
 

 
Deliberação  n.º 05/2020 

COC PS FAUL 2020 
 

A Comissão Organizadora do XIX Congresso do PS FAUL, reunida a 4 de março, delibera ao abrigo das normas 

regulamentares e estatutárias vigentes que, foi entregue uma única Moção Global de Estratégia, que tem como 

Primeiro Subscritor e Candidato a Presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS, o Camarada Duarte 

Cordeiro.  

Mais se delibera que verificadas as formalidades essenciais a Candidatura “A construir um futuro para tod@s” se 

encontra em condições de ser admitida a sufrágio por ausência de qualquer irregularidade atribuindo-se à mesma a 

Letra A. 

Delibera ainda a Comissão Organizadora que todas as Listas de Delegados serão adstritas à Moção A; sendo que nas 

Secções onde existam mais que uma Lista, as listas serão ordenadas por ordem de entrada e identificadas como A1; 

A2; A3 e assim sucessivamente consoante o número de listas candidatas.  

 

Deliberação  n.º 06/2020 
COC PS FAUL 2020 

 

A Comissão Organizadora do XIX Congresso do PS FAUL, reunida a 4 de março, delibera ao abrigo das normas 

regulamentares e estatutárias vigentes que, foi entregue uma única Moção Global de Estratégia, que tem como 

Primeira Subscritora e Candidata a Presidente do Departamento Federativo das Mulheres Socialistas e da Igualdade e 

Direitos da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS, a Camarada Susana Amador. 

Mais se delibera que verificadas as formalidades essenciais a Candidatura “+ igualdade #melhor democracia” se 

encontra em condições de ser admitida a sufrágio por ausência de qualquer irregularidade atribuindo-se à mesma a 

Letra A. 

 

Deliberação  n.º 07/2020 
COC PS FAUL 2020 

A Comissão Organizadora do XIX Congresso do PS FAUL, reunida a 4 de março, delibera ao abrigo das normas 

regulamentares e estatutárias vigentes que, @s Camaradas que sejam primeiros candidat@s a Delegad@s têm, sob 

compromisso de honra, direito a listagem de militantes com capacidade eleitoral ativa da Secção a que se candidatam.  

Mais se delibera que a listagem a disponibilizar contem o nome, o número de telefone e o endereço de correio 

eletrónico dos militantes com capacidade eleitoral ativa.  

A referida lista de militantes será fornecida mediante pedido formulado à COC, podendo este ser realizado na sede da 

Federação ou por correio eletrónico, não carecendo de qualquer outro despacho da COC, sendo a sua disponibilização 

imediata.  

 


