
COMISSÃO NACIONAL DE ELEiÇÕES
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ATA N.o 130/XIV

Teve lugar no dia vinte e um de janeiro de dois mil e catorze, a reunião n mero

cento e trinta da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita ,a D.

Carlos I, n.o 128 - 7.° andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz

Conselheiro, Fernan do Costa Soares. ---------------------------------------------------------

Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Mário

Miranda Duarte, Carla Luís, João Almeida, Álvaro Saraiva, Domingos Soares

Farinho e João Azevedo. -------------------------------------------------------------------------

A reunião teve início pelas 10 horas e 50 minutos e foi secretariada por mim,

Paulo Madeira, Secretário da Comissão.-----------------------------------------------------

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 - Aprovação da ata da reunião n. ° 129/XIV, de 14 de janeiro

A Comissão aprovou a ata da reunião n.o 129/XIV, de 14 de janeiro, cuja cópia

consta em anexo à presente ata.----------------------------------------------------------------

2.2 - Campanha de esclarecimento do Parlamento Europeu 2014 - Versões

finais das peças do Concurso de Conceção

A Senhora Dra. Carla Luís entrou na reunião neste ponto da ordem de

trabalhos.

A Comissão aprovou as versões finais das peças do concurso de conceção, cuja

cópia consta em anexo à presente ata, tendo deliberado, em função de

esclarecimentos obtidos junto do Gabinete em Portugal do Parlamento

Europeu, não utilizar o logótipo da eleição PE 2014 e a ideia força (Agir, Reagir,

Decidir), nem o texto do storybord do spot de vídeo apresentado pelo PE.--------

2.3 - Aprovação da Newsletter da CNE - edição de novembro/dezembro 2013
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A apreciação do presente ponto da ordem de trabalhos foi adiada para permitir

a inclusão de contributos externos. ------------------------------------------------------------

2.4 - Pedido de divulgação do website do Projeto do CIES-IULlISCTE-IUL

"Eleições, Liderança e Responsabilização: a representação política em

Portugal, uma perspectiva longitudinal e comparativa" no site da CNE

A Comissão tomou conhecimento do pedido de divulgação da informação em

apreço, cuja cópia consta em anexo, relativa ao Projeto do CIES-IUL/ISCTE-IUL

"Eleições, Liderança e Responsabilização: a representação política em Portugal,

uma perspectiva longitudinal e comparativa" (FCT: PTDC/CPJ-

CPO/119307/2010), coordenado pelos Professores Doutores André Freire, José

Manuel Leite Viegas e Marco Lisi, financiado e/ou institucionalmente

patrocinado pela FCT, AR, DGAI-MAI, CNE.

A Comissão deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, responder

positivamente ao pedido de divulgação no sítio oficial da CNE na Internet, mas

com a introdução de uma referência ao facto de os documentos produzidos

serem da responsabilidade dos respetivos autores e não vincularem, nem

representarem a posição da CNE.--------------------------------------------------------------

2.5 - Pedido de estágio do Mestrado de Ciência Política do ISCTE-IUL

A Comissão tomou conhecimento do pedido em apreço, cuja cópia consta em

anexo à presente ata, tendo deliberado, por unanimidade dos Membros

presentes, responder positivamente ao pedido de realização do estágio do

Mestrado de Ciência Política do ISCTE-IUL, por parte do aluno Estanislau

Franco, o qual se encontra a desenvolver trabalho em matérias relacionadas

com democracia e governação em África.---------------------------------------------------

2.6 - Ata da reunião da CPA n. o 92/XIV, de 16 de janeiro

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião da CPA n.O92/XIV, de 16

de janeiro, cuja cópia consta em anexo à presente ata.------------------------------------
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A Comissão apreciou, ainda, ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 3.° do

Regimento da CNE os seguintes assuntos:

2.7 - Comunicação do Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu relativa

à realização de ações de formação com jornalistas no âmbito da eleição

do PE 2014

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em apreço, cuja cópia consta

em anexo à presente ata, tendo deliberado, por unanimidade dos Membros

presentes, designar o Senhor Dr. João Almeida para estar presente nas sessões

de formação em causa, sendo que o Senhor Dr. Jorge Miguéis também estará

presente na sessão de formação a realizar em Faro.---------------------------------------

2.8 - Faturação da publicação em suplemento do Diário da República do

Mapa Oficial n. o 1-A12013 (DR, I série, n. o 242, suplemento, de 13 de

dezembro de 2013)

A Comissão tomou conhecimento da fatura enviada pela INCM, cuja cópia

consta em anexo, relativa à publicação em suplemento do Diário da República

do Mapa Oficial n.o 1-A/2013, tendo deliberado, por unanimidade dos

Membros presentes, remeter a referida fatura à Assembleia da República, na

sequência das comunicações anteriormente enviadas sublinhando que o

orçamento da CNE manifestamente não comporta a realização dessa despesa.---

E nada mais havendo a tratar, foi dada a reunião por encerrada pelas 12 horas.--

Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretário da Comissão.---------------

O Presidente da Comissão

Pág. 3 de 4



cn"COMISSÃO NACIONAL DE ELEiÇÕES

o ~etá{i.i)da Comissão
CJ.a ~n..
Paulo Madeira
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