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Caro(a) Associado(a) 
 
Na observância dos estatutos do PMI Portugal, vai ser dado início ao processo eleitoral que elegerá 
dois elementos da Direção – Vice-Presidente de Marketing e Vice-Presidente de Desenvolvimento 
Profissional e Educação. 

A nossa associação tem a honrosa missão de dinamizar e representar a atividade de gestão de 
projetos em Portugal, tendo como fins: 

• Promover, como associação profissional, a profissão do gestor de projetos, bem como 
o conhecimento científico e prática industrial da gestão de projetos. 

• Promover a representação oficial do PMI® em Portugal, sendo o PMI® a organização 
líder internacional, de origem norte-americana, que representa os profissionais da 
gestão de projetos em todo o mundo, e normaliza e certifica as práticas e o 
conhecimento científico relevantes para a gestão de projetos. 

Todos os associados, no pleno gozo dos seus direitos, do PMl® e do PMI Portugal, incluindo a 
situação regularizada das respetivas quotas, podem votar para os órgãos sociais do PMI Portugal. 

Cada associado, cumprindo os requisitos de elegibilidade, só pode ser candidato a um dos dois 
pelouros em eleição. 

Os associados reger-se-ão e respeitarão os Estatutos do PMI® e do PMI Portugal, bem como todas 
as orientações, procedimentos, regras e diretivas deles legalmente decorrentes. 

 
Convocatória para a apresentação de candidaturas 

 
Apela-se aos associados que se voluntariem na candidatura aos pelouros vagos, para a nobre 
missão de contribuírem ativamente para a elevação dos padrões e visibilidade da carreira de 
gestor de projetos em Portugal e no mundo. 

Para informações complementares e mais detalhadas sobre as funções e responsabilidades de 
cada um dos pelouros em eleição, bem como as regras estabelecidas no procedimento eleitoral, 
aconselhamos os nossos associados a lerem os estatutos e procedimento eleitoral em vigor, 
apresentados na página Internet do PMI Portugal, na seguinte ligação: 

http://pmi-portugal.org/estatutos/  

 

As candidaturas podem ser apresentadas eletronicamente para o correio eletrónico da Comissão 
Eleitoral (comissao.eleitoral@pmi-portugal.org) até às 23H59 do próximo dia 18/02/2010, 
tendo os associados que desejem apresentar a sua candidatura que proceder ao envio da Ficha 
de Candidatura que acompanha esta convocatória devidamente preenchida, bem como uma 
foto tipo passe. 

A Comissão Eleitoral confirmará a validade das candidaturas apresentadas, à luz dos requisitos 
mencionados nos estatutos do PMI Portugal Chapter (artigos 3º e 6º), através de validação 
eletrónica ou documental. 

 

http://pmi-portugal.org/estatutos/
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0 ato eleitoral 

 

O ato eleitoral decorre por votação eletrónica, sob controlo do PMI®. 

A votação eletrónica será realizada com a certificação da ausência de repetição de voto e com 
validação do poder de voto do eleitor, através da utilização de um certificado emitido de forma 
aleatória, com recurso a método de cálculo secreto, determinado pelo PMI®. 

Compete à Comissão Eleitoral garantir o rigor e isenção dos procedimentos administrativos 
conducentes à realização do voto. 

As instruções para o voto eletrónico serão enviadas por correio eletrónico, para cada um dos 
Associados. 

Na tabela em baixo apresentam-se as principais etapas e datas previstas para o processo 
eleitoral: 

 

Etapa Data de Início Data de Fim 

1. Comunicação de eleições e pedido de candidaturas (por correio 
eletrónico) 

03/02/2020 03/02/2020 

2. Receção e validação das candidaturas 04/02/2020 18/02/2020 

3. Período de votação 24/02/2020 08/03/2020 

4. Contagem, validação e ata de apuramento 09/03/2020 10/03/2020 

5. Tomada de posse Após validação do processo eleitoral 

 
Todas as dúvidas que os Associados possam ter sobre o processo eleitoral podem ser colocadas 
através do correio eletrónico da Comissão Eleitoral: comissao.eleitoral@pmi-portugal.org.  

Estamos convictos da participação ativa e empenhada dos associados, na continuação do 
desenvolvimento da nossa associação, apelando ao voto de todos os associados. 

 

PMI Portugal, 3 de Fevereiro de 2020 

 
A Comissão Eleitoral 
António Miguel (Presidente) 
Fernando Albuquerque (Vogal) 
André Santos (Vogal) 
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