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Nota Justificativa 

 

A Região de Turismo do Algarve, adiante designada por RTA, no âmbito da Lei n.º 

33/2013, de 16 de maio, que aprovou o novo regime jurídico das entidades regionais de 

turismo de Portugal continental, a sua delimitação e características, bem como, o regime 

jurídico da organização e funcionamento das referidas entidades, fez aprovar o seu 

Regulamento Eleitoral, pela Assembleia Geral, no dia 13 de junho de 2013. 

 

Decorridos nove anos desde a sua aprovação, constata-se a necessidade de se proceder a 

uma revisão do regulamento, no contexto dos princípios da legalidade, da prossecução do 

interesse público e da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos e da participação, 

procedendo-se à clarificação da capacidade eleitoral ativa e da passiva e de todo o 

processo eleitoral, em especial a formalização das candidaturas. 

 

Por força da alínea f), do art.º 20.º dos Estatutos da RTA, aprovados pelo Despacho n.º 

8864/2013, do Secretário de Estado do Turismo, publicados no D.R., 2.ª Série, n.º 129 

de 8 de julho de 2013, compete à Assembleia Geral a aprovação dos regulamentos 

internos, sob proposta da Comissão Executiva. 

 

Nestes termos, é aprovado o presente Regulamento Eleitoral da Região de Turismo 

do Algarve: 

 

Artigo 1.º 

Âmbito 

O presente Regulamento estabelece as normas que regem o processo eleitoral e as 

eleições para os órgãos sociais da Região de Turismo do Algarve, adiante designada por 

RTA. 
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Artigo 2.º 

Capacidade eleitoral ativa 

Gozam de capacidade eleitoral ativa os representantes das entidades que compõem a 

Assembleia Geral da RTA. 

 

Artigo 3.º 

Capacidade eleitoral passiva 

1. São elegíveis para os órgãos sociais da RTA, pessoas singulares que sejam cidadãos 

portugueses, maiores de idade, no pleno gozo dos seus direitos ou cidadãos de outros 

países que tenham capacidade eleitoral passiva para efeitos da Lei Eleitoral dos Órgãos 

das Autarquias Locais, bem como pessoas coletivas, nos seguintes termos: 

a) A Mesa da Assembleia Geral é eleita de entre os seus membros (pessoas 

coletivas). 

b) Para a Comissão Executiva são elegíveis pessoas singulares. 

c) Para o Conselho de Marketing podem ser eleitas pessoas singulares ou coletivas, 

sendo que a maioria dos seus membros deve ser representante do tecido 

empresarial regional como tal reconhecidos pela Confederação do Turismo 

Português. 

2. Não é permitida a acumulação de cargos nos órgãos RTA. 

 

Artigo 4.º 

Processo eleitoral 

1. Os membros da Mesa da Assembleia Geral, o Presidente e dois dos membros da 

Comissão Executiva e os membros do Conselho de Marketing são eleitos, para os 

respetivos mandatos, por voto secreto, mediante a apresentação de listas separadas, 

conforme definido no presente regulamento. 

2. A organização e fiscalização do processo eleitoral compete à Mesa da Assembleia 

Geral. 

3. O processo eleitoral tem início com a marcação, pelo Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, da data de realização da assembleia geral eleitoral, com a 
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antecedência mínima de 30 dias úteis anteriores à data de cessação das funções dos 

órgãos sociais. 

 

Artigo 5.º 

Convocatória 

1. A assembleia geral eleitoral é convocada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

com a antecedência mínima de 20 dias úteis em relação à data do ato eleitoral, 

através de meio eletrónico de transmissão de dados, desde que obtido o respetivo 

recibo de entrega bem-sucedido. 

2. Na convocatória devem ser indicados os prazos e formas de apresentação de listas de 

candidaturas, bem como, a data, hora e local de realização do ato eleitoral. 

 

Artigo 6.º 

Caderno eleitoral 

1. O caderno eleitoral atualizado, contendo a identificação completa de cada entidade e 

seu representante, é disponibilizado conjuntamente com a convocatória. 

2. Do conteúdo do caderno eleitoral cabe reclamação, a apresentar por escrito, por meio 

eletrónico de transmissão de dados, para o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

no prazo de três dias úteis, a contar do dia seguinte ao da respetiva convocatória. 

3. As reclamações são apreciadas pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, no prazo 

de dois dias úteis, a contar do dia seguinte ao da sua receção, o qual, no mesmo 

prazo, comunica a respetiva decisão por escrito, pela mesma via, a todos os membros 

da Assembleia Geral. 

 

Artigo 7.º 

Apresentação candidaturas 

1. As candidaturas aos órgãos da RTA são formalizadas mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Lista de candidatos, a qual deve cumprir os seguintes requisitos: 
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i. Identificação do órgão social a que se candidata, sendo que, nenhum 

candidato pode integrar mais do que uma lista nem acumular cargos nos 

órgãos sociais; 

ii. Na eleição para a Assembleia Geral, indicar o candidato Presidente e o 

Secretário; 

iii. Na eleição da Comissão Executiva, indicar o candidato a Presidente; 

iv. Em caso de pessoas singulares, a identificação dos candidatos (nome 

completo, idade, profissão, naturalidade e residência, n.º e data de validade 

do documento de identificação civil, NIF e contactos telefónico e correio 

eletrónico); 

v. Em caso de pessoas coletivas, a identificação da mesma (designação, NIF, 

sede e contactos telefónico e correio eletrónico) e a identificação do seu 

representante (nome completo, idade, profissão, naturalidade e residência, 

n.º e data de validade do documento de identificação civil e NIF); 

vi. Caso se opte pela constituição de um mandatário, este assume todos os 

direitos e poderes de representação da lista candidata, devendo ser 

identificado no topo da lista (nome completo, idade, profissão, naturalidade 

e residência, bem como o n.º e data de validade do documento de 

identificação civil, NIF e contactos telefónico e correio eletrónico). 

b) Declaração expressa, individual ou coletiva, de candidatura, da qual deve constar: 

i. Identificação do(s) candidato(s); 

ii. A declaração de que: aceita(m) candidatar-se ao órgão (denominação), 

concorda(m) com a designação do mandatário indicado na lista de 

candidatos e, sob compromisso de honra, não se encontra(m) abrangido(s) 

por qualquer causa de inelegibilidade, não figura(m) em mais de uma lista 

de candidatos para o mesmo órgão nem exerce(m) outros cargos nos 

órgãos sociais da RTA; 

iii. A assinatura do(s) candidato(s). 

c) Declaração expressa, individual ou coletiva, de subscrição da lista candidatada por, 

pelo menos, 1/3 dos membros da Assembleia Geral, da qual deve constar: 
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i. Identificação do(s) representante(s) da(s) entidades(s) inscrita(s) no 

caderno eleitoral, sendo que cada membro apenas pode subscrever uma 

lista por órgão social; 

ii. A declaração de que subscreve(m) a lista apresentada pelos candidatos / 

mandatário (identificar); 

iii. A assinatura do(s) subscritor(es); 

2. As listas são apresentadas com antecedência mínima de 10 dias úteis em relação à 

data de realização do ato eleitoral, por mão própria na sede da RTA, ou por correio 

registado com aviso de receção, ao cuidado do Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral Eleitoral. 

3. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral Eleitoral, verifica, no prazo de 2 dias úteis, 

após o termo do prazo estabelecido no n.º anterior, a regularidade das listas de 

candidaturas, nomeadamente, se cumprem os termos do presente regulamento, a 

elegibilidade dos candidatos e a autenticidade dos documentos que as acompanham. 

4. As irregularidades encontradas nas listas são comunicadas ao respetivo mandatário, 

com devolução de toda a documentação e identificação das irregularidades para 

poderem ser supridas no prazo de dois dias úteis, sob pena de rejeição. 

5. São rejeitadas as listas que: 

a) Sejam apresentadas fora dos prazos indicados no presente regulamento; 

b) Cujas irregularidade detetadas não sejam supridas nos prazos previstos no 

presente regulamento; 

6. As listas que cumpram todos os requisitos são identificadas mediante a atribuição 

sequencial de uma letra do alfabeto, de acordo, com a respetiva ordem de receção e 

dela será feita notificação a todas as candidaturas bem como aos membros da 

Assembleia Geral. 

7. As listas são afixadas no local de voto no dia da realização da assembleia geral 

eleitoral, no local de voto. 

8. A desistência de algum candidato é admitida até ao antepenúltimo dia anterior à 

realização do ato eleitoral, mediante declaração escrita dirigida ao Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral Eleitoral. 
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9. A comunicação da desistência é publicitada durante o ato eleitoral, mediante aviso 

escrito colocado junto das mesas e urnas de voto. 

 

Artigo 8.º 

Boletim de voto 

1. Os boletins de voto devem ser todos iguais e impressos em papel liso, suficientemente 

opaco, sem qualquer marca ou sinal exterior e de dimensão adequada para neles caber 

a indicação, em igual dimensão, de todas as listas concorrentes, através da letra do 

alfabeto identificativa da lista. 

2. Os boletins de voto são impressos em número igual ao dos eleitores constantes do 

caderno eleitoral, acrescido de vinte por cento. 

 

Artigo 9.º 

Ato eleitoral 

1. O ato eleitoral decorre na assembleia geral eleitoral, exercido presencialmente através 

de voto secreto, pelo representante da entidade na Assembleia Geral inscrito no 

caderno eleitoral, ou em quem esta designar, mediante apresentação de credencial 

que lhe dê poderes para o exercício do voto e documento de identificação válido. 

2. A mesa de voto deve proceder à identificação de cada eleitor e sinalizar a sua presença 

no caderno eleitoral e seguidamente entregar o boletim de voto. 

3. O boletim de voto é dobrado em quatro, com a face impressa voltada para dentro, 

deve ser introduzido na urna pelo eleitor perante os membros da mesa de voto. 

4. A mesa de voto é composta pelos membros da Mesa da Assembleia Geral, pelos 

mandatários das listas candidatas ou por um representante designado para o efeito e 

será presidida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

 

Artigo 10.º 

Reclamações, protestos e contraprotestos durante o ato eleitoral 

1. Qualquer eleitor inscrito no caderno eleitoral ou o mandatário das listas candidatas 

poderá apresentar reclamações, protesto ou contraprotesto, por escrito devidamente 

fundamentado, por facto ocorrido no decurso do ato eleitoral. 
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2. Recebida a reclamação, protesto ou contraprotesto, a mesa de voto delibera, de 

imediato, sobre a sua procedência ou improcedência. 

3. Caso a reclamação, protesto ou contraprotesto seja formulado pelo mandatário de uma 

lista concorrente que esteja a exercer funções na mesa de voto, o mesmo não pode 

participar e votar na deliberação referida no número anterior. 

 

Artigo 11.º 

Contagem de votos 

1. Encerrada a votação, a mesa de voto contará os votantes constantes do caderno 

eleitoral e o número de votos entrados na urna. 

2. Para a contagem dos votos, os respetivos boletins são examinados e exibidos e 

agrupados em lotes separados, correspondentes a cada uma das candidaturas, aos 

votos em branco e aos votos nulos. 

3. São considerados votos em branco os boletins em que não esteja assinalada qualquer 

lista e nulos aqueles que contenham risco, desenho, rasura ou escrito, ou aqueles que 

tenham assinalado mais do que uma lista. 

4. Os resultados finais são proclamados na presença dos mandatários das listas 

candidatas e declarada eleita aquela que obtiver o maior número de votos. 

5. Todos os documentos relativos ao ato eleitoral, incluindo os boletins de voto não 

utilizados, os que tenham sido inutilizados e o caderno eleitoral são inseridos em 

envelopes fechados e assinados no exterior pelos membros da mesa de voto. 

 

Artigo 12.º 

Cooptação dos membros para a Comissão Executiva 

Após a contagem dos votos, e para constar da ata, os membros da lista proclamada eleita 

para a Comissão Executiva designam por acordo e cooptam mais dois elementos: 

a) um representante dos municípios associados; 

b) um representante das entidades privadas com interesse no desenvolvimento e 

valorização turística que participam na RTA. 

 



 

 

 
REGULAMENTO ELEITORAL DA REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE  

REGU_011_v1    

 

 

 

FORM_006_v1  [Este documento depois de impresso constitui uma cópia não controlada]                          Página 8 de 9 

Artigo 13.º 

Ata da assembleia geral eleitoral 

1. A ata da assembleia geral eleitoral deverá conter os seguintes elementos: 

a) O nome dos membros da mesa de voto e dos mandatários das listas ou dos seus 

representantes; 

b) A hora de abertura, encerramento e local de votação; 

c) As deliberações tomadas pela mesa; 

d) O número de participantes; 

e) O número de votos obtidos por cada lista, os votos em branco e os votos nulos; 

f) As reclamações, protestos e contraprotestos; 

g) A assinatura de todos os elementos da mesa de voto. 

2. A ata eleitoral será disponibilizada na página eletrónica da Região de Turismo do 

Algarve nos três dias úteis seguintes à realização do ato eleitoral. 

 

Artigo 14.º 

Tomada de posse dos órgãos sociais 

O mandato dos órgãos sociais inicia-se com a tomada de posse, a qual deve ser conferida 

pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, no prazo máximo de 10 dias úteis após a 

realização do ato eleitoral, cooptação ou designação, consoante o caso, e do termino do 

mandato anterior. 

 

Artigo 15.º 

Vacatura do cargo de membro da Comissão Executiva eleito 

Para efeitos da eleição prevista no n.º 6 do artigo 21.º dos Estatutos da RTA, deverá a 

Comissão Executiva, na primeira reunião após a verificação da vaga, proceder à 

identificação de novo membro, submetendo-o a votação da Assembleia Geral. 

 

Artigo 16.º 

Substituição de representantes de pessoas coletivas 

As pessoas coletivas que exerçam cargos nos órgãos sociais da RTA, podem substituir os 

seus representantes, a todo o tempo, mediante comunicação escrita dirigida ao 
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Presidente da Mesa da Assembleia Geral, indicando o novo representante, o qual deverá 

possuir as condições de elegibilidade do artigo 3.º. 

 

Artigo 17.º 

Interpretação de casos omissos 

Compete à Mesa da Assembleia Geral a interpretação e a resolução de eventuais casos 

omissos do presente regulamento. 

 

Artigo 18.º 

Disposições finais 

1. O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pela 

Assembleia Geral, revogando a sua anterior versão e mantendo-se em vigor enquanto 

não for total ou parcialmente revogado, pelo mesmo órgão. 

2. No prazo de cinco dias úteis após aprovação, o regulamento será publicado na página 

eletrónica da Região de Turismo do Algarve. 

 

 

Aprovado por unanimidade em reunião da Comissão Executiva, realizada a 11 de julho de 

2022 e por maioria em reunião da Assembleia Geral, realizada a 6 de dezembro de 2022. 

 

 


