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Calendário do Processo Eleitoral dos Titulares dos Órgãos da 
Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai (FPK) 

 
 
 

17 de Janeiro 2018 Convocatória Assembleia Geral Extraordinária Electiva dos 
Titulares dos Órgãos Sociais da Federação Portuguesa de 
Kickboxing e Muaythai (FPK). 
(cf. Artigos 5º e 13º do Regulamento Eleitoral) 
 
Publicitação no site da FPK www.fpkmt.pt da convocatória e 
das datas limite para apresentação das candidaturas, para 
envio dos votos por correspondência e entregues ou 
recebidos na FPK, para recolha dos votos presenciais na sede 
da FPK e para apuramento dos resultados. 
(cf. artigo 15º nº 7, 8 e 9 do Regulamento Eleitoral) 

23 de Janeiro 2018 Publicitação da lista provisória dos delegados à Assembleia 
geral no site da FPK www.fpkmt.pt (cf. artigo 10º 
Regulamento Eleitoral), reformulada em cumprimento do 
Acordão proferido no processo 31/2017 do Tribunal Arbitral 
do Desporto. 

24 e 25 de Janeiro 
2018 

Prazo para reclamação dos resultados provisórios. 
(cf. artigo 10º nº 6 Regulamento Eleitoral). 

29 de Janeiro 2018 Publicitação dos resultados definitivos dos delegados à 
Assembleia Geral. 
(cf. artigo 10º nº 7 Regulamento Eleitoral). 

29 de Janeiro a 06 de 
Fevereiro 2018 

Prazo para apresentação das candidaturas aos Órgãos Sociais. 
(cf. artigo 12º nº5 Regulamento Eleitoral). 

07 Fevereiro 2018 Verificação da regularidade do processo e convite para suprir 
irregularidades. 
(cf. artigo 13º nº 3 alínea a) Regulamento Eleitoral). 

09 de Fevereiro 2018 Fim de prazo para suprir as irregularidades. 
 
Publicitação no site da FPK www.fpkmt.pt da composição das 
listas admitidas a sufrágio. 
(cf. artigo 13º nº 3 alínea c) Regulamento Eleitoral). 
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Fim prazo para requerer o voto por correspondência. 
(cf. artigo 14º nº 7 Regulamento Eleitoral) 

28 de Fevereiro 2018 Assembleia Geral Extraordinária Electiva dos Titulares dos 
Órgãos da FPK. 
 
Votação presencial na sede da FPK entre as 17:00h e as 
19:00h. 
O direito de sufrágio é exercido pelos delegados eleitores, 
uma única vez, de forma directa, presencial e secreta. 
(cf. artigo 14º nº 5 Regulamento Eleitoral). 
 
Divulgação dos resultados provisórios 
 
30 minutos após a divulgação dos resultados provisórios finda 
o prazo de reclamação  dos resultados. 
(cf. artigo 15º nº 8 Regulamento Eleitoral). 
 
Publicitação dos resultados definitivos no site da FPK 
www.fpkmt.pt. 
(cf. artigo 15º nº 9 Regulamento Eleitoral).   

 
Lisboa, 17 de Janeiro 2018 
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