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A mesa eleitoral informa

Eleição do conselho de empresa 2018
– Convocatória eleitoral –
De acordo com o § 13 da lei sobre a organização das empresas, até ao final de maio de 2018, devem ser eleitos na empresa novos conselhos de empresa. Assim, serve a presente para convocar para a eleição do novo conselho de empresa para a sociedade

............................................................................................................	Aqui deve constar o nome da sociedade e, se esta for constituída por várias empresas com os seus próprios conselhos de empresa, deve ser também incluído o nome da empresa pela qual a mesa eleitoral é responsável. Se os trabalhadores de vários estabelecimentos e pequenas empresas (§ 4 da lei sobre a organização das empresas) elegerem conjuntamente um conselho de empresa, deverá também ser indicado com precisão que estabelecimentos estáveis participam da eleição.

. A eleição do conselho de empresa tem início com o edital desta convocatória eleitoral. Esta convocatória eleitoral informa sobre as particularidades da presente eleição.


I.	Quem pode votar, quem pode ser eleito?
1. 	Os seguintes dados sobre o direito de voto não estão previstos na legislação eleitoral. Contudo, ajudam o eleitor em caso de dúvidas sobre quem na empresa tem ou poderia ter direito de voto.
Têm direito de voto todos/as os/as trabalhadores/as da empresa que, à data da assembleia do pessoal visando a eleição (data:	Deve ser acrescentada a data da assembleia do pessoal visando a eleição estabelecida em IV.2. ...............................), tenham completado 18 anos de idade, desde que não tenham funções diretivas. Têm igualmente direito de voto as pessoas que trabalham em casa maioritariamente para a empresa. 	Se não houver, seguramente, pessoas a trabalhar em casa para a empresa, a respetiva frase deve ser suprimida. Por fim, têm também direito de voto os trabalhadores de outras sociedades que prestam serviços à empresa há mais de três meses. 	Se não houver, seguramente, trabalhadores de outras sociedades sob a sua direção organizacional, a respetiva frase deve ser suprimida. Também têm direito de voto os trabalhadores, bem como os funcionários públicos que prestam serviços à entidade patronal. 	Se não houver, seguramente, trabalhadores ou funcionários públicos sob a sua direção organizacional, a respetiva frase deve ser suprimida.
São elegíveis todas as pessoas com direito de voto que pertençam à empresa há, pelo menos, 6 meses	Se a empresa não tiver ainda completado 6 meses à data da eleição do conselho de empresa, não é preciso ter trabalhado 6 meses na empresa para poder ser elegível (§ 8 alínea 2 da lei sobre a organização das empresas). Para este caso, o ponto I.1., poderia ser resumido numa alínea como se segue:
"Têm direito de voto e são elegíveis todos/as os/as trabalhadores/as da empresa que, à data da assembleia do pessoal visando a eleição (data: ..................................) tenham 18 anos ou mais." ou que trabalhem em casa maioritariamente para a empresa durante o mesmo período.	A última metade da frase poderia ser suprimida em empresas onde não haja, seguramente, pessoas a trabalhar em casa para a empresa. Para estes seis meses conta também o tempo de serviço do/ trabalhador/a noutras empresas da mesma sociedade ou grupo de empresas antes de entrar na presente empresa (§ 18 alínea 1 da lei relativa às sociedades por ações). 	A frase pode ser suprimida se a empresa não estiver ligada a uma sociedade com várias empresas ou a um grupo de empresas. Além disso, são considerados os períodos de emprego anteriores com o estatuto de trabalhador temporário. Não são elegíveis os trabalhadores temporários que trabalhem na empresa. 	A frase pode ser suprimida se a empresa não tiver trabalhadores temporários.

2.
Só tem direito de voto quem estiver inscrito no caderno eleitoral.
O caderno eleitoral é uma lista onde constam todos/as os/as trabalhadores/as da empresa com direito a participar na eleição de acordo com o estabelecido pela mesa eleitoral; ela apresenta também quem não tem direito de voto passivo (a elegibilidade). Para se poder verificar se está correto, o caderno eleitoral pode ser consultado a partir de hoje e até à promulgação dos resultados eleitorais nos dias úteis 
das .............................. às .........................	Deve ser aqui acrescentado o período em que o caderno eleitoral pode ser verificado diariamente; recomendamos, a título de exemplo, que se escolha todos os dias da parte da manhã, como seja das 9h00 às 12h00. É preciso ter cuidado com períodos demasiado alargados, dado que, em caso de dúvida, deverão ser cumpridos todos os dias. horas para consulta 
na sala .........................................................................	Aqui deve indicar-se a sala em concreto em que a lista está exposta, incluindo o número da sala ou do gabinete; esta indicação poderá também ser complementada com a designação da função da sala, se assim for conhecida pelos empregados (p. ex.: "gabinete do conselho de empresa"). . 	Se a divulgação do caderno eleitoral for complementada de forma eletrónica (p. ex., na intranet), também deve ser indicado como lá chegar (cf. § 2, alínea 4, parágrafos 3 e 4 do RE).
O caderno eleitoral está incorreto se um/a eleitor/a não estiver inscrito ou se, pelo contrário, estiver inscrito alguém que não tenha direito de voto. Nesse caso, pode ser levantada uma objeção ao caderno eleitoral. Qualquer trabalhador da empresa tem o direito de levantar uma objeção.
Contudo, as objeções ao caderno eleitoral só podem ser consideradas se forem apresentadas à mesa eleitoral antes de terem decorrido 3 dias a contar do edital desta convocatória eleitoral, ou seja até
ao dia ...................................	Acrescentar a data em concreto; data da afixação da convocatória eleitoral mais 3 dias do calendário (prazo fixo por lei).
às .....................................	Os dados não estão previstos no regulamento eleitoral. No entanto, recomendamos que se indique uma hora para o término do prazo, pois, caso contrário, este será até às 24h00. Para que a indicação da hora de término do prazo não seja encurtada, o fim do prazo deverá coincidir, aproximadamente, com o fim do horário normal de trabalho; no caso de trabalho por turnos, ou se deixa o término do prazo para as 24h00 ou então toma-se por base um momento, que poderá ser 1 hora depois do fim do turno diário. horas
o mais tardar; as objeções devem ser apresentadas por escrito; deverá ser indicado em que se baseia a objeção.

II.	Quantas pessoas tem o conselho de empresa e como é eleito?
1.
O novo conselho de empresa a eleger é composto por .........  membros.	Acrescentar aqui o número de membros. São calculados a partir dos §§ 9, 11 da lei sobre a organização das empresas. Com 5 a 20 trabalhadores com direito de voto, o conselho de empresa é composto por uma pessoa. Com 21 a 50 trabalhadores com direito de voto, o conselho de empresa é composto por 3 pessoas. Se, devido a um acordo com a entidade patronal em empresas maiores (até 100 trabalhadores), a eleição se realizar por processo eleitoral simplificado, o conselho de empresa é composto por 5 membros. 

2.
Só pode ser eleito quem for proposto numa lista de candidaturas válida. A eleição realiza-se com base no sistema maioritário (escrutínio nominal).

3. 	Para a eleição de conselhos de empresa de 1 elemento, deve ser rasurado o número completo.
É uma preocupação legal especial que, no conselho de empresa, o sexo em minoria na empresa esteja representado, pelo menos, o correspondente à sua percentagem nos efetivos no conselho de empresa (cf. § 15, alínea 2 da lei sobre a organização das empresas). Isto deve ser tido em conta ao apresentar as listas de candidaturas. Existem atualmente as seguintes condições:

Trabalhadores 	A tabela é, em grande medida, autoexplicativa. Para a indicação de percentagem, basta uma exatidão sem casas decimais; podem ser usados os arredondamentos habituais.
Número
Percentagem (em %)
Homens


Mulheres



Chama-se a atenção para o facto de homens/mulheres 	A lei prescreve apenas a especificação do número mínimo de lugares para o sexo em minoria. Daí que se aplique a taxa para o sexo em minoria na empresa; a palavra que não se aplicar deve ser rasurada (deve ser então rasurado o sexo em maioria nos efetivos). terem direito a ocupar no conselho de empresa, pelo menos, ........... lugar(es) 	O número mínimo de lugares existentes para o sexo em minoria será calculado de acordo com o método de contagem de d’Hondt (§ 5 do RE). Na convocatória eleitoral, deve ser indicado o número concreto. . – Indicar apenas o número de lugares para o sexo em minoria, pois só este é prescrito por lei. A indicação de uma quota fixa por sexo justifica a contestação da eleição (BAG 13.03.2013 – 7 ABR 67/11 – ainda não publicado na imprensa escrita).. O número mínimo de lugares existente para o sexo em minoria é, assim, atribuído previamente, depois da contagem de votos, aos/às candidatos/as do sexo em minoria, pela ordem dos respetivos votos conseguidos. A seguir, são atribuídos os restantes lugares a todos/as os/as candidatos/as, pela ordem de votos conseguidos.
III.	Como e até quanto podem ser apresentadas listas de candidaturas?
Solicita-se, por este meio, que os/as colegas com direito de voto e os sindicatos representados na empresa apresentem junto da mesa eleitoral listas de candidaturas para a eleição dos membros do conselho de empresa.
1.
As listas de candidaturas só podem ser consideradas se chegarem à mesa eleitoral, o mais tardar 1 semana antes da assembleia do pessoal, em que deverá ser eleito o conselho de empresa. Assim, elas devem ser apresentadas, por escrito, o mais tardar,
no dia  .................................................. 	Tem de ser indicada uma data em concreto; o dia da assembleia do pessoal visando a eleição menos 1 semana (prazo fixo por lei).
às ..................................................... horas	Os dados não estão previstos no regulamento eleitoral. No entanto, recomendamos que se indique uma hora para o término do prazo, pois, caso contrário, este será até às 24h00. Para que a indicação da hora de término do prazo não seja encurtada, o fim do prazo deverá coincidir, aproximadamente, com o fim do horário normal de trabalho; no caso de trabalho por turnos, ou se deixa o término do prazo para as 24h00 ou então toma-se por base um momento, que poderá ser 1 hora depois do fim do turno diário.
junto da mesa eleitoral. Recomendamos vivamente que as listas de candidaturas sejam apresentadas mais cedo, para que seja possível corrigir objeções da mesa eleitoral ainda dentro do prazo.
As listas de candidaturas apresentadas já depois de decorrido este prazo são inválidas e não poderão ser levadas a votação.
2.
Além disso, uma lista de candidaturas só poderá ser levada a votação se for apoiada com assinaturas de outros efetivos com direito de voto. As assinaturas originais devem ser apresentadas junto da mesa eleitoral. Todas as listas de candidaturas têm de ser apoiadas por, pelo menos, ...........  trabalhadores/as com direito de voto.	O número necessário de assinaturas de apoio deve ser indicado concretamente em números. Esse número é calculado de acordo com o § 14, alínea 4 da lei sobre a organização das empresas. Desta forma, 5% dos empregados com direito de voto, ou, pelo menos três (dois, nas pequenas empresas) e no máximo 50, devem declarar-se apoiantes por meio de assinatura. Para o processo eleitoral simplificado, resulta, assim, o seguinte escalonamento:
Número de trabalhadores com direito de voto
Número de assinaturas de apoio necessárias
5 a 20
2
21 a 60
3
61 a 80
4
81 a 100
5
 Cada pessoa com direito de voto só pode apoiar uma lista de candidaturas com a sua assinatura. 
As listas de candidaturas apresentadas por um sindicato representado na empresa não precisam de ser apoiadas por efetivos; em vez disso, devem ser assinadas por dois representantes do sindicato.
3.
Podem candidatar-se várias pessoas numa lista de candidaturas. A lista de candidaturas deve ser criada de forma a que as assinaturas dos apoiantes abranjam de forma percetível todos/as os/as candidatos/as. Rasuras e aditamentos podem, assim, invalidar a lista de candidaturas. Além do apelido, deve indicar-se também o primeiro nome, a data de nascimento e o tipo de atividade na empresa dos/as candidatos/as.
4.
Na elaboração das listas de candidaturas, deve ter-se o cuidado de representar devidamente no conselho de empresa todos os departamentos, incluindo as respetivas ramificações, e todos os tipos de atividade.	Na alínea supracitada, trata-se de uma passagem de texto não prevista obrigatoriamente para todas as empresas. No § 3 alínea 3 do RE, isso significa que essa passagem deve ser incluída se "isso for adequado tendo em conta o número, as características e a composição do efetivo de trabalhadores". Nas empresas mais pequenas, em que eleição se realize por processo eleitoral simplificado, de acordo com o § 14a da lei sobre a organização das empresas, raramente há motivo para isso.
5.
A partir das listas de candidaturas, deve estar claramente indicado que signatário/a está autorizado/a a representar a candidatura perante a mesa eleitoral e para dela aceitar esclarecimentos e decisões (o porta-voz/na mesa eleitoral). Se isso não estiver indicado, o signatário que encabeça a lista de assinaturas de apoio é considerado o porta-voz.
Das listas de candidaturas, tem de constar o acordo por escrito por parte do/a candidato/a para registo na lista de candidaturas; esta declaração é irrevogável.
6.
Devido a outras particularidades relacionadas com as listas de candidaturas, em especial, devido à possibilidade de corrigir falhas detetadas, os §§ 6, 7, 8 e 36, alínea 5 do regulamento eleitoral remetem para a lei sobre a organização das empresas (RE). Durante o período indicado (cf. acima em I.2), estará disponível, na sala supracitada, um exemplar do texto do regulamento eleitoral, juntamente com o caderno eleitoral. 	O regulamento eleitoral permite ainda (adicionalmente) a publicação eletrónica. Neste caso, é preciso indicar também como se processa o acesso ao regulamento eleitoral por meio eletrónico.
7. 	Esta alínea não faz parte do âmbito da convocatória eleitoral previsto por lei.
Junto da mesa eleitoral estão disponíveis formulários para as listas de candidaturas. Contudo, a utilização destes formulários não é obrigatória. São consideradas todas as listas de candidaturas que satisfaçam os requisitos elencados.
8.	Nota importante
A eleição tem de ser cancelada se não for apresentada nenhuma lista de candidaturas dentro do prazo estipulado. – Esta ocorrência determina que a mesa eleitoral perca o direito e o dever de prosseguir com a eleição para o conselho de empresa. 	Trata-se de uma circunstânia que não está prescrita no regulamento eleitoral. Dado não haver prazo adicional no processo eleitoral simplificado para o caso de não ser apresentada inicialmente nenhuma lista de candidaturas, é imperativo que a mesa eleitoral avise os efetivos deste facto.

IV.	Como e quando se realiza a eleição?
1.
As listas de candidaturas que derem entrada dentro do prazo e que cumpram os requisitos são dadas a conhecer da mesma forma que esta convocatória eleitoral; são aqui anunciadas, o mais tardar, 
a partir de  ..........................................................	O regulamento eleitoral prescreve apenas uma nota no local da afixação (§ 31, alínea 1, n.º 10 do RE); para os eleitores interessados, também é importante saber quando será de contar com a afixação da lista de candidaturas. A data depende do dia da assembleia do pessoal visando a eleição, também estabelecida na convocatória eleitoral (acima IV.2). As listas de candidaturas devem ser afixadas uma semana antes dessa data. Este prazo deverá ser indicado. Tem de coincidir com o prazo da nota de rodapé 20..
2.
A votação realiza-se no quadro de uma assembleia do pessoal,  
no dia  .................................................................... 	A determinação do dia da votação depende primeiramente da altura em que o último conselho de empresa cessar funções, dado que a eleição se deve realizar, o mais tardar, uma semana antes do final do mandato (cf. § 3, alínea 1, parágrafo 3 do RE). O final do mandato do antigo conselho de empresa deve ser determinado de acordo com o § 21 da lei sobre a organização das empresas.
às .................................................................... horas	Aqui deve ser inscrita uma hora. Recomendamos que se comece a assembleia do pessoal a horas, para que depois se possam, eventualmente, contar os votos tranquilamente.
na sala ...........................................................	De preferência, deve ser indicada uma sala com o número; se a sala for conhecida, recomendamos que se indique também outros "nomes" habituais (p. ex., "gabinete do conselho de empresa", "átrio", "cantina", etc.). No caso de empresas de grandes dimensões, deve indicar-se ainda o edifício e a localização da sala no edifício.
através da presente convocatória.
Neste dia e nesta sala, é possível votar o mais tardar até às ............. horas. 	O regulamento eleitoral não contém quaisquer regras relativas ao final da votação, no caso de processo eleitoral simplificado. Contudo, esse momento deve ser determinado para excluir a suspeita de manipulações. Além disso, pode seguir-se a contagem pública dos votos, a ter início a uma hora previamente estipulada.

3.	Votação por correspondência
No dia da votação, quem estiver impedido de votar presencialmente no local da eleição tem a possibilidade de o fazer por correspondência, ou seja, por carta.	A mesa eleitoral tem também a possibilidade de decretar obrigatoriamente a votação por correspondência "para estabelecimentos e pequenas empresas geograficamente distantes da empresa principal" (cf. § 24, alínea 3 do RE). Isto poderia ser formulado da seguinte forma por meio de uma alínea adicional:
"Para os colaboradores ................................ [p. ex. "do armazém externo em Hamburg-Bergedorf" ou "do escritório de vendas em Rostock" ou algo semelhante] decretamos, pela presente, a votação por carta (votação por correspondência). Os colaboradores visados recebem, sem solicitação, a documentação da votação por correspondência enviada pela mesa eleitoral."
Se isso se justificar, a documentação necessária pode ser solicitada imediatamente junto da mesa eleitoral. É preciso indicar para que endereço deve ser enviada a documentação. Contudo, a documentação só pode ser enviada aprox. 5 dias	A lei não prescreve esse prazo. Ele resulta da obrigatoriedade de os boletins de voto, que têm de ser enviados juntamente com a documentação da votação por correspondência, só poderem ser feitos depois da existência e do anúncio das listas de candidaturas. Recomendamos que se parta do dia do anúncio das listas de candidaturas (acima IV.1) e se acrescente 1 a 2 dias. – A indicação de uma data aproximada é útil para os visados, dado que, em determinadas circunstâncias, o endereço para onde a documentação deve ser enviada pode depender do momento do envio. antes do dia da assembleia do pessoal visando a eleição, ou seja, por volta do dia .........................	Aqui deve ser inscrita uma data. No restante, equipara-se à observação anterior.. A partir deste momento, a documentação da votação por correspondência pode ser levantada também junto da mesa eleitoral durante o respetivo horário de atendimento.
O pedido de votação por carta (votação por correspondência) tem de dar entrada junto da mesa eleitoral, o mais tardar, três dias antes da assembleia do pessoal visando a eleição, ou seja, o mais tardar
no dia  ...........................................................
às  ...........................................................  horas.	Os dados não estão previstos no regulamento eleitoral. No entanto, recomendamos que se indique uma hora para o término do prazo, pois, caso contrário, este será até às 24h00. Para que a indicação da hora de término do prazo não seja encurtada, o fim do prazo deverá coincidir, aproximadamente, com o fim do horário normal de trabalho; no caso de trabalho por turnos, ou se deixa o término do prazo para as 24h00 ou então toma-se por base um momento, que poderá ser 1 hora depois do fim do turno diário.
A votação por correspondência realiza-se mediante a devolução atempada à mesa eleitoral do boletim de voto preenchido, dentro do envelope franquiado enviado, previsto para o efeito. Este envelope tem de chegar, o mais tardar, no momento do início da contagem dos votos, neste caso,
no dia  ...........................................................
às  ...........................................................  horas
ao local de contagem dos votos
na sala ...........................................................
junto da mesa eleitoral.
4. 	Esta alínea não faz parte do âmbito da convocatória eleitoral previsto por lei.
Os/As eleitores/as podem votar num/a candidato/a individual. De acordo com o número total de lugares a atribuir no conselho de empresa, cada eleitor/a tem .......  votos	É necessária uma indicação numérica; tem de corresponder ao número do conselho de empresa (acima II.). que pode atribuir aos candidatos. A cada candidato pode ser atribuído, no máximo, um voto. Os boletins de voto nos quais foram escolhidos (com uma cruz) mais candidatos/as do que os lugares a atribuir no conselho de empresa são tidos como nulos e não serão considerados na contagem de votos. 	Para conselhos de empresa de 1 elemento, é recomendável a seguinte formulação um pouco mais simples:
"A eleição realiza-se entre cada um/a dos/as candidatos/as. Cada eleitor/a pode atribuir um voto a um/a candidato/a. Os boletins de voto com mais de um/a candidato/a escolhido/a (com uma cruz) são tidos como nulos e não serão considerados na contagem de votos."
5. 	Esta alínea não faz parte do âmbito da convocatória eleitoral previsto por lei.
A votação realiza-se fazendo uma cruz no local previsto do boletim de voto. Os boletins de voto preenchidos de forma a não deixar perceber de forma inequívoca a vontade do/a eleitor/a são tidos como nulos e não serão considerados na contagem de votos. Também são tidos como nulos os boletins de voto que contenham qualquer comentário, acrescentos ou outras marcações.

V.	Convocatória para a contagem de votos – promulgação dos resultados eleitorais
O momento em que os votos entregues podem ser contados depende do facto de se fazer uso do direito do voto por correspondência, ou seja, de uma votação posterior.
A priori, está previsto que a contagem dos votos ocorra imediatamente a seguir ao término da votação, ou seja 
no dia ...................................... a partir das ................................. horas 
na sala ...........................................................	As entradas têm de corresponder aos dados no momento do final da votação. O ideal seria que a contagem de votos se realizasse imediatamente a seguir à votação. Além disso, recomendamos que a sala de votação seja também usada como sala de contagem de votos para que não seja preciso transportar nada. 
e que os resultados eleitorais provisórios sejam anunciados oralmente. 
Caso se aplique a votação posterior, a contagem de votos e a promulgação dos resultados eleitorais provisórios serão fixados 
para ...................................... a partir das ................................. horas 
na sala ...........................................................
. 	Estes dados devem coincidir com os dados em IV.3 no final (último prazo para a entrega da documentação da votação por correspondência), dado que a documentação da votação por correspondência tem de estar sincronizada com o momento imediato antes da contagem de votos.
Pouco antes da assembleia do pessoal para a eleição do conselho de empresa, a mesa eleitoral, deve anunciar junto à convocatória eleitoral em qual dos dois prazos a contagem de votos se irá realizar. Além disso, essa informação também será transmitida oralmente na assembleia do pessoal.
Em qualquer dos casos, a contagem de votos é pública. Todos os colegas estão convidados a assistir à contagem de votos.
A promulgação oficial dos resultados eleitorais realiza-se pouco depois da contagem de votos em todos os locais em que esta convocatória eleitoral estiver afixada.
VI. 	Pedido de apoio da mesa eleitoral
Serão aceites por todos os membros da mesa eleitoral todas as indicações sobre falhas, irregularidades ou impedimentos na fase de preparação da eleição, no decurso da eleição ou durante a votação.

VII. 	Como e onde pode ser contactada a mesa eleitoral?
As objeções e outras declarações a entregar à mesa eleitoral devem ser endereçadas ao presidente da mesa eleitoral, 
o Senhor / a Senhora ................................................................................................
O(A) presidente pode ser contactado(a) pessoalmente ou por telefone no horário normal de trabalho	Seria bom que os dados fossem tão precisos quanto possível. Além disso, é recomendável que a mesa eleitoral tenha um horário de atendimento regular e que ele fosse aqui divulgado. da seguinte forma:
..............................................................................................................	Se for criado um gabinete da mesa eleitoral adequado, devem ser dados o endereço e os números de telefone e de fax respetivos. Caso contrário, acrescentar aqui o local de trabalho do presidente da mesa eleitoral, se possível com os números de telefone e de fax.

VIII.	Onde há mais informações sobre a eleição do conselho de empresa?
Devido a inúmeras outras particularidades do processo eleitoral, remete-se para a lei sobre a organização das empresas (§§ 1 a 20), bem como para o regulamento eleitoral aí estipulado. O texto do regulamento eleitoral pode ser verificado no mesmo local em que o caderno eleitoral; aplicam-se os períodos aí indicados. 	Se a divulgação do regulamento eleitoral for complementada de forma eletrónica (p. ex., na intranet), também deve ser indicado como lá chegar (cf. § 2, alínea, 4 parágrafos 3 e 4 do RE).
..................................................., 	Indicar o local em que a sociedade ou empresa está situada. ...........................  de 2018	Importante! – A data aqui indicada tem de corresponder efetivamente à data da afixação da convocatória eleitoral. Dito de outra forma: a convocatória eleitoral deve ser afixada no dia do respetivo edital. Se a convocatória eleitoral tiver de ser afixada em locais distantes, ela deve ser enviada por fax pelo assistente eleitoral que estiver no local, para que possa ser afixada logo a seguir. Se isso não for possível, a convocatória eleitoral deverá ser assinada com uma data futura, para que seja possível a sua afixação no dia do respetivo edital oficial.
	O dia do edital da convocatória eleitoral não deverá ser escolhido ao acaso. Exige um planeamento prévio preciso, para que seja possível tratar todos os passos da eleição com o devido tempo. No processo eleitoral simplificado, deve ser previsto um período de 4 semanas entre a convocatória eleitoral e o dia da assembleia do pessoal visando a eleição.

A mesa eleitoral
............................               ................................                ................................	Devem ser aqui acrescentados os nomes dos membros da mesa eleitoral. Estes têm de assinar a convocatória eleitoral pelo seu próprio punho. Devem ser indicados a pessoa e o nome do presidente. – O § 3, alínea 1 do RE prevê (unicamente) que a convocatória eleitoral seja assinada pelo presidente da mesa eleitoral e por, pelo menos, mais um membro. A tradição dita que a convocatória eleitoral seja assinada por todos os membros da mesa eleitoral.
Os restantes membros da mesa eleitoral podem ser contactados pessoalmente e por telefone, da forma que se segue.	Não se trata aqui de uma parte obrigatória da convocatória eleitoral. Contudo, é muito útil para as pessoas com direito de voto se souberem desta forma, sem problemas, como podem também contactar os restantes membros da mesa eleitoral. Deve ser também indicada a sala onde é possível o contacto pessoal, bem como um número de telefone e, eventualmente, também um de fax.
O(A) suplente Senhor / Senhora ..............................................................
Senhor / Senhora ................................................................................................

Nota interna da mesa eleitoral para esta convocatória eleitoral
Afixada
no dia:
por:
Afixação controlada 	De acordo com a lei, a convocatória eleitoral não deve ser apenas afixada, deve também "manter bem legível" (cf. § 3, alínea 4 do RE). Por isso, recomendamos que a convocatória eleitoral afixada seja verificada regularmente. Se isto for feito, o mais fácil é registar esta verificação rubricando e pondo a data na própria convocatória eleitoral.
no dia:
por:
Este cartaz deve ser afixado 2 semanas depois da promulgação dos resultados eleitorais e passado à mesa eleitoral; o mais tardar no dia: 30/06/2018.
Afixado 
no dia:
por:


Observações relativas à convocatória eleitoral








