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CONVOCATÓRIA PARA ELEIÇÕES INTERNAS 
ELEIÇÃO DOS ORGÃOS FEDERATIVOS 

 
Camarada NOME,  

1) Como é do seu conhecimento, em resultado da pandemia, foi deliberado adiar o dia da 
votação para a eleição do Presidente de Federação, Delegados aos Congressos Federativos 
e Presidente e Estruturas Federativas das Mulheres Socialistas-Igualdade e Direitos 

2) No passado dia 4 de julho, a Comissão Nacional deliberou remarcar aquelas eleições para os 
dias 17 e 18 de julho de 2020. 

3) Sendo que todos os procedimentos eleitorais realizados até agora se mantêm válidos e o 
caderno eleitoral se mantém o mesmo 

Assim: 
De acordo com o artigo 4º do Regulamento Eleitoral Interno, os Regulamentos Eleitorais de Eleição 
do(a) Presidente de Federação e Delegados(as) ao Congresso da Federação, aprovados na Comissão 
Nacional de 4 de fevereiro (com as alterações aprovadas na Comissão Nacional de 4 de julho), venho 
convocá-lo para a Assembleia Geral Eleitoral da que se realizará no dia 17 de julho de 2020, sexta-
feira, nos horários e locais que constam no verso desta convocatória e com a seguinte ordem de 
trabalhos: 
Ponto único - Eleição do(a) Presidente da Federação e Eleição dos(as) Delegados(as) ao Congresso 
 
Para mais detalhes, consultar os regulamentos na sua Secção, Federação Distrital ou www.ps.pt  
 
Aproveito a oportunidade para informar que, à data em que lhe envio esta comunicação, tem as 
suas quotas pagas, pelo que está em condições de exercer o seu direito de voto. 
 
Solicito igualmente que o camarada leve a sua máscara de proteção, quando for exercer o direito 
de voto. 
Se solicitou a sua transferência após o dia 27 de janeiro, exercerá o seu direito de voto na secção 
onde se encontrava antes dessa data. 

Setúbal, 6 de julho de 2020 

  

 

NOME 
MORADA 

O Presidente da Mesa da Comissão Política Distrital 
 

http://www.ps.pt/


 

 
 


