
COMISSÃO ELEITORAL DA CASA DO DOURO 

ATA N.º 3 

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte, realizou-se, através de comunicação à 

distância, a partir de teleconferência, realizada com recurso à plataforma “Zoom”, uma 

reunião da Comissão Eleitoral da Casa do Douro, em que participaram todos os seus 

membros, Gilberto Paulo Peixoto Igrejas, Carla Maria Gonçalves Alves Pereira e 

Agostinho Gonçalves Alves da Santa. ------------------------------------------------------------ 

O meio usado para a realização da reunião, com contacto simultâneo visual e auditivo, 

em nada interferiu na discussão dos assuntos em causa e respetivas deliberações, que, 

assim, são tidas como formal e materialmente válidas. ----------------------------------------- 

Foram abordados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações: ------------- 

1.º - O Presidente deu as seguintes informações: fez referência a contactos feitos com o 

gabinete do Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural; relembrou 

o facto de o processo eleitoral da Casa do Douro ter sido e estado desde essa data suspenso 

por despacho da Ministra da Agricultura n.º 3659-E/2020, de 23 de março, enquanto 

vigorasse o estado de emergência; foram desenvolvidas diligências no sentido de ir 

preparando diversas minutas relacionadas com a constituição de listas de candidatura e 

respetivas proposituras e aceitação; foi ainda iniciado o trabalho preliminar de estudo da 

mais adequada possível organização das mesas eleitorais, com eventual agrupamento de 

freguesias dentro de cada círculo eleitoral. ------------------------------------------------------- 

2.º - Tendo em conta o que acima se referiu sobre a suspensão do processo eleitoral, 

verificou-se que o término dessa suspensão, nos termos do aludido despacho, aconteceria 

às 23.59 horas do dia 2 de maio, pelo que, a partir daí o mesmo processo deveria ser 

retomado. Assim, tomou-se a decisão consensual de se proceder a essa retoma, no dia 4 

de maio, 1.º dia útil posterior, na fase em que tinha sido suspenso, ou seja, de apresentação 

de listas de candidatura, recolocando-se os cadernos eleitorais disponíveis para consulta, 

nos locais em que antes se encontravam. Essa decisão só não surtiria efeito se algo de 

diferente fosse decidido pela tutela governamental, que o Presidente ficou de contactar 

em tempo útil. ----------------------------------------------------------------------------------------

Ainda sobre este específico assunto, ficou deliberado que seriam pelo Presidente 

contactados os presidentes de câmara dos círculos eleitorais para garantir a 



disponibilização para consulta dos cadernos eleitorais definitivos, nos termos já antes 

acordados; deveria ser também contactada a direção da Federação Renovação do Douro, 

que tem a gestão corrente da Casa do Douro, cujo edifício sede tem estado encerrado, 

para saber da viabilidade da disponibilização dos mesmos cadernos, nesse edifício; 

cautelarmente, foi consensualmente decidido que, na verificação dessa impossibilidade, 

seriam disponibilizados na sede do IVDP, nas condições que já antes tinham sido 

preparadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º - Elaborado nesse pressuposto, foi apresentado o Calendário Eleitoral atualizado face 

ao período de suspensão do processo e à retoma da sua marcha, tendo todas as fases sido 

redefinidas. Verificada a sua conformidade legal e regulamentar, foi aprovado por 

unanimidade. O mesmo deve ser afixado nos locais em que estão disponibilizados os 

cadernos eleitorais, para substituição do anterior. ----------------------------------------------- 

4.º - Após o desenvolvimento do trabalho nesse sentido, foram presentes, para análise, 

em número de dez, as minutas a que deverá obedecer a formalização da apresentação das 

listas de candidatura ao Conselho Geral e à Direção (duas minutas), da declaração de 

propositura dessas listas (quatro minutas) e da declaração de aceitação da integração nas 

listas (quatro minutas). Analisadas e ponderadas, foram as mesmas unanimemente 

aprovadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.º - Fruto do estudo da mais adequada possível organização das mesas eleitorais, como 

referido no antecedente ponto 2.º, foi apresentada e discutida proposta de agrupamento 

de freguesias dentro de cada círculo eleitoral e de definição das concretas mesas eleitorais 

a constituir. Foi verificado o equilíbrio existente nessa proposta, desde logo cumprindo 

os critérios essenciais relacionados com o número de eleitores e com a situação 

geográfica, de maior ou menor proximidade, entre territórios. Assim, foi a proposta 

aprovada por unanimidade. Decidiu-se, no entanto, solicitar, através de contacto do 

Presidente, a análise e a pronúncia dos presidentes de câmara envolvidos no processo, 

para eventualmente poderem tecer considerações sobre algum ajustamento que se revele 

justificado, tendo em conta que são eles que detêm os meios e um maior conhecimento 

de variáveis que estejam, por ventura, a escapar-nos. ------------------------------------------ 

6.º - Mais se deliberou que todos os documentos ora aprovados devem ser 

disponibilizados no sítio da internet afetado ao processo eleitoral. --------------------------- 



7.º - Por último, decidiu-se que a Comissão Eleitoral manterá as formas de contacto à 

distância que têm sido usadas, acrescidas, agora, do recurso a videoconferência, 

formalizando-se, através das competentes atas, as reuniões que o desenrolar da situação 

recomende e justifique, que o Presidente convocará. ------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que 

vai ser subscrita pelos elementos presentes. ----------------------------------------------------- 

A COMISSÃO ELEITORAL, 

  


