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REGULAMENTO ELEITORAL 

 
 

SECÇÃO I PRINCÍPIOS GERAIS 
 

Artigo 1º  
Definições 

 
1-  Os círculos eleitorais referidos neste Regulamento são os seguintes: 

a) Um círculo eleitoral por cada secção sindical de empresa; 

b) Um círculo eleitoral por cada secção sindical regional; 

c) Um círculo eleitoral correspondente à secção sindical de reformados; 

2- Um círculo eleitoral constituído por todos os associados no ativo que não estejam abrangidos 
pelas secções referidas nas alíneas anteriores. 

3- A cada um dos círculos eleitorais referidos nas alíneas anteriores cabe eleger o número de 
membros definido no regulamento das secções sindicais 

4- As Mesas Centrais dos Círculos Eleitorais são constituídas pela MAG. 

 
SECÇÃO II 

 CANDIDATURAS 

Artigo 2º  
Sócios elegíveis 

 
1- Só podem ser eleitos os sócios inscritos no Sindicato até cento e oitenta dias antes da data da 

realização das eleições respetivas e estejam no pleno gozo dos seus direitos sindicais à data 
da eleição. 

2- Não podem ser eleitos os sócios que: 

a) Estejam abrangidos pela lei das incapacidades civis em vigor; 

b) Se encontrem nas situações previstas no n.º 2 do artigo 7.º dos Estatutos, salvo o 
estabelecido no n.º 3 do mesmo artigo. 

Artigo 3º 

Apresentação de candidaturas 
 

1- A apresentação de candidaturas para a MAG consiste na entrega a esta de um processo 
organizado nos termos deste artigo, sendo a lista composta pelos candidatos a presidente, 
vice‐presidente, secretário e 2 membros suplentes. 

2- A apresentação de candidaturas para a Direção consiste na entrega à MAG de um processo 
organizado nos termos deste artigo, sendo a lista composta por 11 membros efetivos e 2 
suplentes. 
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3- As listas concorrentes à MAG e à Direção têm de ser subscritas por, pelo menos, 5% do total de 
sócios do Sindicato. 

4- As listas concorrentes aos secretariados das secções sindicais serão, obrigatória e 
exclusivamente, subscritas por 5% dos sócios abrangidos pelo respetivo círculo eleitoral com o 
mínimo de 25 subscritores de acordo com o estipulado no anexo 1. As mesmas serão entregues 
na secção sindical respetiva. 

5- Considerando as circunstâncias especificas dos reformados, quer quanto às limitações 
relativas à idade, quer à não prestação de trabalho efetivo e dificuldades em contactos, no caso 
da secção de reformados, as listas terão de ser subscritas por 3% de sócios reformados. 

6- A apresentação de candidaturas aos secretariados das secções sindicais consiste na entrega 
à MAG, das listas com os nomes dos candidatos, compostas por um número igual ao de 
membros efetivos e suplentes de acordo com o estipulado no anexo 1. 

7- A apresentação de candidaturas terá de ser feita até 60 dias antes da data marcada para o ato 
eleitoral. 

8- O processo de candidatura é obrigatoriamente constituído pelos seguintes documentos: 

a) Lista dos candidatos, identificada pela sigla ou denominação a figurar nos boletins de voto; 

b) Termos de aceitação individuais, de todos os candidatos efetivos e suplentes; 

c) Relação dos subscritores assinada com o número mínimo de assinaturas estabelecido; 

d) Programa de candidatura da lista; 

e) Indicação do delegado de lista e termo de aceitação do mesmo; 

f) Indicação de um representante da lista, devidamente credenciado, que integrará a comissão 
de fiscalização eleitoral e termo de aceitação do mesmo. 

9- Os modelos dos termos de aceitação, referidos nas alíneas b), e) e f) do n.º 7, bem como o 
modelo da relação de subscritores, referida na alínea c) do mesmo nº 7 e o modelo de credencial 
referido na alínea e) do mesmo número, serão definidos pela MAG e conterão uma declaração 
relativa à proteção de dados, de acordo com o RGPD. 

10- Os candidatos e os subscritores devem estar identificados através do seu nome completo 
legível, número de sócio, entidade empregadora e local de trabalho, seguindo‐se a respetiva 
assinatura. 

11- Nenhum sócio poderá ser candidato ou subscritor em mais de uma lista concorrente. 

12-  Nenhum sócio poderá ser candidato a mais do que um órgão. 

13- No caso de não ser cumprido o disposto nos números 7,8 e 9, o processo de candidatura não 
se encontra em condições de ser recebido, sem prejuízo de os proponentes poderem suprir as 
deficiências e procederem à sua reapresentação. 

14- Ao proceder à receção de uma candidatura é obrigatória a elaboração de um recibo, em 
duplicado, cujo original será entregue à respetiva candidatura, onde conste o dia e a hora da 
receção, a identificação da lista recebida através da sua denominação ou sigla e a indicação 
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expressa e assinatura de quem a recebeu, com carimbo do SINDICATO. 

15- No último dia do prazo de apresentação de candidaturas é obrigatória a permanência nas 
instalações da MAG e das Secções Sindicais de, pelo menos, dois elementos desses órgãos, 
durante o horário compreendido entre 08h30-16h30.As candidaturas apresentadas nas 
secções sindicais deverão ser remetidas por email de imediato para a MAG: mag@mais.pt para 
verificação da sua regularidade. 

Artigo 4º 
Verificação e divulgação das candidaturas 

 
1- A verificação da regularidade das candidaturas terá de estar concluída no prazo de 72 horas 

após o termo do prazo marcado para a apresentação das mesmas. 

2- Quando na verificação das candidaturas, for detetada a assinatura de um mesmo sócio 
subscritor em mais do que uma lista de subscrição, será seguido o seguinte procedimento: 

a) A assinatura do sócio nessa condição será anulada em todas as candidaturas que tiver 
subscrito; 

b) Se, por força dessa anulação, qualquer das listas ficar sem o número mínimo de assinaturas 
que o Regulamento Eleitoral exige, será a mesma devolvida ao seu representante para, no 
prazo de 72 horas após esta devolução, obterem as assinaturas em falta; 

c) Sem prejuízo do disposto no nº 10 do Art.º anterior, na segunda recolha de assinaturas, pode 
constar a assinatura de qualquer dos sócios que viram a sua assinatura anulada na primeira 
verificação, por força da aplicação do estabelecido em a). 

3- Aplicam‐se as mesmas regras e procedimentos referidos no número anterior, com as devidas 
adaptações, no caso de ser detetada a candidatura de um mesmo sócio em mais de uma lista 
de candidatos. 

4- Com vista ao suprimento de eventuais irregularidades ou omissões encontradas, o processo 
deve ser de imediato devolvido ao primeiro subscritor ou representante, acompanhado de carta 
onde conste a descrição completa das irregularidades e sua fundamentação, as quais devem 
ser sanadas no prazo de 72 horas após a devolução. 

5- Findo o prazo indicado no número anterior, a MAG decidirá, no prazo de 72 horas dias, pela 
aceitação ou rejeição definitiva das candidaturas. 

6- Decorridos os prazos fixados nos números anteriores, às candidaturas serão atribuídas, por 
ordem de entrada letras no caso da MAG e Direção, e números no caso dos secretariados das 
secções sindicais. 

7- A divulgação das listas concorrentes será feita no site do Sindicato, após a decisão de aceitação 
definitiva das candidaturas e até 20 dias antes do ato eleitoral. 

8- As candidaturas aceites e os respetivos programas estarão afixados na sede do Sindicato e nas 
sedes das Secções Sindicais respetivas, em locais visíveis e de fácil acesso para os sócios, 
durante o seu período normal de funcionamento, após a decisão de aceitação definitiva das 
candidaturas e até ao dia do ato eleitoral, durante o prazo mínimo de oito dias. 

9- Na divulgação das candidaturas aceites, deve ser dado igual tratamento a todas elas e serem 
indicadas pela ordem das letras ou dos números que lhes foram atribuídos. 

mailto:mag@mais.pt
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SECÇÃO III 
 

CADERNOS DE RECENSEAMENTO E CAMPANHA ELEITORAL 
 

Artigo 5º 
Cadernos de recenseamento 

 
1- Compete à MAG assegurar a organização dos cadernos de recenseamento por círculo eleitoral. 

2- Todos os sócios inscritos até 180 dias antes da data da realização da Assembleia Geral Eleitoral 
poderão consultar o seu círculo eleitoral a partir do vigésimo dia após a data da convocatória. 

3- As reclamações ou alterações propostas pelos Secretariados Sindicais, ou pelo sócio sobre os 
cadernos de recenseamento, deverão ser comunicadas por email para mag@mais.pt, até ao decimo 
dia após a sua afixação. 

4- Os cadernos estarão disponíveis, para efeitos de consulta, no site do Sindicato, a partir do 
vigésimo dia após a data da convocatória para a Assembleia Geral Eleitoral, deles constando 
apenas o número de sócio e a Secção Sindical a que pertence. 

5- A base de dados, com o caderno único de recenseamento dos sócios com direito a voto e onde 
serão feitas todas as descargas de votantes (voto eletrónico ou por correspondência), ficará 
disponível na entidade que certificará o respetivo processo, por forma a garantir que o programa 
informático a utilizar nas eleições é tecnicamente idóneo e respeita a lei em vigor, 
designadamente em matéria de proteção de dados, e dela constarão os elementos necessários 
para o efeito. 

Artigo 6º 

 Campanha eleitoral 

1- O Sindicato apoiará as campanhas eleitorais das listas concorrentes às eleições de acordo 
com os montantes aprovados pela Direção, até 30 dias antes do ato eleitoral. 

2- A campanha eleitoral iniciar‐se‐á 15 dias antes da data marcada para o ato eleitoral e 
terminará no dia anterior ao mesmo. 

3- Os elementos das listas concorrentes dispõem dos dias, para apresentarem os seus 
programas de candidatura, que estiverem estipulados no respetivo IRCT, até ao limite, por cada 
ato eleitoral, de quinze dias e três dias, conforme se trate, respetivamente, de candidatos para a 
MAG e Direção, ou de candidatos aos secretariados das secções sindicais. 

4- Nas Secções Sindicais de Grupo ou de Empresa, cada lista gere o tempo total de que os seus 
candidatos efetivos dispõem, podendo verificar‐se a acumulação em um ou mais candidatos 
do tempo de outros, desde que, no total, não seja excedido o tempo que resulta da multiplicação 
do número de candidatos efetivos por 3. 

5- Nas Secções Sindicais Regionais aplica‐se o nº 4 deste artigo, exceto a possibilidade de 
acumulação de tempos que envolvam candidatos efetivos de Instituições de Crédito diferentes. 

mailto:mag@mais.pt
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6- A MAG deve comunicar à Direção, os elementos que se torne necessário requisitar às 
Instituições de Crédito. 

SECÇÃO IV 

FORMAS DE VOTAÇÃO 

Artigo 7º 

 Formas de votação 

1 - A votação é efetuada: 

a) Presencialmente;  

b) através dos meios digitais; 

c)  por correspondência, a solicitação do sócio. 

2 ‐ Não é permitido o voto por procuração. 

3- O voto presencial, à exceção do voto por correspondência, é efetuado através do voto 
eletrónico. 

4 - Para o exercício do direito de voto, os eleitores terão associado um número de identificação 
pessoal (PIN) para se poderem autenticar e que será gerado aleatoriamente pela empresa que 
certificará o processo de votação eletrónica. 

5 - T odos os sócios i r ão  re c e b e r  um PIN que servirá exclusivamente para a votação 
eletrónica, até 10 dias antes do dia da realização da Assembleia Geral Eleitoral. 

6- Todo o sistema de votação será certificado por uma entidade com competência e prestígio 
comprovado de modo a assegurar princípios de democracia, na garantia do voto por quem tem 
legitimidade para votar, precisão para que não seja possível adulterar os votos, verificabilidade 
de modo a assegurar que todos os votos sejam considerados para o apuramento final, 
impossibilidade de duplicação de votos, validação e autenticação do votante e do respetivo voto 
e secretismo do voto. 

Artigo 8º 

 Boletins de voto  

1- Os boletins de voto, para votação por correspondência, serão impressos em papel, com as 
dimensões apropriadas para neles constar a indicação inequívoca das diversas opções ou 
listas submetidas a sufrágio.  

2-  A MAG promoverá a produção dos boletins de voto dos quais constarão a indicação de todas as 
listas concorrentes, feita através da impressão da letra ou número atribuído a cada uma e das 
respetivas denominações, dispostas horizontalmente, pela ordem alfabética ou numérica. 

3- ‐ A impressão da denominação de cada lista concorrente será feita na mesma cor e tamanho, 
sem conter quaisquer símbolos ou elementos gráficos que destaquem ou sublinhem qualquer 
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palavra, não podendo, no seu conjunto, exceder três linhas. 

 

SECÇÃO V 

Formas de votação 

VOTAÇÃO PRESENCIAL 

Artigo 9º 

Horários e funcionamento das mesas de voto presencial 

1- A votação presencial será efetuada com recurso ao voto eletrónico, em equipamento 
disponibilizado para o efeito que permitirá a cada votante exercer o seu direito de voto ao 
autenticar-se com o seu username (nº de sócio) e PIN, e decorrerá em dois dias.  

2- Serão disponibilizados quiosques eletrónicos em locais e horários definidos atempadamente pela 
MAG. 

3- As listas candidatas podem nomear delegados de lista, solicitando atempadamente a sua 
credenciação de acordo com o modelo de credencial a definir pela MAG.  

Artigo 10º 

Exercício do voto presencial 

1- A votação presencial é feita recorrendo ao voto eletrónico, em quiosque eletrónico, sendo a 
descarga feita no caderno único de recenseamento existente no sistema informático. 

2- A identificação dos sócios, no ato da votação, será efetuada através de documento de 
identificação e carta pin. 

Secção VI 

Votação pela Internet 

Artigo 11º 

Votação Eletrónica 

1- A votação será efetuada com recurso ao voto eletrónico, por meios digitais à distância e 
decorrerá em dois dias ininterruptamente no período compreendido entre as 00,00 horas do 
primeiro dia da votação até às 18,00 horas do segundo dia. 

2- Serão disponibilizados quiosques eletrónicos em locais definidos atempadamente. 

3- Qualquer sócio poderá votar, independentemente do local onde se encontrar no momento das 
eleições. 

4- A empresa que certifica o processo de votação pela internet fornecerá à MAG, após o 
encerramento da votação, o apuramento dos resultados por órgão, bem como uma listagem 
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em suporte informático com a relação dos sócios que votaram pela internet, organizada por 
Secções Sindicais. 

5- A MAG elaborará uma ata para cada órgão com os resultados fornecidos nos termos do 
número anterior. 

SECÇÃO VII 

VOTAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA 

Artigo 12º 

Votação por correspondência 

1- O pedido dos sócios deve ser formulado pelo próprio, até 25 dias antes do dia da realização da 
Assembleia Geral Eleitoral.  

2- A MAG enviará a todos os sócios que expressamente o solicitem, a documentação necessária 
para o exercício do direito de voto por correspondência, até 15 dias antes do ato eleitoral. 

3- A MAG fornecerá o modelo da carta que lhe deve ser dirigida, a solicitar o material para o voto por 
correspondência, devendo o pedido desse material ser enviado pelo correio ou e‐mail para 
mag@mais.pt e respeitar apenas a um sócio. 

4- O registo dos sócios a quem foram entregues ou remetidos boletins e envelopes destinados ao 
voto por correspondência é feito pela MAG, sendo os mesmos separados por Círculo Eleitoral. 

5- Os votos por correspondência terão de ser recebidos pela MAG, até 24 horas antes do 
encerramento da votação eletrónica. 

6- O escrutínio da votação por correspondência iniciar‐se‐á logo que encerrada a votação 
eletrónica. 

7- Caso já tenha sido dado baixa do número de sócio no caderno único de recenseamento por 
voto eletrónico, o voto por correspondência não será considerado. 

8- A MAG procederá ao apuramento dos resultados da votação por correspondência referente a 
todos os Círculos Eleitorais e elaborará uma ata para cada um deles, a qual será acompanhada 
com uma listagem dos sócios votantes. 

9- Não podem ser aceites como válidos os votos por correspondência cujo envio não tenha sido 
registado pela MAG, nem aqueles cujo envelope exterior, dirigido à mesma, não tenha a marca 
postal dos CTT. 

10- Não podem igualmente ser aceites como válidos, votos por correspondência de vários sócios 
contidos num mesmo envelope exterior, ainda que este venha nas condições referidas no ponto 
antecedente. 

11- Para efeitos de verificação da identidade e assinatura do sócio é obrigatório o 
reconhecimento da assinatura, nos termos legais. 

 

 

mailto:mag@mais.pt
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SECÇÃO VIII 

APURAMENTO GLOBAL DE RESULTADOS PELA MAG  

Artigo 13º 

Apuramento de resultados 

1- Compete à MAG a verificação da regularidade de todo o processo eleitoral, o apuramento 
final e global dos resultados e a sua divulgação no local onde o mesmo tiver decorrido. 

 

2- Os resultados anunciados nos termos do número 1 tornar-se-ão definitivos se decorridas vinte e 
quatro horas após a sua divulgação, não for interposto recurso para a MAG, nos termos 
previstos neste regulamento. 

SECÇÃO IX 

FISCALIZAÇÃO ELEITORAL E RECURSOS 

Artigo 14.º 

Comissões de fiscalização eleitoral 

1- A comissão de fiscalização eleitoral para a eleição da MAG e Direção será constituída pela 
presidente da MAG e pelo representante indicado por cada uma das listas concorrentes a esses 
órgãos, devidamente credenciado, de acordo com o modelo de credencial aprovado pela MAG. 
Esta comissão será presidida pela presidente da MAG. 

2- A Comissão de Fiscalização Eleitoral tomará decisões por maioria, tendo o seu Presidente voto 
de qualidade e das suas reuniões serão lavradas atas. 

3- Compete às comissões de fiscalização eleitoral fiscalizar os respetivos processos, 
nomeadamente o apuramento dos resultados, solicitar à MAG, todos os esclarecimentos que 
entenderem necessários e dar parecer sobre reclamações ou protestos, bem como eventuais 
impedimentos que impliquem a não realização do ato eleitoral. 

4- Não compete à comissão de fiscalização eleitoral fazerem a verificação da regularidade das 
candidaturas, que é competência exclusiva da MAG. 

Artigo 15.º 

Recursos com base em irregularidades ocorridas no processo de votação 

1- Poderão ser interpostos recursos, devidamente fundamentados, para a MAG, pelos delegados 
das listas concorrentes, no prazo de 24 horas, contadas a partir da hora de encerramento da 
votação, com base em eventuais irregularidades ocorridas no processo, os quais têm efeitos 
suspensivos relativamente aos resultados apurados. Os delegados terão obrigatoriamente de 
declarar na ata da mesa que irão recorrer dos resultados da mesma. 

2- Recebidos os recursos referidos no número anterior e verificado o cumprimento dos prazos, a 
MAG, deliberará e dará conhecimento por escrito ao recorrente, nos 4 dias subsequentes ao da 
receção, do teor das deliberações tomadas sobre os referidos recursos. 
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3- Da deliberação da MAG e nos cinco dias imediatos ao da sua receção caberá recurso para o 
Conselho Geral, que deliberará em última instância, no prazo de 10 dias contados a partir da data 
da receção do recurso. 

4- Passados os cinco dias previstos no número anterior, não havendo recurso da deliberação 
tomada pela MAG, esta dar‐lhe‐á execução. 

5- Havendo recurso para o Conselho Geral e sendo o mesmo considerado procedente, este 
requererá a repetição do ato eleitoral, que se realizará apenas na mesa ou mesas de voto onde 
considerou ter havido irregularidades. 

6- A repetição do ato eleitoral nas situações previstas nos números anteriores terá lugar nos 40 
dias subsequentes àquele em que ocorra a deliberação da MAG ou do Conselho Geral e nela só 
poderão apresentar‐se a sufrágio as mesmas listas, sem qualquer alteração. 

7- A repetição do ato eleitoral nunca poderá ocorrer entre 1 de julho e 15 de setembro. 

Artigo 16.º 

Proteção de Dados 

Todos os intervenientes no processo eleitoral que tenham ou possam vir a ter acesso a dados 
pessoais estão obrigados ao dever de confidencialidade, previsto no Regulamento Geral de 
Proteção de Dados, incorrendo em eventual responsabilidade civil, criminal e disciplinar, em caso de 
violação. 

Artigo 17º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia imediatamente seguinte ao da sua aprovação, 
considerando-se revogado e substituído o anterior regulamento eleitoral. 
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MAPA DO NÚMERO DE ELEITORES DE CADA SECÇÃO SINDICAL, COM A 
DISTRIBUIÇÃO DE MANDATOS E SUBSCRITORES POR LISTA 

Nota: os números a seguir indicados são os constantes dos cadernos de recenseamento à 
data de 28/09/2022. 

Cód secções Sindicais Secções Sindicais Sócios Mandatos 
Subscritores por 
lista 

1 BBVA 139 2 25 

2 GRUPO BST 1012 3 50 

3 GRUPO BCP 1660 4 83 

5 GRUPO NOVO BANCO 599 3 30 

7 GRUPO BBPI 799 3 40 

12 BANCO PORTUGAL 472 2 25 

16 CCCAM 294 2 25 

21 MG 633 3 31 

24 REFORMADOS 12787 5 383 

25 INTEREMPRESAS 857 3 43 

26 SIBS 136 2 25 

29 BANCO BIC PORTUGUÊS 219 2 25 

31 BNP PARIBÁS 972 3 49 

30 GRUPO CGD 439 2 25 

50 ANGRA HEROÍSMO 342 2 25 

51 BEJA 462 2 25 

52 CASTELO BRANCO 424 2 25 

53 COVILHÃ 285 2 25 

54 ÉVORA 840 3 42 

55 FARO 939 3 47 

56 FUNCHAL 499 2 25 

57 HORTA 189 2 25 

58 PONTA DELGADA 686 3 34 

59 PORTALEGRE 495 2 25 

60 PORTIMÃO 652 3 33 

61 SANTAREM 985 3 49 

62 SETÚBAL 4327 5 216 

63 TOMAR 814 3 41 

64 TORRES VEDRAS 1219 3 61 

TOTAIS 34176 79   

MAPA DO NÚMERO DE ELEITORES À ELEIÇÃO DA MAG E DIREÇÃO E 
NÚMERO DE SUBSCRITORES POR LISTA CANDIDATA 

Sócios Eleitores 
Número de Sócios 
subscritores  

34176 1709 

 

 


