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ABRIL
22 - Reunião da Mesa Nacional convoca XI Convenção, discute e vota Regulamento do processo
da Convenção e elege a Comissão Organizadora da Convenção (COC).
23 - Publicação da convocatória e regulamento no bloco.org e envio às/aos aderentes por correio eletrónico;
23 - encerramento da inscrição de aderentes para efeito dos cadernos eleitorais.

JUNHO
5 - Apresentação pelos aderentes à MN de propostas de alteração aos Estatutos.
25 - Entrega à COC (coc.2018@bloco.org) das Moções de Orientação até às 17 horas;
25 - COC reúne às 17:30h para validar Moções.

JULHO
7 - Reunião da Mesa Nacional discute e vota propostas de alteração aos Estatutos e proposta de
Regimento da XI Convenção.
18 - Sai deBatEs #1 (Propostas de Regimento, Moções e alterações aos Estatutos)

SETEMBRO
17 - Aderentes apresentam propostas de alteração às Moções e aos Estatutos
24 - Moções comunicam à COC as alterações que são aceites, enviando o texto final. Comunicam também
fusões entre moções.
24 - Envio à COC de textos de debate/contributos para deBatEs #2
24 - Envio à COC dos Regulamentos Eleitorais dos/as delegados/as à Convenção
26 - Envio aos aderentes dos Regulamentos Eleitorais dos/as delegados/as à XI Convenção
27 - Sai deBatEs #2 - Propostas finais de Moções e textos de opinião
28 - Início período debate das Moções

OUTUBRO
07 - Final do período debate Moções
09 - Apresentação às Coordenadoras distritais/regionais, com conhecimento à COC, das listas de
candidatura a delegados
10 - Validação das listas pelas Coordenadoras distritais/regionais
15 - Envio das listas de delegados + kit voto para aderentes

NOVEMBRO
02 - Eleições delegadas/os à XI Convenção
03 - Eleições delegadas/os à XI Convenção
04 - Eleições delegadas/os à XI Convenção
06 - Sai DeBatEs #3 para distribuição na Convenção (Regulamento, Regimento, guião votações Estatutos,
guião votações Moções)
10 - XI Convenção
11 - XI Convenção

CALENDÁRIO
 XI CONVENÇÃO NACIONAL 
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