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Fraternidade de Nuno Álvares
M e s a d o C o n s e l h o N a ci o n a l

ELEIÇÕES PARA A MESA DOS CONSELHOS NACIONAIS
ELEIÇÕES PARA O CONSELHO FISCAL E JURISDICIONAL NACIONAL

ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL
A Mesa dos Conselhos Nacionais, informa os Associados da FNA, de que está aberto o
período de candidaturas para a Mesa dos Conselhos Nacionais e para o Conselho Fiscal e
Jurisdicional Nacional, cujo ato eleitoral se irá verificar no Conselho Nacional Plenário a
realizar em 12 e 13 de março de 2022, conforme Convocatória desta data.
Tendo presente o desfasamento de 56 dias entre o Termo de Mandato do atual Conselho
Fiscal e Jurisdicional Nacional e da presente Mesa dos Conselhos Nacionais; a realização de
ato eleitoral na mesma data para ambos os Órgãos; no sentido de agilizar o processo,
nomeadamente com ações de caracter burocrático, como por exemplo a solicitação da
homologação das respetivas listas candidatas junto da Conferencia Episcopal Portuguesa,
entende a Mesa dever efetuar o calendário do processo eleitoral, em conjunto, pelo que se
alertam os Associados para as datas a seguir indicadas, de acordo com o estipulado no Artº.
33º, ponto 1, alíneas a); b) e c) do Regulamento Geral:
• 01 de novembro de 2021 – Abertura do processo eleitoral e convocatória do
Conselho Nacional Plenário.
• 13 de dezembro de 2021 – Final do prazo para entrega das candidaturas aos
Órgãos, que devem ser enviadas para a Mesa dos Conselhos Nacionais, por Email ou
via CTT, para os endereços indicados em rodapé.
Recorda-se que as listas candidatas deverão ser compostas por Um Presidente, um Vicepresidente e um Secretário, devendo ser observado o referido no artº 37º do Regulamento
Geral, ponto 1 e respetivas alíneas que o integram, no que se refere à forma de
apresentação da respetiva candidatura.
Com as nossas cordiais e fraternas saudações
Lisboa, 01 de novembro de 2021
O Presidente da Mesa do Conselho Nacional
___________________________________
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