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Regulamento Interno da Associação de Estudantes da Escola Profissional 
de Tecnologia Psicossocial do Porto 

O presente Regulamento decorre dos Estatutos da Associação de Estudantes da Escola Profissional 
de Tecnologia Psicossocial do Porto e estabelece os seus valores, normas de atuação e de 
funcionamento. 
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CAPÍTULO I - PRINCÍPIOS GERAIS 

Artigo 1.º - Denominação, âmbito e sede 
1. A Associação de Estudantes da Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do 
Porto, adiante designada por AEEPTPP, é a organização representativa dos/das 
alunos/as desta escola. 

2. A AEEPTPP adota o nome de Associação de Estudantes da Escola Profissional de 
Tecnologia Psicossocial do Porto, e tem sede nesta escola, nos termos previstos no 
nº1 do artigo 8 da lei n.º 33/87, de 11 de julho.  

3. A Associação é constituída por um tempo indeterminado e enquanto funcionar a 
Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto. 

Artigo 2.º - Princípios Fundamentais 
1. À Associação, para além dos valores da liberdade, igualdade e solidariedade, 
presidem os seguintes princípios:  

a) A Associação é independente do Estado, dos partidos políticos, de organizações 
religiosas ou quaisquer outras; 

 b) A Associação rege-se por princípios democráticos e todos os estudantes têm 
direito a participar na vida associativa, incluindo o de eleger e ser eleito para os cargos 
diretivos e ser nomeado para cargos associativos; 

 c) A Associação goza de autonomia na elaboração dos respetivos estatutos e demais 
normas internas, na eleição dos seus órgãos dirigentes, na gestão administrativa e 
patrimonial, assim como na eleição e execução dos planos de atividades; 

 2. A Associação rege-se pelos seus Estatutos, por este Regulamento e demais 
legislação vigente. 
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Artigo 3.º - Objetivos da Associação 
 1. São objetivos da Associação:  

a) Representar todos/as os/as estudantes e defender os seus interesses e da escola;  

b) Promover a formação cívica, cultural, científica, física e criativa dos seus membros; 

c) Estabelecer a ligação da escola e dos/das seus/suas associados/as com a realidade 
socioeconómica e política do país;  

d) Participar em todas as questões de interesse estudantil, designadamente na 
definição da política de ensino. 

2. Outros objetivos poderão vir a ser definidos pelos órgãos desta Associação ou 
através do programa pelo qual foram eleitos.  

CAPÍTULO II - SÓCIOS/AS 

Artigo 4.º - Sócios/as Efetivos/as 
São sócios/as efetivos/as da Associação todos os/as alunos/as matriculados/as 

na Escola Profissional de Tecnologia e Psicossocial do Porto que se inscrevam com 
essa qualidade e que cumpram as obrigações previstas no presente Regulamento. 

  Artigo 5.º - Direitos 
São direitos dos/das sócios/as efetivos/as:  

a) Participar nas atividades da AEEPTPP; 

b)  Participar nas Assembleias Gerais; 

c) Eleger e ser eleito/a para os órgãos sociais, assim como ser nomeado/a para cargos 
associativos;  

d) Convocar a Assembleia Geral, de acordo com o estipulado no Artigo 16º, ponto1; 

e) Usufruir das regalias que a AEEPTPP possa proporcionar; 

f) Examinar as contas da AEEPTPP, por requerimento escrito ao Conselho Fiscal.  
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Artigo 6.º - Deveres 
São os deveres dos/as sócios/as efetivos/as:  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento da AEPTPP; 

b) Participar ativamente nas atividades da AEPTPP;  

c) Comparecer em todas as Assembleias Gerais convocadas; 

d) Respeitar os órgãos sociais da AEEPTPP e da Escola;  

e) Contribuir para o bom funcionamento da AEEPTPP; 

CAPÍTULO III - FINANÇAS E PATRIMÓNIO 

Artigo 7.º - Receitas e Despesas 
1.Consideram-se receitas da AEEPTPP as seguintes:  

a) Apoio financeiro concedido pelo Estado ou outra instituição pública, com vista ao 
desenvolvimento das suas atividades;  

b) Receitas provenientes das suas atividades;  

c) Donativos;  

2.As despesas da AEEPTPP serão efetuadas mediante a movimentação de verbas 
consignadas no orçamento. 

Artigo 8.º -Plano de Atividades e Orçamento 
1. Anualmente, 8 dias após a tomada de posse, a Mesa de Assembleia Geral deve 
convocar uma Assembleia Geral ordinária, onde a Direção deve apresentar aos/às 
sócios/as, conjuntamente, o Plano de Atividades e o Orçamento para o seu mandato. 

2. Ao longo do ano, a Direção pode apresentar à Mesa da Assembleia Geral propostas 
de revisão do Plano de Atividades e do Orçamento, que devem ser afixadas em local 
visível e aprovadas passados 3 dias (caso não seja convocada nenhuma reunião 
extraordinária por 5% dos/as alunos/as para contestar esta revisão).  
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CAPÍTULO IV - ÓRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO 

SECÇÃO I - Generalidades 

Artigo 9.º - Definição 
São órgãos da Associação a Assembleia Geral com a sua Mesa, a Direção e o 

Conselho Fiscal.  

Artigo 10.º - Mandato 
1. O mandato ordinário dos órgãos eleitos da AEEPTPP tem a duração de um ano.  

2. Caso os elementos dos órgãos deixem de ser sócios durante o seu mandato, 
deverão permanecer em funções, sem poder decisório ou deliberativo até serem 
convenientemente substituídos. Caso seja uma larga maioria dos membros dos 
órgãos devem convocar-se eleições imediatas. 

3. Caso os elementos dos órgãos, no decorrer do ano letivo do mandato, sejam objeto 
de duas medidas disciplinares sancionatórias, ou sejam excluídos/as da frequência de 
qualquer disciplina, ou ainda, alcancem o limite de faltas estabelecido no 
Regulamento Interno da EPTPP serão imediatamente substituídos. 

Artigo 11.º - Dissolução 
A Direção pode ser dissolvida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral:  

a) A pedido do Presidente da Direção;  

b) Caso não haja suplentes para preencher vagas na Direção;  

c) Caso a Assembleia Geral e a Assembleia de Delegados aprovem uma moção de 
censura à Direção;  

d) Caso seja necessário para garantir o regular funcionamento da AEEPTPP. 

 

  



                                                                                                                                                           
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

 
 

Página 7 de 21 
 

SECÇÃO II - Assembleia Geral 

Artigo 12.º - Definição 
1. A Assembleia Geral é o órgão deliberativo máximo da AEEPTPP. 

2. É um órgão pluralista, onde todas as opiniões devem ser ouvidas, alojando toda a 
soberania da AEEPTPP. 

Artigo 13.º - Composição 
 1. Compõem a Assembleia Geral todos os/as alunos/as matriculados/as na Escola 
Profissional de Tecnologia e Psicossocial do Porto. 

2. Cada membro tem direito a um voto.  

3. A Assembleia Geral pode ser representada pela Assembleia de Delegados, sendo 
esta constituída por todos/as os/as Delegados/as de Turma da Escola Profissional de 
Tecnologia Psicossocial do Porto.  

4. Caso a Assembleia Geral decorra sob a forma de Assembleia de Delegados/as, deve 
ter-se em conta os seguintes pontos acerca dos mesmos:  

a) Podem ser trazidos para a reunião resultados de votações realizadas nas turmas, 
opiniões, críticas e sugestões;  

b) Podem participar em votações em nome das turmas que representam;  

c) Em caso de impedimento na representação podem delegar essa função no 
Subdelegado/a de Turma ou, caso não seja possível, num/numa colega da mesma 
Turma com justificação assinada pelo Delegado/a e Subdelegado/a. 

Artigo 14.º - Competências 
Compete à Assembleia Geral:  

a) Deliberar sobre todos os assuntos respeitantes à AEPTPP;  

b) Aprovar e/ou alterar os Estatutos e o Regulamento; 

c) Aprovar o Plano de Atividades e o Orçamento, podendo introduzir as alterações 
que achar convenientes; 
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d) Aprovar o Relatório de Atividades e contas da Direção; 

e) Vigiar o cumprimento dos Estatutos e Regulamento Interno por parte de todos 
os/as sócios/as e dos demais órgãos orientadores da AEEPTPP. 

Artigo 15.º - Funcionamento 
1. A Assembleia Geral delibera com mais de metade dos/as alunos/as. Caso não se 
verifique essa situação, a Assembleia Geral reunirá em segunda convocatória trinta 
minutos após a primeira, na presença de qualquer número de alunos/as. 

2. As decisões da Assembleia Geral são tomadas por maioria absoluta, à exceção da 
alteração dos Estatutos e aprovação de uma moção de censura à Direção, que terão 
de conseguir uma maioria de dois terços.  

4. As matérias serão votadas de braço no ar, ou quando se referirem a pessoas, por 
voto secreto, sendo expresso tudo em ata, e divulgado aos membros da Escola. 

5. A convocatória da Assembleia Geral ou da Assembleia de Delegados deve ser feita 
com pelo menos cinco dias de antecedência e nos termos da lei. A convocatória para 
além de indicar o dia, hora e local da reunião deve conter a respetiva ordem de 
trabalhos. 

6. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral não poderá ser um aluno finalista da 
EPTPP de forma a assegurar a continuidade dos procedimentos da AEEPTPP. 

Artigo 16º - Reuniões Ordinárias 
As reuniões ordinárias da Assembleia Geral realizar-se-ão três vezes por ano. 

Cabe ao/à presidente da Mesa de Assembleia Geral designar a data, a hora e o local, 
bem como, a ordem de trabalhos. 

a) Na primeira reunião ordinária, a ordem de trabalhos conterá obrigatoriamente, a 
proposta de marcação do Ato Eleitoral e a constituição da Comissão Eleitoral que uma 
vez apresentadas à Direção da Escola e aprovadas, iniciam o Processo Eleitoral; 
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b) Na segunda reunião ordinária, a ordem de trabalhos conterá obrigatoriamente a 
aprovação do Orçamento, do Plano de Atividades (esta deverá ocorrer no máximo 15 
dias úteis depois da tomada de posse da Direção da AEEPTPP); 

c) Na terceira reunião ordinária, a ordem de trabalhos conterá obrigatoriamente, a 
discussão do Relatório de Contas e Atividades apresentado pela Direção da AEEPTPP, 
anteriormente elaborado pelo Conselho Fiscal. 

Artigo 17º - Reuniões Extraordinárias 
As reuniões extraordinárias da Assembleia Geral realizar-se-ão sempre que a Direção 
da AEEPTPP, o Conselho Fiscal, ou pelo menos uma décima parte dos/das sócios/as, 
as convoquem por intermédio da Mesa da Assembleia Geral. Os elementos que a 
convoquem estarão necessariamente presentes, caso contrário não será válida. 

3. O/A Presidente da Mesa da Assembleia pode convocar a Assembleia Geral em 
sessão extraordinária nos seguintes casos:  

 i) Por iniciativa do próprio;  

 ii) A pedido da Direção;  

 iii) A pedido do Conselho Fiscal;  

 iv) Mediante requerimento subscrito por pelo menos 10% dos alunos da Escola 
Profissional de Tecnologia e Psicossocial do Porto. 

SECÇÃO III - Mesa da Assembleia Geral 

Artigo 18.º - Composição 
A Mesa da Assembleia Geral é composta pelo/pela Presidente da Mesa, e 

dois/duas Secretários/as. Também se nomeia um/uma suplente. 

Artigo 19.º - Competências da Mesa da Assembleia Geral 
A Mesa da Assembleia Geral tem competência para convocar, dirigir e 

participar na Assembleia Geral, elaborar as respetivas atas e assegurar o arquivo das 
mesmas. 
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1. Compete ao/à Presidente: 

 a) Dirigir os trabalhos da Assembleia Geral; 

 b) Usar do voto de qualidade em caso de empate; 

 c) Assinar, com os restantes elementos da Mesa, as atas da Assembleia 
 Geral; 

 d) Investir nos restantes cargos os/as alunos/as eleitos/as, assinando com 
eles/elas as atas  de posse que mandará lavrar; 

 e) Dissolver os órgãos da AEEPTPP nos termos do que está disposto no Art.º 
11 do presente regulamento. 

2. Compete ao/à Secretário/a:  

 a) Elaborar as atas das reuniões e preservar o adequado arquivo das mesmas; 

 b) Executar todos os serviços que lhes forem cometidos pelo/pela Presidente.  

SECÇÃO IV - Direção 

Artigo 20.º - Definição 
A Direção da AEEPTPP é o órgão superior de administração e gestão da 

AEEPTPP. 

Artigo 21.º - Composição 
A Direção é composta pelo/pela Presidente, pelo/pela secretário/a e pelo/pela 

Tesoureiro/a. Também se nomeia um/uma suplente. 

Artigo 22.º - Funcionamento 
 A Direção reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 
sempre que o/a Presidente a convocar. As resoluções tomadas só terão validade 
quando aprovadas por uma maioria de votos, sendo que o/a Presidente tem voto de 
qualidade.  
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Artigo 23.º - Competências 
À Direção compete:  

a) Representar a AEEPTPP em todos os momentos necessários;  

a) Cumprir e fazer cumprir este Regulamento e as deliberações da Assembleia Geral; 

b) Dirigir, administrar, representar e zelar pelos interesses da AEEPTPP e alunos.  

c) Elaborar o Plano de Atividades e fazer cumprir o Programa aprovado em Assembleia 
Geral;  

d) Coordenar e orientar o trabalho da AEEPTPP, incluindo auxiliar na organização das 
atividades;  

e) Elaborar o Relatório de Contas e de Atividades referente a todas as Atividades 
desenvolvidas, que devem ser entregues ao Conselho Fiscal 5 dias antes da 
Assembleia Geral de apresentação dos mesmos; 

f) Elaborar e propor à votação em Assembleia Geral os regulamentos que considerar 
convenientes ao eficiente funcionamento da AEEPTPP, assim como as respetivas 
alterações quando as entender necessárias;  

f) Requerer ao/à Presidente da Assembleia Geral a convocação extraordinária da 
mesma, sempre que julgue necessário;  

g) Escolher e nomear representantes para todo e qualquer ato oficial em que a 
AEEPTPP tenha de figurar.  

Artigo 24.º - Competências dos Membros da Direção 
1. Ao/À Presidente da Direção compete:  

a) Convocar e presidir às reuniões da Direção;  

b) A atribuição dos pelouros aos membros da Direção;  

c) Representar a Associação em atos públicos, fazendo-se representar em caso de 
impossibilidade.  
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2. Ao/À Secretário/a da Direção compete:  

a) Elaborar as atas das reuniões e preservar o adequado arquivo das mesmas; 

b) Executar todos os serviços que lhes forem cometidos pelo/pela Presidente.  

4. Ao/À Tesoureiro/a compete:  

a) Arrecadar e depositar em lugar seguro os apoios e outros rendimentos da 
Associação;  

b) Apresentar na sessão mensal o balanço do movimento financeiro do mês anterior;  

c) Organizar os balanços anuais e demonstrações de contas de receitas e de despesas; 

 d) Dirigir a política financeira e orçamental da Associação. 

Artigo 25.º - Responsabilidades 
1. Cada membro da Direção é pessoalmente responsável pelos atos e solidariamente 
responsável por todas as medidas tomadas de acordo com os restantes membros da 
Direção. 

2. A associação obriga-se com a intervenção de dois membros da direção. 

SECÇÃO V - Conselho Fiscal 

Artigo 26.º - Definição 
O Conselho fiscal é o órgão fiscalizador da AEEPTPP. 

Artigo 27.º - Composição 
O Conselho Fiscal é composto pelo/pela Presidente, Vice-Presidente e 

secretário/a. Também se nomeia um/uma suplente.  

Artigo 28.º - Competências 
Compete ao Conselho Fiscal: 

a) Examinar pelo menos uma vez por ano, e sempre que julgue necessário, os 
documentos da AEEPTPP; 
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b) Examinar pelo menos uma vez por ano, e sempre que julgue necessário, a 
contabilidade da AEEPTPP; 

c) Apreciar o Plano Anual de Atividades da Direção; 

d) Apreciar o Relatório Anual de Atividades da Direção; 

e) Apreciar o Orçamento; 

f) Apreciar o Relatório de Contas; 

g) Emitir parecer sempre que se justifique ou se solicitado, e dirigi-lo à Direção ou 
mesmo à Assembleia Geral; 

h) Convocar uma reunião extraordinária por intermédio da Mesa da Assembleia 
Geral, sempre que julgar necessário; 

i) Assistir, sempre que deseje, às reuniões da Direção da AEEPTPP; 

j) Comparecer em qualquer Assembleia Geral;  

Artigo 29.º - Responsabilidades 
Cada membro do Conselho Fiscal é pessoalmente responsável pelos seus atos 

e solidariamente responsável por todas as medidas tomadas de acordo com os 
restantes membros do Conselho Fiscal.  

CAPÍTULO V - ELEIÇÕES 

Artigo 30.º - Especificações 
As disposições do presente capítulo aplicam-se à eleição da Direção, de 

Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral, bem como os demais representantes 
ou delegados/as que as listas candidatas venham a designar (Pelouros). 

Artigo 31.º - Elegibilidade 
1. São elegíveis para os órgãos da Associação todos/as os/as estudantes 
matriculados/as na Escola e no uso pleno dos seus direitos, sempre que no ano letivo 
do mandato não sejam, ou tenham sido, objeto de mais de uma medida disciplinar 
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sancionatória, ou ainda, tenham sido excluídos/as da frequência de qualquer 
disciplina ou ainda alcançado o limite de faltas estabelecido no Regulamento Interno 
da EPTPP.  

2. Os/as alunos/as menores de 14 anos só poderão pertencer à AEEPTPP com uma 
autorização prévia do/a Encarregado/a de Educação; 

3.  Não é permitida a acumulação de mais de um cargo eletivo, nos Órgãos Sociais da 
Associação por um mesmo indivíduo durante o mesmo mandato.  

Artigo 32 º - Processo Eleitoral 
1. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral deve convocar a Assembleia de 
Delegados para informar da ocorrência do processo eleitoral.  

2. O dia das eleições para Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Direção será 
definido no início do ano letivo, em conformidade com a direção da escola.  

3. Processo eleitoral tem três fases:  

a) Apresentação de candidaturas;  

b) Campanha Eleitoral;  

c) Eleições gerais. 

Artigo 33.º - Candidaturas 
1. As listas devem apresentar os/as candidatos/as aos cargos da associação de 
estudantes, com nome completo, número, turma e assinatura, assim como um 
Programa de Atividades a desenvolver ao longo do seu mandato.  

2. As listas têm de ser constituídas, obrigatoriamente, por um mínimo de 20% de 
alunos/as não inscritos/as, até à data, no 12ºano de escolaridade.  

3. As listas completas deverão ser entregues à C.E. até ao final do prazo marcado por 
essa Comissão. 
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4. Cada um/uma dos/das estudantes que se candidate deve entregar à Comissão 
Eleitoral uma Declaração escrita, afirmando ser de livre e espontânea vontade que o 
faz, ciente das responsabilidades que tal candidatura acarreta; 

5. Cada lista será designada por uma letra de A a Z a atribuir pela Comissão Eleitoral, 
segundo proposta da lista candidata; 

6. A Mesa Eleitoral deverá ser composta por um membro da C. E., que preside a Mesa 
Eleitoral, e por um representante de cada Lista concorrente, com suplentes 
previamente indicados. Ao membro da C. E. e representantes designados pelas Listas 
e respetivos/as suplentes deverão ser atribuídas credenciais por forma a identificá-
los/las. Não é permitida a presença de um/uma representante e suplente da mesma 
lista simultaneamente na Mesa Eleitoral, bem como a presença de pessoas que não 
tenham sido previamente designadas para tal efeito.  

7. Todas as reclamações e/ou impugnações apresentadas até vinte e quatro horas 
após o encerramento do ato eleitoral serão apreciadas pela Comissão Eleitoral. 
Ultrapassado este período, é considerado encerrado o ato eleitoral e apresentados 
os resultados definitivos. Se a impugnação for julgada procedente, repetir-se-á o ato 
Eleitoral num prazo de uma semana.  

8. A admissão de candidaturas só se efetuará mediante o cumprimento escrupuloso 
das disposições aplicáveis dos presentes estatutos. À Comissão Eleitoral compete a 
verificação dos processos de candidatura, sendo a sua decisão inapelável.  

9. Ao provar-se distúrbio ou fraudes eleitorais provocadas por membros de uma lista 
a eleição deverá ser de imediato interrompida e a respetiva candidatura retirada do 
ato eleitoral. A C. E. deverá propor uma nova data para a realização das eleições no 
espaço de uma semana e garantir que a lista causadora dos atos referidos não figure 
no boletim de voto. 

Artigo 34.º - Comissão Eleitoral 
1. A Comissão Eleitoral é o órgão encarregue de presidir e fiscalizar, em primeira 
instância, todo o processo eleitoral, guiando-se por critérios de imparcialidade, 
responsabilidade e isenção.  
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2. A Comissão Eleitoral é composta por um/a presidente, um/a vogal e um /a 
professor/a designado pela Direção da Escola.  

Artigo 35.º - Competências da Comissão Eleitoral 
Compete à Comissão Eleitoral:  

a) Publicitar o processo eleitoral, nomeadamente o prazo para entrega das listas e os 
dias exatos da campanha eleitoral e da eleição;  

b) Receber a documentação necessária proveniente das listas concorrentes;  

c) Fazer cumprir os artigos relativos à campanha eleitoral; 

d) Elaborar os cadernos eleitorais juntamente com a Direção da Escola;  

e) Realizar a impressão dos boletins de voto;  

f) Avaliar os pedidos de impugnação;  

g) Publicar os resultados eleitorais e proclamar a lista vencedora.  

Artigo 36.º - Campanha Eleitoral 
1. A campanha eleitoral decorrerá uma ou duas semanas antes das eleições, 
conforme acordado em conjunto com a direção da escola, de forma a permitir os 
mesmos direitos a cada uma das Listas e se for necessário poderá recorrer-se a 
sorteio, tendo em conta o dia de semana em que todas as turmas coincidem em 
simultâneo no espaço escolar.  

2. Estabelece-se a véspera do dia das eleições como dia de reflexão, não sendo 
permitidos qualquer ato que possa influenciar a decisão dos/das estudantes.  

3. É permitido o uso da Internet como forma de campanha, respeitando os artigos 
deste processo eleitoral.  

4. É obrigatória a realização de um debate público entre um representante de cada 
lista. O debate deve ser realizado num dos dias de campanha eleitoral e num local 
com capacidade para receber os/as alunos/as com interesse em participar. O debate 
deve seguir o formato de perguntas colocadas pelos/pelas alunos/as e respostas 
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dadas pelos/pelas candidatos/as. O espaço onde se realizará o debate, a sua duração 
e a sua moderação devem ser estipulados entre os/as candidatos/as, a Comissão 
Eleitoral e a Direção da EPTPP.  

5. Nenhuma lista deve fugir aos padrões de campanha previamente estabelecidos 
pela C.E. e em nenhum caso deve perturbar o funcionamento das aulas, sendo de 
imediato a sua candidatura retirada das eleições. 

Artigo 37.º - Regras de Campanha 
1. Durante a campanha, todas as listas candidatas deverão respeitar as seguintes 
proibições: 

a) É proibida a utilização de siglas ou a ostentação de qualquer tipo de propaganda 
partidária; 

b) São proibidos quaisquer comentários preconceituosos por parte de qualquer 
elemento da lista acerca da raça, sexo, língua, religião, convicções políticas e/ou 
ideológicas, situação socioeconómica ou orientação sexual de qualquer aluno/aluna 
da EPTPP.   

c) É proibida a afixação de propaganda em locais que não estejam previamente 
acordados; 

d) É proibido o recurso ao insulto pessoal e/ou agressões físicas entre candidatos/as 
aos órgãos da AEEPTPP; 

e) É proibido o desrespeito pelos acordos previamente estabelecidos entre as listas; 

f) É proibida a entrada de elementos não pertencentes à Escola, dentro destas 
instalações, sem que antes a lista que pretende autorização para esta entrada não a 
obtenha junto à Comissão Eleitoral que a estudará com a Direção da Escola. Esta lista 
deve ser entregue 2 dias úteis anteriores ao início da campanha. 

2. Caso alguma das alíneas anteriores seja desrespeitada, a Comissão Eleitoral, bem 
como a Direção da EPTPP, tem o poder de revogação da lista, ficando esta de imediato 
impedida de fazer parte do Processo Eleitoral. 
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Artigo 38.º - Funcionamento da Assembleia de Voto 
1. A Assembleia de Voto é presidida pela Mesa Eleitoral.  

2. Podem votar todos os/as alunos/as matriculados/as na Escola Profissional de 
Tecnologia Psicossocial do Porto que apresentem um documento identificativo.  

3. Após o encerramento da Assembleia de Voto, a Comissão Eleitoral deverá proceder 
à contagem dos votos descarregados em urna e do número de votantes, na presença 
dos membros da Mesa Eleitoral.  

4. Quaisquer irregularidades que ocorram ou que sejam notáveis durante a contagem 
dos votos devem ter como consequência a anulação do ato eleitoral.  

Artigo 39.º - Apuramento dos Resultados 
1. O apuramento dos resultados será feito imediatamente após o encerramento das 
urnas pela Comissão Eleitoral; 

2. Nenhum dos elementos da Comissão Eleitoral terá qualquer forma de acesso ou 
contato com o exterior (telemóveis, internet, pagers); 

3. Deverá ser lavrada uma ata onde serão especificados: o número de votantes, os 
resultados obtidos por cada lista candidata em cada ano e no total, o número de votos 
nulos e brancos. 

4. Uma hora depois de encerradas as urnas, o/a Presidente da Comissão Eleitoral 
comunicará a lista vencedora, bem como os resultados totais de cada lista, de votos 
brancos, nulos e de abstenção, afixando estes mesmos resultados num local visível e 
de fácil acesso. 

Artigo 40.º - Tomada de Posse 
1. A lista vencedora, que obtenha a maioria simples dos votos, tomará posse numa 
cerimónia que deverá decorrer até 10 dias depois do conhecimento dos resultados 
eleitorais; 

2. A posse é conferida pelo presidente da Direção cessante; 

3. A lista cessante só termina funções no dia da tomada de posse da nova lista; 
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4. Esta tomada de posse pressupõe que seja lavrada uma ata e que esta seja assinada 
pelo Presidente da Direção cessante, pelo Presidente da Comissão Eleitoral e pelo 
Presidente da Direção que entra em funções. 

Artigo 41.º - Substituição 
1. Caso qualquer membro de qualquer órgão da AEPTPP se demita ou seja demitido, 
será substituído no prazo máximo de 15 dias: 

a) Caso seja presidente da Mesa de Assembleia Geral ou do Conselho Fiscal, pelos 
seus/suas vice-presidentes ou secretários/as; 

b) Caso seja presidente da Direção será substituído/a por um/uma Vice-Presidente 
votado/a por entre os elementos da Direção; 

c) Caso seja Tesoureiro/a deverá ser substituído/a por um/uma dos suplentes da lista 
para esse orgão, e temporariamente substituído/a pelo/pela Presidente do Conselho 
Fiscal; 

d) Os restantes membros dos órgãos da AEEPTPP serão substituídos por membros 
suplentes. 

Artigo 42.º - Comissão Eleitoral 
1. A Comissão Eleitoral é o órgão encarregue de presidir e fiscalizar, em primeira 
instância, todo o processo eleitoral, guiando-se por critérios de imparcialidade, 
responsabilidade e isenção.  

2. A Comissão Eleitoral é composta por um presidente, um vogal e um professor 
designado pela Direção da Escola.  

Artigo 43.º - Competências da Comissão Eleitoral 
1. Compete à Comissão Eleitoral:  

a) Publicitar o processo eleitoral, nomeadamente o prazo para entrega das listas e os 
dias exatos da campanha eleitoral e da eleição;  

b) Receber a documentação necessária proveniente das listas concorrentes;  
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c) Fazer cumprir os artigos relativos à campanha eleitoral; 

d) Elaborar os cadernos eleitorais juntamente com a Direção da Escola;  

e) Realizar a impressão dos boletins de voto;  

f) Presidir a Mesa de voto; 

f) Avaliar os pedidos de impugnação;  

g) Publicar os resultados eleitorais e proclamar a lista vencedora.  

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 44.º - Revisão 
1. Os Estatutos da AEEPTPP podem ser alterados em sessão da Assembleia Geral; 

2. As alterações dos estatutos necessitam de uma aprovação de 2/3 dos sócios/as 
presentes em Assembleia Geral extraordinária convocada para o efeito, mediante 
proposta de, pelo menos, 1/5 dos/das associados/as da AEEPTPP dirigida ao/à 
Presidente da Mesa de Assembleia Geral; 

3. Caso haja alteração de Estatutos a Direção deve proceder a uma nova escritura 
pública. 

Artigo 45.º - Admissão e Exclusão 
1. É possível excluir membros da AEEPTPP em plenas funções caso haja um 
comportamento que o justifique (incumprimento dos deveres do/a associado/a – 
Artigo 6.º), e que seja aprovado por maioria absoluta de membros presentes em 
sessão de Assembleia Geral, depois de proposto por pelo menos 10 membros (como 
qualquer matéria posta à discussão), não sendo motivo único para convocação de 
uma Assembleia Geral extraordinária; 

2. Se um membro for excluído da AEEPTPP, tem um prazo de 10 dias úteis para se 
pronunciar sobre a decisão, cabendo à Direção da AEEPTPP a decisão final de acordo 
com os estatutos e regulamentos; 



                                                                                                                                                           
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

 
 

Página 21 de 21 
 

3. A decisão da Direção da AEEPTPP referente ao número anterior deve ser 
comunicada ao membro em questão no prazo de 5 dias úteis; 

4. Um membro só pode ser excluído durante um mandato dos órgãos competentes 
da AEEPTPP (um ano), e perde todos os direitos de membro ou sócio/a da AEEPTPP 
durante esse período de tempo. 

Artigo 46.º - Extinção e destino dos bens 
Extinta a associação, o destino dos bens que integrem o património social, que 

não estejam afetados a fim determinado e que não lhe tenham sido doados ou 
deixados com algum encargo, será objeto de deliberação dos associados. 

Artigo 47.º - Data e entrada em Vigor dos Estatutos e Regulamentos 
Tanto os Estatutos como os Regulamentos da Associação de Estudantes da 

Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto e da sua Direção entram em 
vigor imediatamente após a sua aprovação. 


