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7ª LEGISLATURA (2009-2014)

SETEMBRO DE 2009

REUNIÕES CONSTITUTIVAS DE DELEGAÇÕES INTERPARLAMENTARES1

oOo 

PROCEDIMENTO A SEGUIR NAS REUNIÕES CONSTITUTIVAS

Artigos 191.º e 198.º do Regimento,
com remissão para os artigos 12.º, 13.º, 14.º, 168.º, 169.º e 187.º, em conformidade com os 

artigos 195.º e 196.º e o Anexo I

oOo

1. ABERTURA DA REUNIÃO SOB A PRESIDÊNCIA DO DEPUTADO QUE OCUPA 

INTERINAMENTE A PRESIDÊNCIA

O deputado que ocupa interinamente a presidência:

1. (Se for caso disso), certifica-se de que o presidente cessante ou, na ausência deste, 

um vice-presidente cessante por ordem de precedência ou, na ausência deste, o 

deputado em funções há mais tempo, não deseja assumir a presidência

2. Declara aberta a reunião

3. Recorda aos deputados: 

a) O objectivo da reunião: constituição da Mesa da delegação mediante a 

eleição do presidente e de um, dois ou três vice-presidentes, nos termos dos 

artigos 191.° e 198.º do Regimento;

b) A ordem da eleição

. O presidente

                                               
1 Aplicável às delegações interparlamentares, às delegações às comissões 
parlamentares mistas, às delegações às comissões parlamentares de cooperação 
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. Os vice-presidentes

4. Toma nota de eventuais membros suplentes (artigo 187.º)

2. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE CONDUZIDA PELO DEPUTADO QUE OCUPA 

INTERINAMENTE A PRESIDÊNCIA

A: Preparativos

O deputado que ocupa interinamente a presidência:

1. Certifica-se da existência de quórum (1/4 dos membros) (artigo 195.º, n.º 2)

2. Apela à apresentação de candidaturas ao lugar de presidente e certifica-se de 

que:

a) As candidaturas são apresentadas por um grupo político ou por um mínimo 

de 5% dos membros efectivos (titulares) (artigo 13.º, n.º 1), 

b) O ou os candidatos dão a sua concordância (em caso de ausência de um 

candidato, a concordância pode ser dada por escrito) (artigo 13.º, n.º 1),

c) O ou os candidatos preencheram devidamente a respectiva declaração 

de interesses financeiros (Anexo I, artigo 1º, nº 2, e artigo 2º).

B. Eleição por aclamação

Em caso de candidatura única - a menos que um sexto dos membros da delegação 

requeira a eleição por escrutínio secreto  (artigo 191.º, nº 2, segundo parágrafo) - o 

deputado que ocupa interinamente a presidência declara o candidato eleito por 

aclamação (artigo 191.º, n.º 2, primeiro parágrafo).

O deputado que ocupa interinamente a presidência convida o candidato eleito a 

assumir a presidência.

O presidente passa imediatamente ao ponto 3.

                                                                                                                                                     
e às delegações às assembleias multilaterais 
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C: Escrutínio secreto

Caso exista mais de uma candidatura – ou a pedido de um sexto dos membros da 

delegação –, o deputado que ocupa interinamente a presidência dá início à eleição 

por escrutínio secreto (artigo 191.º, n.º 2, segundo parágrafo)

O deputado que ocupa interinamente a presidência

1. Recorda que cada membro dispõe de apenas um voto e que será eleito o 

candidato que obtiver:

- A maioria absoluta dos votos expressos1, contando-se para o efeito os votos a 

favor e os votos contra (artigo 191.º, n.º 2, terceiro e quarto parágrafos);

a) Em caso de candidatura única (seja qual for a volta da eleição) (artigo 

191.º, n.º 2, terceiro parágrafo). 

b) Na primeira volta (seja qual for o número de candidatos) (artigo 191.º, n.º 

2, quarto parágrafo);

- A maioria relativa: caso exista mais de uma candidatura na segunda volta da 

eleição (em caso de empate, será eleito o candidato mais idoso) (artigo 191.º, n.º 

2, quarto parágrafo);

2. Indica os membros suplentes;

3. Informa os membros da possibilidade de se proceder à eleição do presidente por 

escrutínio secreto mediante boletim de voto ou votação electrónica (artigo 168.º, 

n.º 1).

                                               
1 Número inteiro imediatamente superior a metade da totalidade dos votos 
expressos.
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(1) Primeira volta da eleição

Votação mediante boletim de voto

O deputado que ocupa interinamente a presidência

1. Procede ao sorteio de 2 a 8 escrutinadores para efectuar a contagem dos votos 

(artigo 169.º, n.º 4, primeiro parágrafo) (NB: os candidatos não podem ser 

escrutinadores - artigo 169.º, n.º 4, segundo parágrafo);

2. Anuncia as candidaturas;

3. Manda distribuir os boletins de voto com o nome ou nomes do ou dos candidatos;

4. Declara aberta a eleição e chama todos os membros da delegação por ordem 

alfabética;  estes introduzem o respectivo boletim de voto na urna e assinam a 

lista de votação;

5. No final da votação, suspende a reunião para se proceder à contagem dos votos.

A contagem é efectuada pelos escrutinadores (artigo 169.º, n.º 4, primeiro 

parágrafo).

6. Anuncia os resultados:

. número de votantes

. número de boletins em branco ou nulos

. número de votos expressos (os boletins em branco ou nulos não são contabilizados) 

. maioria requerida

. resultado obtido por cada um dos candidatos:

. Se um candidato obtiver a maioria absoluta dos votos expressos, o 

deputado que ocupa interinamente a presidência declara-o eleito 

presidente e convida-o a assumir a presidência;

O presidente passa imediatamente ao ponto 3.
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. Caso nenhum dos candidatos tenha obtido a maioria absoluta, o 

deputado que ocupa interinamente a presidência dá início a uma 

segunda volta da eleição 

(ver infra:  "2) Segunda volta da eleição")

Votação electrónica (para um máximo de 2 candidatos)

O deputado que ocupa interinamente a presidência

1. Certifica-se de que todos os membros titulares e suplentes que participam na votação 

dispõem do respectivo cartão de voto; 

2. Se um dos membros titulares ou suplentes que participam na votação não dispuser do 
cartão de voto, indica que se procederá à eleição por boletim de voto (e retoma o 
procedimento previsto no ponto "Votação mediante boletim de voto" supra);

3. Se todos os membros titulares e suplentes que participam na votação 

dispuserem do respectivo cartão de voto, indica que se procederá a uma votação 

electrónica

4. Anuncia as candidaturas

5. Indica a ordem dos candidatos (alfabética)

- botão verde:  candidato n.° 1 

- botão vermelho: candidato n.° 2

- botão branco: abstenção/voto nulo/voto branco

(NB: para as nomeações, são tidos unicamente em conta os votos expressos);

6. Recorda aos votantes que em caso de engano na escolha, basta carregar em 2 botões 

simultaneamente para obter uma nova possibilidade de votação;

7. Comunica que se trata de uma eleição por escrutínio secreto;
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8. Declara a votação aberta; 

9. Declara a votação encerrada;

10. Anuncia os resultados

. número de votantes

. número de votos expressos (os boletins em branco ou nulos não são contabilizados)

. maioria exigida

. resultado obtido por cada um dos candidatos:

. Se um candidato obtiver a maioria absoluta dos votos expressos, o 

deputado que ocupa interinamente a presidência declara-o eleito 

presidente e convida-o a assumir a presidência;

O presidente passa imediatamente ao ponto 3.

. Caso nenhum dos candidatos tenha obtido a maioria absoluta, o 

deputado que ocupa interinamente a presidência dá início a uma 

segunda volta da eleição 

(ver infra:  "(2) Segunda volta da eleição")
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(2) Segunda volta da eleição

Procede-se tal como para a primeira volta:

1. Constatação da existência de quórum (artigo 195.º, n.º 2)

2. Apelo à apresentação de candidaturas

3. Votação

- mediante boletim de voto

NB: Os escrutinadores são os mesmos que na primeira volta (se um ou mais 

escrutinadores não estiverem disponíveis, procede-se ao sorteio unicamente dos 

escrutinadores suplentes)

- por sistema electrónico

4. Anúncio dos resultados:

. número de votantes

. número de votos em branco ou nulos

. número de votos expressos

. resultado obtido por cada um dos candidatos

. do candidato eleito:

- em caso de candidatura única, para ser eleito, o candidato deve obter

a maioria absoluta dos votos expressos;

- caso exista mais de uma candidatura, será eleito o candidato que 

obtiver o maior número de votos;

- em caso de empate, será eleito o candidato mais idoso (artigo 191.º, n.º 

2, quarto parágrafo);

O deputado que ocupa interinamente a presidência declara-o eleito presidente e 

convida-o a assumir a presidência.

O presidente passa imediatamente ao ponto 3.
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3. ELEIÇÃO DOS VICE-PRESIDENTES CONDUZIDA PELO PRESIDENTE

A: Preparativos

O presidente dá início à eleição, como previsto, de um, dois ou três vice-presidentes.

O presidente apela à apresentação de candidaturas distintas e sucessivas para os cargos de 

1.º, 2.º, e 3.º vice-presidentes e certifica-se de que:

1) As candidaturas são apresentadas por um grupo político ou por um mínimo de 5% dos 

membros efectivos (titulares) (artigo 13.º, n.º 1); 

2) O ou os candidatos dão a sua concordância (em caso de ausência de um candidato, a 

concordância pode ser dada por escrito) (artigo 13.º, n.º 1); 

3) O ou os candidatos preencheram devidamente a respectiva declaração de 

interesses financeiros (Anexo I, artigo 1º, nº 2, e artigo 2º). 

B: Eleição por aclamação

Quando o número de candidatos corresponder ao número de lugares a preencher, a 

menos que um sexto dos membros da delegação não solicite a eleição por escrutínio secreto 

(artigo 191.º, n.º 2, segundo parágrafo), o presidente declara o candidato ou candidatos 

eleitos por aclamação (artigo 191.º, n.º 2, primeiro parágrafo).

O presidente convida os vice-presidentes eleitos a tomarem assento ao seu lado.

C: Escrutínio secreto

Quando o número de candidatos for superior ao número de lugares a preencher, ou a 

pedido de um sexto dos membros da delegação, o presidente dá início à eleição por 

escrutínio secreto (artigo 191.º, n.º 2, segundo parágrafo).
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O presidente dá então início à eleição, em voltas distintas e sucessivas, dos 

vice-presidentes (artigo 191.º, n.º 1).

A eleição de cada um dos vice-presidentes é realizada nos moldes previstos para a 

eleição do presidente (ver ponto 2.C supra).

NB: Os escrutinadores são os mesmos que para a eleição do presidente (se um ou vários 

escrutinadores não estiverem disponíveis, procede-se ao sorteio unicamente dos 

escrutinadores suplentes).

Após o encerramento da votação, o presidente convida os vice-presidentes eleitos a 

ocupar um lugar ao lado do seu.




