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Artigo 1º 

Eleição dos Delegados  
(Processo Eleitoral) 

1. A organização do processo eleitoral compete à mesa da Assembleia-geral, que para os efeitos dos 
presentes Estatutos assume a designação de Mesa da Assembleia Eleitoral, cabendo-lhe, 
nomeadamente: 
a) Determinar a data das eleições e convocar a respectiva Assembleia Eleitoral, 
b) Receber as listas de candidatos a delegados; 
c) Apreciar e decidir sobre a legalidade das listas e dos candidatos; 
d) Mandar elaborar os boletins de voto a utilizar no acto eleitoral; 
e) Dirigir e fiscalizar o acto eleitoral; 
f) Apreciar e decidir sobre reclamações e recursos que lhe sejam apresentados em matéria de processo 
eleitoral. 
2. Os delegados são eleitos através de sufrágio directo e secreto. 
a) A Assembleia Eleitoral, para efeitos de eleição de delegados, é convocada pelo Presidente da 
Assembleia Eleitoral, por escrito, com a antecedência mínima de quinze dias sobre a data designada. 
b) A eleição far-se-á por escrutínio secreto 

 
Artigo 2º 

Requisitos de elegibilidade dos delegados 
1. Cada delegado pode ser eleito apenas para representar uma única entidade e cada entidade não pode 
ter mais do que um membro dos seus órgãos sociais como delegado, ainda que eleito ou designado por 
outra. 
2. Os candidatos a delegados têm, ainda, que preencher os critérios pelos quais uma determinada 
categoria de agentes desportivos tem direito à representação na Assembleia Geral, tais como definidos 
nos Estatutos, tendo a correspondente capacidade eleitoral activa. 
3. Os candidatos que possuam mais do que uma qualidade de agente desportivo, podem escolher a 
categoria em que se candidatam, mas não podem ser candidatos em mais do que uma categoria de 
delegados. 

 
Artigo 3º 

Capacidade Eleitoral Activa 
1. Os clubes, os praticantes, os treinadores e os árbitros e juízes têm capacidade para eleger os 
delegados representantes da categoria respectiva, de acordo com o disposto nos Estatutos. 
2. Têm capacidade eleitoral activa para eleger os delegados, os clubes que se encontrem filiados há 
mais de um ano. 
3. Têm capacidade eleitoral para eleger os delegados que os representam os praticantes, treinadores e 
árbitros e juízes, maiores de idade, que cumpram os seguintes critérios: 
2. Têm capacidade eleitoral para eleger os delegados que os representam os praticantes, com direito a 
um (1) voto cada, os praticantes inscritos ou revalidados na FPS nessa qualidade até ao dia trinta e um 
(31) de dezembro do ano anterior ao do da eleição. 
3. Têm capacidade eleitoral para eleger os delegados que os representam os treinadores, com direito a 
um (1) voto cada, os treinadores inscritos e/ou revalidados na FPS nessa qualidade até ao dia trinta e 
um (31) de dezembro do ano anterior ao do da eleição 
4. Têm capacidade eleitoral para eleger os delegados que os representam os árbitros  
com direito a um (1) voto cada, os árbitros inscritos na FPS nessa qualidade durante pelo menos um 
ano completo de inscrição na FPS, e que se encontrem no efetivo exercício de funções de arbitragem 
até ao dia trinta e um (31) de dezembro do ano anterior ao do da eleição 
5. Os eleitores enunciados nos números anteriores que cumulem duas ou mais qualidades podem 
exercer o direito de voto relativamente a cada uma delas desde que reúnam as condições previstas neste 
Regulamento para esse efeito. 
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Artigo 4º 
Capacidade Eleitoral Passiva 

Eleição de Delegados 
1. Os Clubes têm o direito de eleger setenta e um (71) delegados, cada um representado um (1) clube 
na Assembleia Geral da FPS. 
2. Os praticantes têm o direito de eleger quinze (15) delegados, para a Assembleia Geral da FPS, sendo 
que: 
a) Oito (8) dos delegados eleitos terão que ser atletas aos quais tenha sido já atribuído percurso/estatuto 
de alta competição, nos 4 anos anteriores à eleição, sendo obrigatório que pelo menos 3 dos delegados 
sejam do sexo feminino. 
b) Sete (7) dos delegados eleitos terão que ser atletas com licença federativa, sendo obrigatório que 
pelo menos 2 dos delegados sejam do sexo feminino; 
3. Os treinadores têm o direito de eleger oito (8) delegados, para a Assembleia Geral da FPS, sendo 
que: 
a) Três (3) dos delegados treinadores terão de ser detentores de licença de treinador de Nível 2. 
b) Dois (2) dos delegados treinadores terão de ser do sexo feminino; 
4. Os árbitros têm o direito de eleger oito (8) delegados, para a Assembleia Geral da FPS, sendo que:  
a) Três (3) dos delegados árbitros terão de ser árbitros categoria Internacional ou 1ª Categoria e os 
restantes das outras categorias. 
b) Um (1) dos delegados treinadores terá de ser do sexo feminino; 
 
 


