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Artigo 1.º – Preâmbulo  

Considerando, 

• como normativo habilitante os Estatutos do Partido Socialista, nos seus Artigos, 37º, 39º e 67º; 

• os critérios para a elaboração da lista, enviados pelo Secretário Nacional para a Organização, que se 

junta em anexo; 

• que nenhum militante ou simpatizante do Partido Socialista - Guarda, pode ficar impedido de se 

candidatar à composição da lista de deputados para as eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022; 

Propõe-se a seguinte metodologia para o “processo de designação dos candidatos(as) à Assembleia da República 

a indicar pela Federação da Guarda”. 

Artigo 2.º – Candidatura 

1. O (a) candidato (a) a indicar pelo Secretário-Geral do PS, considerado na cota de 30% (Artº 67º, nº 5), será 

ratificado em reunião de Comissão Política da Federação. 

2. Os restantes candidatos(as) serão designados, por votação, na reunião da Comissão Política da Federação, 

em reunião a marcar para o efeito. 

3. Os candidatos(as) referidos no número 2 deste artigo, manifestam a intenção de candidatura assinando, 

obrigatoriamente, a “Declaração de Aceitação de Compromisso Ético”, podendo apresentar a sua candidatura 

nas seguintes modalidades:  

3.1. Através de candidatura em nome individual preenchendo o seguinte formulário –  Clique aqui para 

apresentar a sua candidatura em nome individual –, disponibilizado pelo Secretariado da Federação; 

3.2. Através de apresentação de candidatos(as), cidadãs ou cidadãos simpatizantes ou independentes, com 

reconhecido mérito, por parte das Estruturas Locais, sendo obrigatório o preenchimento do seguinte 

formulário – Clique aqui para a estrutura local apresentar um candidato. 

4. A haver mais que duas candidaturas/propostas para o mesmo lugar, o Secretariado da Federação, utilizando 

o método de Borda1  procederá a uma primeira seriação de candidatos, tendo por base, os critérios para a 

elaboração da lista enviados pelo Secretário Nacional para a Organização e os demais a seguir apresentados: 

4.1. Perfil para o cargo; 

4.2. Experiência em cargos políticos; 

4.3. Conhecimento real dos problemas do distrito; 

4.4. Concelho a que pertence, sendo que a cada sequência de 3 (três) elementos só poderá ter 1 (um(a)) 

candidato(a) do mesmo concelho; 

 
1   Cada membro do secretariado ordena por ordem decrescente de preferência os candidatos. Num cenário de 3 candidatos 
é atribuído ao candidato preferido 3 valores, ao candidato seguinte na ordem de preferência 2 valores e ao menos preferido 
1 valor. 

https://forms.office.com/r/uMvVRSuGMd
https://forms.office.com/r/uMvVRSuGMd
https://forms.office.com/r/pGJbdeUC71
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5. O boletim de todas as votações indicadas no número anterior apenas será válido se for definida a ordem de 

preferência entre todos os candidatos, caso contrário será considerado nulo.  

6. As candidaturas serão apresentadas através dos formulários eletrónicos identificados nas alíneas a. e b. do 

número 3 deste artigo, até às 17h00m do dia 09 de dezembro de 2021. 

7. Depois de apurados os candidatos a propor a votação, os mesmos serão contactados pelo secretariado a fim 

de confirmar a sua aceitação a eleição. 

8. Caso existam lugares na lista de deputados para os quais não seja apresentada nenhuma candidatura em 

nome individual ou sob proposta da respetiva concelhia, compete ao Secretariado da Federação decidir sobre 

o cidadão ou cidadã que deverá preencher esse lugar. 

Artigo 3.º – Decisão 

1. Serão apresentadas pelo Secretariado da Federação à Comissão Política Distrital, até no máximo 2(dois) 

candidatos (as) a cada lugar da lista de deputados a apresentar à Comissão Nacional do Partido 

Socialista, salvaguardando o candidato(a) a indicar pelo Secretário-Geral. 

2. A votação a realizar na Comissão Política Distrital para indicação da lista de deputados do Partido 

Socialista no círculo eleitoral da Guarda, será uninominal para cada um dos lugares em aberto na lista 

final. 

3. A votação uninominal para cada um dos lugares da lista será feita na sequência decrescente da 

ordenação da lista, ou seja, na seguinte ordem, caso seja aplicável: 

a. Votação do Candidato para o 1.º lugar da lista de deputados; 

b. Votação do Candidato para o 2.º lugar da lista de deputados; 

c. Votação do Candidato para o 3.º lugar da lista de deputados; 

d. Votação do Candidato para o 4.º lugar da lista de deputados; 

e. Votação do Candidato para o 5.º lugar da lista de deputados; 

f. Votação do Candidato para o 6.º lugar da lista de deputados; 

4. Considera-se que o aceitar de participação na votação (na qualidade de potencial eleito) a realizar na 

Comissão Política Distrital, implica a aceitação obrigatória do resultado dessa votação, salvo motivos de 

força maior e devidamente justificados. 

5. Se por qualquer motivo não existir quórum, em qualquer uma das votações identificadas no n.º 3 deste 

artigo, considera-se delegada no secretariado a decisão da indicação do cidadão para o respetivo lugar 

da lista a propor à Comissão Nacional. 

 

Guarda, 03 de dezembro de 2021 


