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1 – Introdução 
 Esta instrução da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) da Quercus – Associação Nacional 

de Conservação da Natureza (Quercus – A.N.C.N., Quercus) é da responsabilidade do 

Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral (P.MAG). 

 Esta instrução deve ser lida e cumprida por todos os que participem e colaborem no 

processo eleitoral para eleição dos órgãos sociais da Quercus, nomeadamente pelos 

colaboradores do Secretariado Nacional da Quercus – A.N.C.N. (S.N.), em complemento dos 

artigos e prescrições referidas no parágrafo seguinte. 

 Esta instrução pretende cumprir os requisitos aplicáveis previstos no Código Civil 

português, designadamente os seus Artigos 172.º, 173.º, 174.º, 175.º e 176.º, os Estatutos da 

Quercus – A.N.C.N. (Estatutos), designadamente os seus Artigos 6.º, 8.º, 9.º, 10.º, 15.º, 16.º, 

19.º e 29.º, o Regulamento Interno da Quercus (R.I.), designadamente os seus Artigos 6.º, 15.º 
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e 16.º, bem como outras deliberações posteriores da Direção Nacional da Quercus – A.N.C.N. 

(D.N.), já em cumprimento há mais de 10 anos atrás em relação a 2020. 

1.1 – Requisitos prévios ao processo eleitoral  
 A Gestão de Sócios da Quercus – A.N.C.N. (G.S.), em cumprimento das deliberações 

emitidas há mais de 10 anos atrás em relação a 2020, designadamente a que proibiu os núcleos 

e outras estruturas de emitir recibos de liquidação de quotas de associados, com exceção da 

G.S., que resultou na não aplicação geral do n.º 3 do Art.º 15.º do R.I. e, consequentemente, o 

recebimento e depósito de forma conjunta de quotas de múltiplos associados, com a exceção 

óbvia de liquidação de quotas de associados das categorias juniores, jovens e até adultos num 

contexto de liquidação por outra pessoa do mesmo agregado familiar, não deve aceitar tal 

prática e deve recusar tal pagamento conjunto, devolvendo tal pagamento e pedindo ao próprio 

associado, pela via mais rápida e garantida de comunicação que tiver ao seu alcance, a 

liquidação pelo próprio da sua devida quota ou por um comprovado membro do seu agregado 

familiar. 

 A forma e meios para cumprir este requisito deve ser complementarmente definida pela 

D.N.. 

1.2 – Aspetos prévios sobre a convocação da Assembleia-

Geral para eleições dos órgãos sociais 
 De notar que a convocatória para uma Assembleia-Geral Eleitoral deve incluir na Ordem 

de Trabalhos, para além do ponto da realização da votação, ponto prévio de apresentação aos 

presentes das listas candidatas e do seu programa, devendo também incluir um ponto posterior 

ao da votação, para deliberação sobre um plano de atividades geral, sem incluir a necessidade 

de aprovação de orçamento, já que os candidatos à eleição podem não ter tido a possibilidade 

efetiva de ter acesso ao balanço e contas para poder apresentar um orçamento. 

2 – Regras de controlo do processo eleitoral 

2.1 – Regras gerais 
 O cumprimento das regras operacionais previstas nesta Instrução não implica qualquer 

não cumprimento de outras regras normais no referente ao registo e arquivo de correspondência 

via correio postal e via correio eletrónico em vigor, por instrução da D.N., por parte dos 

colaboradores do S.N., com funções nesse campo nos termos do Art.º 12.º, alínea g) e 16.º, n.º 

2, alíneas b) e d) do R.I., mas devem ser utilizadas de forma complementar e eventualmente 

com os adicionais cuidados aqui prescritos no tocante ao arquivo da mesma. 

2.2 – Validação das listas candidatas 
 A validação final da correção das listas candidatas é da competência e responsabilidade 

do P.MAG, após informações necessárias por parte da G.S. e do S.N.. 

 De notar que, como a eleição dos 4 órgãos sociais (Mesa da Assembleia-Geral, Direção 

Nacional, Conselho Fiscal e Comissão Arbitral), eleitos para um mandato com a duração de 2 

anos (Art.º 15.º, n.º 2 dos Estatutos), é feita de forma independente para cada um dos 4 órgãos, 

sendo que o boletim de voto reflete essa particularidade, no caso de alguma das listas candidatas 

não ser aceite pelo P.MAG, isso só invalida a lista candidata para o órgão social específico em 

https://www.quercus.pt/images/PDF/Regulamento%20Interno%20da%20Quercus%2031%20maro%202012.pdf
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causa, não podendo então ser listada no boletim de voto, não invalidando todas as listas que se 

candidataram sob o mesmo programa (candidatura geral em conjunto). 

2.2.1 – Comunicação inicial pública do Presidente em exercício da 

Mesa da Assembleia-Geral 
 Logo no início do processo eleitoral, no momento de emissão da convocatória para a 

Assembleia-Geral Eleitoral, ou noutro momento adequado, mas sempre numa fase inicial do 

processo eleitoral, o P.MAG deve dirigir uma comunicação pública com o teor que se apresenta 

abaixo. 

 Esta comunicação deve ser pública uma vez que não há atualmente a possibilidade de 

contactar em tempo útil todos os associados – que devem ser contactados duma forma fácil e 

com poucos custos, se tal não for feito em conjunto com a distribuição da convocatória. 

-------------------- 

 

Mensagem do Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral aos 

associados da Quercus – A.N.C.N. 

    Caro(a) associado(a), 

    O Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral tem a mesma competência 

funcional do ex-titular do cargo (Art.º 4.º, n.º 1 do R.I.), pelo que se lhe aplicam as mesmas 

disposições previstas nos Estatutos e no R.I. para o titular do cargo de Presidente da Mesa da 

Assembleia-Geral. 

    O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral (P.MAG) tem competência para convocar a 

Assembleia-Geral, dirigir os trabalhos, coordenar a redação do texto da ata e proceder à 

assinatura da mesma, dar posse aos membros dos corpos sociais nos dez dias subsequentes à 

sua eleição e exercer as demais funções, que pelos estatutos, regulamentos e lei lhe sejam 

permitidos (Art.º 16.º, n.º 3 dos Estatutos). 

    Neste sentido, cabe nas funções do P.MAG receber e validar candidaturas aos órgãos sociais 

elencados no Art.º 15.º, n.º 1 dos Estatutos, que compreendem a Mesa da Assembleia-Geral, a 

Direção Nacional, o Conselho Fiscal e a Comissão Arbitral (Art.º 6.º, n.º 2 do R.I.), receber 

pedidos de voto por correspondência e validar esses pedidos (Art.º 6.º, n.º 6, alíneas a) e c) do 

R.I.), e abrir os votos por correspondência em Assembleia-Geral (Art.º 6.º, n.º 6, alínea e) do 

R.I.). 

    No mais, ao P.MAG cabe coordenar e dirigir o processo eleitoral, dispondo para tal de amplos 

poderes de fiscalização do processo eleitoral, nos termos previstos nos Estatutos e R.I.. 

    Note-se que, o P.MAG, nos seus poderes de coordenação e direção do ato eleitoral, pode 

tomar todas as medidas que entender necessárias para prevenir e combater a possibilidade de 

fraude no processo eleitoral. 

    Tendo em consideração o clima de suspeição criado no âmbito dos mais recentes atos 

eleitorais com vista à eleição dos órgãos sociais da Quercus – A.N.C.N., constitui dever 

estatutário do P.MAG tomar todas as medidas necessárias para prevenir e combater a 

possibilidade de fraude no processo eleitoral. 

    Assim, cumpre informar os(as) associados(as) que pretendam recorrer ao voto por 

correspondência, previsto e regulado no Art.º 19.º, n.º 8 dos Estatutos e no Art.º 6.º, n.º 6 do 

R.I. nas eleições que decorrerão no dia 31/10/2020, com início às 14h00, que deverão observar 

as seguintes medidas de monitorização e escrutínio do ato eleitoral: 

    1 – Resulta do Art.º 19.º, n.º 9 dos Estatutos que, o sócio que fizer uso do direito de voto por 

correspondência deve dirigir ao P.MAG uma carta contendo a identificação necessária, dentro 

da qual incluirá o seu voto em sobrescrito fechado. Neste sentido, poderá ser estabelecido um 

modo de identificação do(a) associado(a) que vota por correspondência; 
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    2 – Inscrever sócios com a finalidade de tomar o poder é um ato ilegal. Arregimentar sócios, 

pagando-lhes as quotas configura um ato de manipulação, simulação ou falsificação, punível 

nos termos do Art.º 336.º do Código Penal (“Falsificação do recenseamento eleitoral”), que 

prevê o seguinte no seu n.º 1 e 3: 

        «1 – Quem: 

            a) Provocar a sua inscrição no recenseamento eleitoral fornecendo elementos falsos; 

            b) Inscrever outra pessoa no recenseamento eleitoral sabendo que ela não tem o direito 

de aí se inscrever; 

            c) Impedir a inscrição de outra pessoa que sabe ter direito a inscrever-se; ou 

            d) Por qualquer outro modo falsificar o recenseamento eleitoral; 

é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. 

        3 - A tentativa é punível.»; 

    3 – O P.MAG diligenciará para que o Secretariado Nacional e a Gestão de Sócios da Quercus 

– A.N.C.N., sob sua orientação, controlo e fiscalização, em cumprimento de instruções 

específicas de controlo deste processo eleitoral, em colaboração com a Mesa da Assembleia-

Geral, não envie o boletim de voto por correspondência no caso de ser verificado existirem 

circunstâncias que revelem fortes indícios de conluio ou manipulação eleitoral, 

designadamente: arregimentação de associados em bloco, com quotas pagas com origem em 

contas bancárias que não do próprio ou do seu agregado familiar, ou com origem em Núcleo 

Regional da Quercus – A.N.C.N. fora da área de residência do associado; 

    4 – No decorrer dos habituais procedimentos de validação do solicitante do boletim do voto 

por correspondência, o P.MAG diligenciará para que o Secretariado Nacional e a Gestão de 

Sócios da Quercus – A.N.C.N., sob sua orientação, controlo e fiscalização, em cumprimento de 

instruções específicas de controlo deste processo eleitoral, em colaboração com a Mesa da 

Assembleia-Geral, confiram se o(a) associado(a) requerente do boletim de voto por 

correspondência teve a sua quota (ou quotas) de associado(a) pagas pelo(a) próprio(a), ou seja, 

sem arregimentação de associados em bloco, com quotas pagas com origem em contas 

bancárias que não do próprio ou com origem em Núcleo Regional da Quercus – A.N.C.N. fora 

da área de residência do associado, exceto no caso de associados(as) com quotas pagas no 

âmbito de um mesmo agregado familiar, podendo eventualmente, se houver dúvidas, responder 

ao(à) associado(a) enviando-lhe o boletim de voto, mas em simultâneo notificando-o(a) nessa 

resposta sobre a verificação efetuada e que se o(a) associado(a) não regularizar a situação até 

ao prazo previsto, o seu voto por correspondência não será aceite no momento do escrutínio; 

    5 – O P.MAG não validará boletins de voto por correspondência recebidos por via postal 

com números sequenciais dos Correios (CTT) que indiciem conluio ou manipulação eleitoral 

ou outras irregularidades que possam, de algum modo, interferir com a justeza e a liberdade 

próprias e inerentes ao ato eleitoral; 

    6 – Caso se verifiquem situações como as descritas nos pontos anteriores, ou outras 

irregularidades graves, o P.MAG reportará essas situações às entidades judiciárias competentes; 

    7 – Os votos recebidos que configurem situações como as descritas nos pontos anteriores não 

serão validados/aceites no âmbito deste ato eleitoral. 

O Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral da Quercus – A.N.C.N., 

Paulo Neves Silveira, associado n.º 16399. 

 

NOTA – O Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral enviará esta mensagem à 

comunicação social, de modo a assegurar a maior circulação possível desta informação, visto 

que nem todos os associados têm o seu endereço de correio eletrónico atualizado na Base de 

Dados de associados da Quercus – A.N.C.N. e os custos de envio de correspondência postal 

são de alguns milhares de euros. 
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-------------------- 

2.3 – Teor do Boletim de Voto 
 O Boletim de Voto, se possível em formato A5, deve listar em matriz e em separado todas 

as listas candidatas («Lista A», «Lista B», «Lista C»…) com possibilidade de votação em 

separado para cada um dos 4 órgãos sociais, «Mesa da Assembleia-Geral», «Direção 

Nacional», «Conselho Fiscal» e «Comissão Arbitral», não devendo ser impresso qualquer 

quadrado de votação no cruzamento duma linha com uma coluna referente a um órgão e lista 

candidata cuja lista tenha sido eliminada no processo de validação das listas candidatas. 

 O Boletim de Voto deve ser impresso em papel timbrado ou ser carimbado com um 

carimbo da Quercus – A.N.C.N., antes de ser enviado ao(à) associado(a). 

2.4 – Exercício do voto por correspondência 
 A todos(as) os(as) associados(as) que solicitarem o exercício do voto por correspondência 

devem ser enviadas informações completas sobre as «lista(s) candidata(s) à Mesa da 

Assembleia-Geral, à Direcção Nacional, ao Conselho Fiscal e/ou à Comissão Arbitral» e sobre 

o «programa que se propõem executar», sendo que no caso da solicitação ser feita por correio 

eletrónico, deve ser enviado um apontador para o sítio específico da Quercus onde estiverem 

publicados tais documentos na W.W.W. da Internet. 

 Se possível e com a devida antecedência, deve ser publicamente divulgada por mais do 

que uma vez, a partir do momento em que o P.MAG assim o determinar, a forma como um(a) 

qualquer associado(a) se deve dirigir ao mesmo para solicitar o exercício do voto por 

correspondência, com o seguinte teor: 

-------------------- 

 

    Caro(a) associado(a) da Quercus – A.N.C.N., 

    Para solicitar o exercício do direito de voto por correspondência nas próximas eleições para 

os órgãos sociais da Quercus – A.N.C.N., que se realizam a 31/10/2020, deve dirigir uma 

mensagem de correio eletrónico para o endereço de correio eletrónico 

QUERCUS@QUERCUS.PT, c/c MESAELEITORAL2020@QUERCUS.PT, com o seguinte 

teor, tendo em atenção a inclusão opcional em anexo dum comprovativo de liquidação da(s) 

quota(s), se o tiver feito recentemente (há menos de 1 mês): 

 

    Ex.mo Sr. Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral 

    da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza, 

    Eu, (NOME COMPLETO EM MAIÚSCULAS)_________________________________, 

associado(a) n.º ________ da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza, 

venho por este meio indicar que pretendo votar por correspondência na Assembleia-Geral 

Eleitoral a 31/10/2020, de acordo com o disposto no Art.º 19.º, n.º 8 e n.º 9 dos Estatutos, assim 

como no Art.º 6.º, n.º 6 do Regulamento Interno da Associação. Como tal, solicito que me seja 

enviado um boletim de voto impresso de modo a que eu possa exercer o meu direito de voto 

por correspondência. 

[INÍCIO DE PARÁGRAFO OPCIONAL] 

    Como liquidei recentemente (há menos de 1 mês) a(s) quota(s) em atraso, junto em anexo 

um comprovativo de liquidação da(s) mesma(s). 

[FIM DE PARÁGRAFO OPCIONAL] 

    Com os melhores cumprimentos, 

    (Nome)_____________________________________________ 

 

mailto:QUERCUS@QUERCUS.PT
mailto:MESAELEITORAL2020@QUERCUS.PT


 

 6/11 

QMAG-InstrControloEleitoral.docx 

-------------------- 

 O registo da informação relevante necessária ao controlo do processo eleitoral, 

especialmente para os pedidos dos associados para voto por correspondência deve ser 

complementarmente executado pelo S.N. e pela G.S. num ficheiro Excel disponibilizado e 

controlado pelo P.MAG. 

2.4.1 – Passos do controlo do voto por correspondência 

2.4.1.1 – Receção e resposta ao pedido de voto por correspondência 

 Recebido um pedido de voto por correspondência dum suposto associado por mensagem 

de correio eletrónico ou por carta via correio postal: 

2.4.1.1.1 – Via correio eletrónico: 

 Deve ser validado: 

  i) se o n.º de associado, nome e endereço de correio eletrónico coincidem com 

o que consta na Base de Dados de associados da Quercus (B.D.), cuja atualização é da 

competência da G.S., nos termos do Art.º 15.º, n.º 1, alínea a) do R.I.; 

  ii) se associado teve quotas pagas com origem em contas bancárias de terceiros 

(não do próprio), com exceção das situações de pagamento dentro do mesmo agregado 

familiar; 

  iii) se associado teve quotas pagas com origem em Núcleo Regional da Quercus 

– A.N.C.N. fora da área de residência do associado, ou dentro da área de residência do 

associado: 

 a) Se não coincidirem, designadamente se não coincidir o endereço de correio 

eletrónico, deve ser enviado no mais breve prazo possível e pela mesma via, PARA AMBOS 

OS ENDEREÇOS DE CORREIO ELETRÓNICO, se existir algum outro registado na B.D., 

EM MENSAGENS DE CORREIO ELETRÓNICO INDEPENDENTES (SEPARADAS), 

a seguinte comunicação, incluindo a seguir ao texto abaixo de resposta, uma cópia da mensagem 

de correio eletrónico recebida:  

  a.1) se for verificada algumas das situações referidas nos itens ii) ou iii), DEVE 

SER INCLUÍDO EM AMBAS AS COMUNICAÇÕES O PARÁGRAFO OPCIONAL 

indicado, senão deve ser suprimido: 

-------------------- 

 

    Caro(a) associado(a) da Quercus – A.N.C.N., 

    O endereço de correio eletrónico pelo qual nos contactou através da sua mensagem abaixo 

transcrita não consta da Base de Dados de associados da Quercus – A.N.C.N. (B.D.), pelo que, 

para evitar possibilidade de fraude no processo eleitoral, precisamos de respostas/confirmações 

de autorização de registo de dados na B.D. do seguinte (responder à pergunta P1 e responder 

ao pedido P2): 

    – P1 – Autoriza que o novo endereço de correio eletrónico que usou como remetente da 

mensagem que enviou e que também vai usar como remetente da mensagem com a resposta a 

estas perguntas é o endereço de correio eletrónico que a Quercus – A.N.C.N. deverá registar na 

sua B.D. para comunicar consigo sobre qualquer assunto relacionado com comunicações 

internas para os associados, com exceção do que está previsto doutro modo nos Estatutos e 

Regulamento Interno? 

    – P2 – Para comprovar se é o próprio, envie-nos uma imagem do seu C.C./B.I. (ou N.I.P.C. 

no caso de associado coletivo), a qual autoriza que a Quercus – A.N.C.N. arquive apenas para 

efeitos de controlo deste processo eleitoral. 

https://www.quercus.pt/images/PDF/Regulamento%20Interno%20da%20Quercus%2031%20maro%202012.pdf
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NOTA IMPORTANTE 1 – Se responder NÃO ou não responder à pergunta P1, ou não 

responder ao pedido P2, este protocolo de verificação termina e não lhe será enviada a 

documentação para exercer o voto por correspondência, tendo de nos contactar novamente por 

outra via, como a de correio postal, ou votar presencialmente. 

[INÍCIO DO PARÁGRAFO OPCIONAL – SUPRIMIR ESTA LINHA] 

NOTA IMPORTANTE 2 – Por outro lado, foi verificado que a(s) sua(s) quota(s) parece ter 

sido paga(s) por terceiro(s), não por si próprio ou por alguém do seu agregado familiar, o poderá 

significar uma situação de arregimentação de associados em bloco, ou até mesmo um crime, 

como foi publicamente comunicado pelo Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral 

e está publicado, pelo que lhe estou a notificar que se não regularizar a situação até às 23h59 

de 28/10/2020, quarta-feira, o seu voto por correspondência não será aceite no momento do 

escrutínio. 

[FIM DO PARÁGRAFO OPCIONAL – SUPRIMIR ESTA LINHA] 

    Com os meus cumprimentos, 

    O Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral da Quercus – A.N.C.N., 

    Paulo Neves Silveira. 

 

[ENVIAR ABAIXO UMA CÓPIA DA MENSAGEM DE CORREIO ELETRÓNICO 

RECEBIDA] 

-------------------- 

 b) Se coincidirem, designadamente se coincidir o endereço de correio eletrónico, 

deve ser enviada no mais breve prazo possível e pela mesma via a seguinte comunicação, 

incluindo a seguir ao texto abaixo de resposta, uma cópia da mensagem de correio eletrónico 

recebida: 

  b.1) se for verificada algumas das situações referidas nos itens ii) ou iii), DEVE 

SER INCLUÍDO NA COMUNICAÇÃO O PARÁGRAFO OPCIONAL indicado, senão 

deve ser suprimido: 

-------------------- 

 

    Caro(a) associado(a) da Quercus – A.N.C.N., 

    Para evitar possibilidade de fraude no processo eleitoral, precisamos de 

respostas/confirmações de autorização de registo de dados na Base de Dados de associados da 

Quercus – A.N.C.N. (B.D.) do seguinte (responder à pergunta P1 e ao pedido P2): 

    – P1 – Autoriza que o endereço de correio eletrónico que usou como remetente da mensagem 

que enviou e que também vai usar como remetente da mensagem com a resposta a estas 

perguntas é o endereço de correio eletrónico que a Quercus – A.N.C.N. deverá registar na sua 

B.D. para comunicar consigo sobre qualquer assunto relacionado com comunicações internas 

para os associados, com exceção do que está previsto doutro modo nos Estatutos e Regulamento 

Interno? 

    – P2 – Para comprovar se é o próprio (ou responsável da entidade que é associada coletiva), 

envie-nos uma imagem do seu C.C./B.I. (ou N.I.P.C. no caso de associado coletivo), a qual 

autoriza que a Quercus – A.N.C.N. arquive apenas para efeitos de controlo deste processo 

eleitoral. 

NOTA IMPORTANTE 1 – Se responder NÃO ou não responder à pergunta P1, ou não 

responder ao pedido P2, este protocolo de verificação termina e não lhe será enviada a 

documentação para exercer o voto por correspondência, tendo de nos contactar novamente por 

outra via, como a de correio postal, ou votar presencialmente. 

[INÍCIO DO PARÁGRAFO OPCIONAL – SUPRIMIR ESTA LINHA] 

NOTA IMPORTANTE 2 – Por outro lado, foi verificado que a(s) sua(s) quota(s) parece ter 

sido paga(s) por terceiro(s), não por si próprio ou por alguém do seu agregado familiar, o poderá 
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significar uma situação de arregimentação de associados em bloco, ou até mesmo um crime, 

como foi publicamente comunicado pelo Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral 

e está publicado, pelo que lhe estou a notificar que se não regularizar a situação até às 23h59 

de 28/10/2020, quarta-feira, o seu voto por correspondência não será aceite no momento do 

escrutínio. 

[FIM DO PARÁGRAFO OPCIONAL – SUPRIMIR ESTA LINHA] 

    Com os meus cumprimentos, 

    O Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral da Quercus – A.N.C.N., 

    Paulo Neves Silveira. 

 

[ENVIAR ABAIXO UMA CÓPIA DA MENSAGEM DE CORREIO ELETRÓNICO 

RECEBIDA – SUPRIMIR ESTA LINHA] 

-------------------- 

2.4.1.1.2 – Via correio postal: 

 Deve ser validado: 

  i) se o n.º de associado e o nome coincidem com o que consta na B.D., cuja 

atualização é da competência da G.S., nos termos do Art.º 15.º, n.º 1, alínea a) do R.I.; 

  ii) se associado teve quotas pagas com origem em contas bancárias de terceiros 

(não do próprio), com exceção das situações de pagamento dentro do mesmo agregado 

familiar; 

  iii) se associado teve quotas pagas com origem em Núcleo Regional da Quercus 

– A.N.C.N. fora da área de residência do associado, ou dentro da área de residência do 

associado: 

 a) Caso surjam dúvidas sobre a regularidade da situação do associado, em resposta 

será enviada a seguinte comunicação, APENAS PARA A MORADA QUE CONSTA NA 

B.D., incluindo no verso da página com o texto de resposta abaixo, ou em anexo, uma fotocópia 

da carta recebida via correio postal: 

  a.1) se for verificada algumas das situações referidas nos itens ii) ou iii), DEVE 

SER INCLUÍDO NA COMUNICAÇÃO O PARÁGRAFO OPCIONAL indicado, senão 

deve ser suprimido: 

-------------------- 

 

    Caro(a) associado(a) da Quercus – A.N.C.N., 

    Devido ao facto de ____________________(descrição da situação que levantou dúvidas 

sobre o preenchimento do pedido)____________________, para comprovar se é o próprio, 

envie-nos uma fotocópia do seu C.C./B.I. (ou N.I.P.C. no caso de associado coletivo), na qual 

autoriza que a Quercus – A.N.C.N. arquive apenas para efeitos de controlo deste processo 

eleitoral. Para uma comunicação mais rápida sugere-se que opte pelo envio de uma imagem do 

documento em causa através do endereço de correio eletrónico QUERCUS@QUERCUS.PT. 

NOTA IMPORTANTE 1 – Se não responder em tempo útil, ou se este processo levar à 

inviabilidade de votar por correio postal (devido ao tempo decorrido) terá de votar 

presencialmente. 

[INÍCIO DO PARÁGRAFO OPCIONAL – SUPRIMIR ESTA LINHA] 

NOTA IMPORTANTE 2 – Por outro lado, foi verificado que a(s) sua(s) quota(s) parece ter 

sido paga(s) por terceiro(s), não por si próprio ou por alguém do seu agregado familiar, o poderá 

significar uma situação de arregimentação de associados em bloco, ou até mesmo um crime, 

como foi publicamente comunicado pelo Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral 

e está publicado, pelo que lhe estou a notificar que se não regularizar a situação até às 23h59 

https://www.quercus.pt/images/PDF/Regulamento%20Interno%20da%20Quercus%2031%20maro%202012.pdf
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de 28/10/2020, quarta-feira, o seu voto por correspondência não será aceite no momento do 

escrutínio. 

[FIM DO PARÁGRAFO OPCIONAL – SUPRIMIR ESTA LINHA] 

    Com os meus cumprimentos, 

    O Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral da Quercus – A.N.C.N., 

 

 

    (Paulo Neves Silveira) 

 

[ENVIAR NO VERSO OU EM ANEXO UMA FOTOCÓPIA DA CARTA DE CORREIO 

POSTAL RECEBIDA – SUPRIMIR ESTA LINHA] 

 

-------------------- 

 b) Se não existirem dúvidas sobre a regularidade da situação do associado, em 

resposta será enviada uma carta como descrito na secção seguinte, APENAS PARA A 

MORADA QUE CONSTA NA B.D.. 

2.4.1.2 – Receção da resposta ao protocolo de validação descrito na secção 

anterior e/ou resposta com envio do boletim e impresso para voto por 

correspondência 

 Deve ser enviada uma carta com o teor contido na secção «2.4.1.2.1 – Teor da carta a 

enviar ao associado com o Boletim de Voto» abaixo, APENAS PARA A MORADA QUE 

CONSTA NA B.D., incluindo em anexo e em folhas separadas, o Boletim de Voto, elaborado 

como descrito na secção «2.3 – Teor do Boletim de Voto» acima, e um impresso, 

desejavelmente em formato A5, com o teor como indicado na «2.4.1.2.2 – Teor do impresso a 

enviar ao associado com o Boletim de Voto» abaixo, ambos impressos em papel timbrado ou 

carimbados com um carimbo da Quercus – A.N.C.N.. 

2.4.1.2.1 – Teor da carta a enviar ao associado com o Boletim de Voto 

 Caro(a) associado(a) da Quercus – A.N.C.N., 

 Para exercer o seu direito de voto e ele ser aceite, tenha em atenção o seguinte 

procedimento e regras: 

 – 1 – Verifique quem são os membros candidatos das listas candidatas e qual o programa 

a que se propõem no sítio da Quercus – A.N.C.N. na W.W.W. da Internet, no U.R.L. 

«https://www.quercus.pt/», mais precisamente para cada uma das seguintes listas candidatas no 

seguinte U.R.L. respetivo: 

 – 1.1 – Da Lista A em «https://quercus.pt/images/AG2020/LISTA%20A.pdf», cujo 

programa está em «https://quercus.pt/images/AG2020/Programa%20LISTA%20A.pdf»; 

 – 1.2 – Da Lista B em «https://quercus.pt/images/AG2020/LISTA%20B.pdf», cujo 

programa está em «https://quercus.pt/images/AG2020/Programa%20LISTA%20B.pdf»; 

 – 2 – Exerça o seu direito ao voto através de cruzes dentro dos quadrados que existem 

impressos no Boletim de Voto em anexo: 

 – 2.1 – Se não existir um quadrado impresso, é porque essa lista candidata não apresentou 

candidatos a esse órgão social ou a mesma foi invalidada no processo de validação das listas 

candidatas. 

 – 2.2 – Poderá votar através dum máximo de 4 cruzes, uma para cada órgão social, «Mesa 

da Assembleia-Geral», «Direção Nacional», «Conselho Fiscal» e «Comissão Arbitral». 

 – 2.3 – Se não votar para algum órgão social (fizer menos de 4 cruzes), o seu voto para 

esse órgão social será considerado como sendo um Voto em Branco. Se votar com mais do que 

https://www.quercus.pt/
https://quercus.pt/images/AG2020/LISTA%20A.pdf
https://quercus.pt/images/AG2020/Programa%20LISTA%20A.pdf
https://quercus.pt/images/AG2020/LISTA%20B.pdf
https://quercus.pt/images/AG2020/Programa%20LISTA%20B.pdf
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uma cruz para determinado órgão social, o seu voto para esse órgão social será considerado um 

Voto Nulo. 

 – 3 – Dobre o Boletim de Voto duas vezes (em quatro partes) com a parte escrita voltada 

para dentro. 

 – 4 – Coloque o Boletim de Voto dobrado dentro dum envelope qualquer não usado, 

podendo até ser um envelope mais pequeno, feche esse envelope e NÃO ESCREVA NADA 

POR FORA DESSE ENVELOPE. 

 – 5 – Preencha o impresso que enviamos em anexo e coloque-o, juntamente com o 

envelope onde encerrou o Boletim de Voto, dentro dum outro envelope exterior, no qual deverá 

escrever: 

 – 5.1 – Como remetente: 

O SEU NOME COMPLETO 

O SEU N.º DE ASSOCIADO DA QUERCUS – A.N.C.N., 

A SUA MORADA POSTAL 

 – 5.2 – Como destinatário, EXATAMENTE O SEGUINTE: 

   PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL 

   QUERCUS – A.N.C.N. 

   CENTRO ASSOCIATIVO DO CALHAU 

   BAIRRO DO CALHAU 

   1500-045 LISBOA 

 – 6 – Envie este envelope exterior em CORREIO POSTAL REGISTADO com uma 

antecedência necessária para que o mesmo consiga chegar ao destinatário até às 14h00 de 

29/10/2020, quinta-feira (lembramos que o Correio Postal Registado tem apresentado em 

Portugal uma percentagem elevada de entrega em 2 dias para transporte no continente ou 4 dias 

para transporte a partir dos arquipélagos da Madeira e Açores, mas tal percentagem de entrega 

não é 100% garantida). 

 – 7 – IMPORTANTE – Para o seu voto ser aceite na votação, deverá garantir que tem a 

sua quota de 2019 (ou anos posteriores) atualizada até às 23h59 de 28/10/2020, quarta-feira, 

tendo que ter a sua quota paga apenas por si ou por outro membro do seu agregado familiar, 

por transferência interbancária ou por débito direto, ou ainda por cheque ou vale postal, e tenha 

em consideração que se o fez recentemente (há menos de 1 mês) deverá enviar dentro do 

envelope exterior um cópia do comprovativo de liquidação da quota. 

 – 7.1 – Se tem dúvidas sobre os valores que tem que pagar para atualização da sua quota, 

contacte, com a necessária antecedência, a Gestão de Sócios da Quercus – A.N.C.N. através de 

mensagem de correio eletrónico para GESTAOSOCIOS@QUERCUS.PT, ou por telefone para 

937788475 ou 284321326, ou por correio postal para o seguinte destinatário: 

   GESTÃO DE SÓCIOS DA QUERCUS – A.N.C.N. 

   APARTADO 230 

   7801-903 BEJA 

 – 7.2 – A atualização de quotas pode ser feita por transferência interbancária para a o 

IBAN «PT50 0035 0239 0001 2649 6306 5» da C.G.D. em Portugal, mas terá sempre que 

comunicar por escrito que o fez, enviando uma cópia do comprovativo da operação através 

duma mensagem de correio eletrónico para GESTAOSOCIOS@QUERCUS.PT ou através de 

correio postal para o endereço acima indicado. 

 – 7.3 – Na W.W.W. da Internet pode consultar outras informações relacionadas com o 

pagamento de quotas, designadamente no U.R.L. «https://www.quercus.pt/quotas-em-vigor» e 

no U.R.L. «https://www.quercus.pt/pagarquotas», bem como os contactos possíveis da Gestão 

de Sócios da Quercus – A.N.C.N. no U.R.L. «https://www.quercus.pt/contactossocios». 

 Com os meus cumprimentos, 

 O Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral da Quercus – A.N.C.N., 

mailto:GESTAOSOCIOS@QUERCUS.PT
mailto:GESTAOSOCIOS@QUERCUS.PT
https://www.quercus.pt/quotas-em-vigor
https://www.quercus.pt/pagarquotas
https://www.quercus.pt/contactossocios
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 (Paulo Neves Silveira) 

 

[ENVIAR EM ANEXO O BOLETIM DE VOTO – SUPRIMIR ESTA LINHA] 

2.4.1.2.2 – Teor do impresso a enviar ao associado com o Boletim de Voto 

Ex.mo Sr. Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral 

 da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza, 

Eu,___________________________________________________________________ 

(NOME COMPLETO EM MAIÚSCULAS), associado(a) n.º ___________ da Quercus – 

Associação Nacional de Conservação da Natureza, efetuei o meu voto no Boletim de Voto 

que envio encerrado em envelope fechado sem qualquer inscrição exterior, em anexo a este 

impresso preenchido, para ser tido em consideração no escrutínio de eleição dos órgãos 

sociais da Associação na Assembleia-Geral Eleitoral a 31/10/2020, de acordo com o disposto 

no Art.º 19.º, n.º 8 e n.º 9 dos Estatutos, assim como no Art.º 6.º, n.º 6 do Regulamento 

Interno da Associação. (Pode acrescentar notificação acessória nas 2 linhas seguintes) 

 ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(Local e data) _______________________________, ____, de ________________ de 2020. 

(Assinar como no C.C./B.I.) __________________________________________________ 

2.4.1.3 – Receção e arquivo do envelope contendo supostamente o impresso 

preenchido e o Boletim de Voto 

 O envelope recebido no S.N. deve ser mantido fechado e arquivado de forma segura até 

à sua entrega ao Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral. 

 

Lisboa, 20 de outubro de 2020. (*) 

O Presidente em exercício da Mesa da Assembleia-Geral da Quercus – A.N.C.N. 

 

 

(Paulo Neves Silveira) 

 

(*) NOTA aos 21/10/2020 – Por lapso, infelizmente, foi neste dia 21/20/2020 publicada em 

«https://quercus.pt/images/PDF/QMAG-InstrControloEleitoral.pdf» uma versão anterior desta 

Instrução da Mesa da Assembleia-Geral, datada de 19/10/2020, versão cuja edição ainda não 

tinha sido revista e fechada, em vez da versão final que foi editorialmente revista e fechada ao 

final do dia 20/10/2020, à qual agora se acrescentou apenas esta nota final, para justificar a 

republicação agora na sua versão correta final, que é a que deve ser tida em consideração por 

todos os envolvidos neste processo eleitoral. 

https://quercus.pt/images/PDF/QMAG-InstrControloEleitoral.pdf
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