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Parceiros institucionais:

ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA FTP
QUADRIÉNIO 2017 – 2020
CRONOLOGIA DO PROCESSO ELEITORAL

18.11.2016 – Data limite para entrega das listas de candidaturas; Definição do Caderno
Eleitoral (Clubes com direito a voto, e Delegados eleitos pelos atletas, praticantes, treinadores
e árbitros); Apreciação das listas candidatas pela Mesa da Assembleia Eleitoral;
21.11.2016 – Data limite para supressão de eventuais irregularidades verificadas na
apresentação das listas de candidaturas;
25.11.2016 – Data limite para afixação na sede da FTP e divulgação no sítio da internet das
listas candidatas aprovadas, mencionando a letra atribuída a cada uma delas;
28.11.2016 – Data limite para os Clubes com direito a voto nomear e identificar (nome
completo e BI/CC) os respetivos Delegados à Assembleia Eleitoral, na secretaria da FTP;
Data limite para os eleitores que o pretendam poderem requerer a votação por
correspondência, identificando-se nominalmente e número do documento BI/CC, e indicando a
morada para a qual deverão ser remetidos os respetivos boletins de voto;
Data limite para a elaboração dos boletins de voto, individualizando cada uma das listas
candidatas por órgão social e individualizando os candidatos através dos seus nomes
completos;
29.11.2016 – Envio para as moradas indicadas pelos Delegados que o tiverem requerido, dos
boletins de voto para efeitos do exercício do voto por correspondência;
Fornecedores oficiais
02.12.2016 – Data limite para a publicação no sítio da FTP na internet do Caderno Eleitoral,
com a identificação nominal de todos os eleitores (68 nomeados pelos Clubes, 4 Delegados
eleitos pelos atletas de alta competição, 12 Delegados eleitos pelos praticantes, 8 Delegados
eleitos pelos treinadores, e 8 Delegados eleitos pelos árbitros);
16.12.2016 – Data limite para a entrega presencial dos envelopes fechados contendo os votos
por correspondência na secretaria da FTP, feita por um representante credenciado do Clube;
19.12.2016 – Data limite para a receção por via postal na secretaria da FTP dos envelopes
fechados contendo os votos por correspondência, sendo da inteira responsabilidade dos
Membro de:
eleitores a respetiva remessa atempada, de modo a garantirem que os mesmos chegarão em
tempo útil à Assembleia Geral Eleitoral;
19.12.2016, entre as 20h00-22h00 – Assembleia Geral Eleitoral, na sede da Federação de
Triatlo de Portugal. A AGE será encerrada pelas 22H00, ou imediatamente após terem
exercido o direito de voto a totalidade dos 100 eleitores, consoante o que primeiro ocorra.

