
CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL

No mínimo, até de 40 
dias antes do ato 
eleitoral

Marcação do ato eleitoral
(neste caso, deliberação da Comissão
Coordenadora Distrital do BE – 
Algarve)

Data da marcação 
do ato eleitoral 
13/07/2019

6 meses antes da data da 
marcação da eleição Encerramento do caderno eleitoral 12/01/2019

No mínimo, até 40 dias 
antes do ato eleitoral

Anúncio da data do ato eleitoral aos 
aderentes

até 29/07/2019

No mínimo, até 24 dias 
antes do ato eleitoral

Lista(s), 
mandatárias(os), 
moção(ões)
Representante(s) 
na Mesa da 
Assembleia 
Eleitoral

Receção, pela CCD do BE – Algarve, 
das listas candidatas e demais 
documentos (pode ser através do 
mail do seu Secretariado: 
secretariado.algarve@blocomail.org)

até 14/08/2019

Termo do prazo para aprovação da 
isenção de quotização

14/08/2019
Constituição da Mesa da Assembleia 
Eleitoral

23 dias antes do ato 
eleitoral Retirada e fusão de listas candidatas 15/08/2019

2 semanas antes do ato 
eleitoral

Envio das listas e moções aos 
aderentes, e do kit para voto por 
correspondência

Até 24/08/2019

No dia anterior à eleição

Termo do prazo de receção dos votos
por correspondência

6/09/2019, 20h00
MAE Abertura dos envelopes exteriores 

dos votos por correspondência

Dia da Eleição
Rua Maria 
Campina, nº 106 - 
R/C, Loulé

Eleição da Comissão Coordenadora 
Concelhia de Loulé

7/09/2019, 
15H00 às 19H00

Até uma semana após a 
realização das eleições MAE Tomada de posse da CCC do BE - 

Loulé 14/09/2019



No caso de impugnação

Até um máximo de 24 
horas após o 
encerramento das urnas

Dirigido à CCD

Requerimento(s) de Impugnação da 
ata de apuramento final 
(apresentado(s) por qualquer 
aderente)

08/09/2019, 
19h00

Até máximo 48 horas 
após a receção do(s) 
Requerimento(s) de 
Impugnação

CCD

Deliberação sobre a(s) matéria(s) 
constante(s) no(s) Requerimento(s) 
de Impugnação e consequente(s) 
decisão(ões)

10/09/2019, 
19h00 (ou antes, 
consoante a hora 
da receção do(s) 
requerimento(s))

Até 24 horas após a 
deliberação sobre o 
Requerimento de 
Impugnação

Dirigido à 
Comissão de 
Direitos

Recurso da deliberação da CCD

11/09/2019, 
19h00 (ou antes, 
consoante a hora 
da deliberação da 
CCD)

Até 48 horas após a 
receção do Recurso da 
deliberação da CCD

Comissão de 
Direitos Resposta ao Recurso

13/09/2019, 
19h00 (ou antes, 
consoante a hora 
da receção do 
Recurso)

Até uma semana após a 
realização das eleições MAE Tomada de posse da CCC do BE – 

Loulé 14/09/2019


