elementos por si designados.

2.Cada associação de estudantes/núcleos federados tem direito a voto.

Artigo 2º

(Elegibilidade)

1. Os candidatos a cargos da ANEN deveram respeitar as condições de elegibilidade 
presente no artigo 28º dos estatutos da ANEN.

Artigo 3º

(Regime de eleição)

1.O regime de  eleição  dos  membros  candidatos  aos  órgãos  sociais  da  ANEN deve 
respeitar o vigente no artigo 29º dos estatutos da ANEN.

2.A Mesa da AG, a Direcção e o Conselho Fiscal  são eleitos separadamente pelas 
associações de estudantes/núcleos associados.

3. Para a eleição dos órgãos referidos no número anterior é considerada eleita a lista 
que obtiver a maioria absoluta dos votos.

Artigo 4º

(Listas)

1. As listas candidatas ao Conselho Fiscal devem respeitar as condições presentes no 
artigo 21º dos estatutos da ANEN

2.As listas candidatas à Direcção devem respeitar as condições presentes no artigo 24º 
dos estatutos da ANEN.

3.As listas candidatas à  Mesa da AG devem respeitar as condições presentes no artigo 
17º dos estatutos da ANEN.



Artigo 5º

(Comissão Eleitoral)

1.A comissão eleitoral é constituída pelos membros da Mesa da AG e um elemento de 
cada uma das listas a concorrer, tendo o presidente da Mesa AG voto de qualidade.

2.A Comissão Eleitoral iniciará funções aquando da publicação das listas candidatas 
definitivas e cessará as mesmas  aquando da publicação dos resultados definitivos das 
eleições. 

3. São competências da Comissão Eleitoral: 
a. Fiscalizar a legalidade de todo o processo eleitoral. 
b. Definir todos os pormenores técnicos da campanha eleitoral; 
c.  Dar pareceres sobre reclamações referentes à campanha e/ou acto eleitoral 
num prazo máximo de 24 horas; 
d.  Elaborar  os  boletins  de  voto  que  deverão  ser  uniformes,  distribuídos  e 
registados no início do acto eleitoral pela Mesa da AG; 
e. Proceder à contagem de votos imediatamente após o encerramento das urnas; 
f. Divulgar os resultados provisórios, tornando-os públicos imediatamente após 
terminada a contagem de votos. 

4. De todas as reuniões da Comissão Eleitoral se lavrarão actas, que serão assinadas 
pelos membros presentes. 

Artigo 6º

(Campanha Eleitoral)

1.As limitações da campanha serão definidas pela Comissão Eleitoral. 

2.A campanha  deverá  decorrer  segundo  as  boas  práticas  correntes,  respeito  pelos 
demais candidatos e educação. 

Artigo 7º

(Tomada de Posse)

1. A tomada de Posse dos membros eleitos para os cargos sociais da ANEN deve 
respeitar o vigente no artigo 30º dos estatutos da ANEN.


