ELEIÇÕES DIRETAS E 39.º CONGRESSO NACIONAL DO PSD
CRONOGRAMA
Marcação da eleição direta do Presidente da CPN e do 39.º Congresso pelo Conselho Nacional

06-11-2021

sábado

Publicação no site oficial e em edição extraordinária do Povo Livre do Regulamento e Cronograma do 39.º Congresso

06-11-2021

sábado

Envio às secções do Regulamento e Cronograma do 39.º Congresso

08-11-2021

segunda-feira

Entrega das convocatórias eleitorais para publicação no site oficial e Povo Livre

10-11-2021

quarta-feira

Publicação das convocatórias eleitorais no site oficial e em edição extraordinária do Povo Livre

12-11-2021

sexta-feira

de 05-11-2021
a 12-11-2021

de sexta-feira a
sexta-feira

Data limite para atualização de contactos pessoais com vista ao acesso a meios de pagamento de quotas para estas eleições

12-11-2021

sexta-feira

Data limite para pagamento de quotas para inclusão nos Cadernos Eleitorais por vale postal

15-11-2021

segunda-feira

Data limite para pagamento de quotas com os demais meios de pagamento para inclusão nos Cadernos Eleitorais

17-11-2021

quarta-feira

Envio aos Presidentes de Mesa das Assembleias de Secção dos Cadernos Eleitorais e do Rateio dos Delegados

19-11-2021

sexta-feira

Publicação do Rateio dos Delegados no site oficial e em edição extraordinária do Povo Livre

19-11-2021

sexta-feira

Envio às candidaturas a Presidente da CPN da relação dos militantes ativos

19-11-2021

sexta-feira

Prazo limite de reclamação ( até às 23h59 )

22-11-2021

segunda-feira

Data limite para os Presidentes de Mesa das Assembleias de Secção, onde funcionam mais que uma mesa de voto, comunicarem ao CJN o número de mesas (até às 18h00)

22-11-2021

segunda-feira

Entrega ao Presidente da Mesa do Congresso das candidaturas a Presidente da CPN e Propostas de Estratégia Global (até às
18h00)

22-11-2021

segunda-feira

Apresentação dos orçamentos de campanha à CNAF no ato de formalização das candidaturas

22-11-2021

segunda-feira

Entrega aos Presidentes de Mesa das Assembleias de Secção das candidaturas a Delegados ao 39.º Congresso

23-11-2021

terça-feira

Publicação das candidaturas a Presidente da CPN e propostas de estratégia global no site oficial e Povo Livre

23-11-2021

terça-feira

Data limite para as candidaturas a Presidente da CPN indicarem os seus representantes (delegados de lista) e suplentes em
cada mesa de voto

25-11-2021

quinta-feira

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA CPN E DOS DELEGADOS AO 39.º CONGRESSO

27-11-2021

sábado

Data para as secções das comunidades portuguesas enviarem ao CJN a documentação respeitante à eleição do Presidente
da CPN

29-11-2021

segunda-feira

Publicação dos resultados da eleição do Presidente da CPN no site oficial e Povo Livre

30-11-2021

terça-feira

2.ª volta da ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA CPN caso não se verifique maioria absoluta no 1.º escrutínio

01-12-2021

quarta-feira

Data para as secções das comunidades portuguesas enviarem ao CJN a documentação respeitante à eleição da 2.ª volta do
Presidente da CPN

02-12-2021

quinta-feira

Publicação dos resultados da 2.ª volta da eleição do Presidente da CPN no site oficial e em edição extraordinária do Povo Livre

03-12-2021

sexta-feira

Data limite para entrega das inscrições de Delegados, Participantes e Observadores ao 39.º Congresso (até às 18h00)

07-12-2021

terça-feira

Publicação das listas provisórias de Delegados e Participantes no site oficial

13-12-2021

segunda-feira

Data limite para entrega ao Presidente da Mesa do Congresso das Propostas Temáticas (até às 18h00)

13-12-2021

segunda-feira

Data limite para substituição de Delegados (até às 12h00)

14-12-2021

terça-feira

Publicação das listas definitivas de Delegados e Participantes no site oficial e Povo Livre ( às 17h00)

15-12-2021

quarta-feira

Publicação das Propostas Temáticas no site oficial e Povo Livre (até às 17h00)

15-12-2021

quarta-feira

17, 18 e 19 dez.
2021

sex., sáb. e dom.

18-01-2022

terça-feira

Inscrição no voto em mobilidade para a eleição do Presidente da CPN

39.º CONGRESSO NACIONAL
Entrega das contas de campanha (execução do orçamento, balanço e demonstração de resultados) de cada candidatura na
Sede Nacional, dirigidas ao Presidente da CNAF

