
DELEGADOS À III CONVENÇÃO
NACIONAL DO PARTIDO CHEGA

1. A III Convenção Nacional, vai ter representação de todos os Distritos e Regiões 
Autónomas.

2. São 400 os Delegados a eleger nos 20 círculos, na proporção do número de 
militantes por cada círculo, conforme Tabela já publicada no Sítio do Partido 
CHEGA.

3. Todos os militantes, podem eleger e ser eleitos até à data da demissão do Pre-
sidente do Partido, dia 24 de Janeiro de 2021.

4. Para ser eleito e eleger, é obrigatório constar no caderno eleitoral até 48 horas 
antes da eleição de 6 de Março de 2021.

5. Os Delegados eleitos, pagarão um valor de inscrição antes da realização da III 
Convenção Nacional, definido pela Direção Nacional do Partido CHEGA.

6. Todos os Candidatos a Delegados, têm que preencher e assinar o documento 
que consta no sítio do Partido CHEGA, Declaração de Aceitação.

7. No caso de haver mais que uma Lista de Candidatos a Delegados no mesmo 
círculo eleitoral, aplica-se o método D´Hondt ou método da média mais alta 
D´Hondt.

8. Todas as Listas de Candidatos a Delegados, devem ter suplentes, no número 
máximo de 25% do total de efetivos.

9. Todas as desistências, após serem eleitos, devem ser comunicadas por email 
à Mesa da Convenção Nacional.

10. Os Delegados eleitos à III Convenção do Partido CHEGA, serão enquadrados 
no Regulamento da mesma Convenção, a aprovar em Conselho Nacional do 
Partido CHEGA, em tempo útil, e terminam o seu Mandato a quando do Encer-
ramento da III Convenção do Partido CHEGA, não tendo assim, os Delegados 
eleitos, estatuto de Orgão do Partido CHEGA. 

11. Todas as listas candidatas a Delegados à III Convenção Nacional do Partido 
CHEGA, devem ter numerados os Candidatos de 1 até ao número de Delegados 
a eleger pelo respetivo círculo e respetivos suplentes. O número 1 das Listas, 
designado como Primeiro Delegado, é o responsável perante o Partido CHEGA, 
pela proteção de dados, e deve comunicar à Mesa responsável pelo ato eleitoral 
no seu círculo, a sua intenção de Candidatura, conjuntamente com mais 25% 
dos Delegados totais da Lista, todos com termos de aceitação preenchidos e 
assinados.

A Mesa da Convenção Nacional do Partido CHEGA
Luís Filipe Graça


