
cronograma

etapa responsabilide data

COC

COC

COC

COC

COC

COC

COC

COC 24 horas após
aprovação pela CPN

30 Abril

30 Abril

03 Maio

03 Maio

03 Maio

20 Maio

20 Maio

22 Maio

22 Maio

02 Junho

23 Maio

25 Maio

28 Maio

20 Maio

22 Maio

20 Maio

22 Maio

5 e 6 Junho

18 Maio – 28 Maio

21 Maio – 31 Maio

22 Maio – 01 Junho

Filiados Subscritores

Convocatória do Congresso

Data limite para o envio das moções  setoriais e das
propostas de alterações aos estatutos (enviar para a COC)

Data limite para o envio das listas candidatas à CPN e
respetivas moções globais de estratégia (enviar para a COC)

Publicação das moções setoriais e das propostas
de alterações aos estatutos

Publicação das listas de candidatura à CPN
e respetivas moções globais de estratégia

Data limite para o envio de alterações às lista candidatas à
CPN e/ou respetivas moções globais (enviar para a COC)

Comunicação do calendário da eleição dos delegados

Eleição dos delegados ao congresso

Publicação das listas dos delegados eleitos ao Congresso

Data limite para o envio de votos de saudação,
protesto, pesar e congratulação

Publicação dos votos de saudação, protesto,
pesar e congratulação

Data limite para apresentação de candidaturas ao
CJN (a partir da data da convocatória)

Data limite de apresentação à COC da fusão de listas de
candidatura à CPN e respetivas moções globais de estratégia

Publicação das listas de candidatura à CPN e respectivas
moções globais de estratégia resultantes de fusão

Publicação do boletim e guião de votações 

Publicação das candidaturas ao CJN

Realização do Congresso

Data limite para o envio da versão final às alterações das moções
sectoriais e às de alteração aos estatutos (enviar para a COC)

Publicação das listas de candidatura à CPN e/ou respetivas
moções globais de estratégia alteradas (versão final) 

Publicação das versões finais às alterações das
moções sectoriais e dos estatutos 

Envio dos cadernos eleitorais às comissões políticas
regionais e distritais 

Envio das actas eleitorais dos delegados ao congresso
(até 24 horas após o acto eleitoral)

Filiados Subscritores

Filiados

COC

COC

Filiados

Mandatário da Candidatura

Mandatário da Candidatura

Mandatário da Candidatura

Mesa do Congresso

Assembleias Regionais
e Distritais

Comissões Políticas
Regionais e Distritais

Comissões Políticas
Regionais e Distritais


