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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

?

ATA N.° 170/XIV

Teve lugar no dia catorze de outubro de dois mil e catorze, a reunião número

cento e setenta da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na

Avenida D. Carlos 1, n.° 128 7.° andar, em Lisboa sob a presidência do Senhor

Juiz Conselheiro, Fernando Costa Soares.

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

Miranda Duarte, Francisco José Martins, Cana Luís, João Tiago Machado, João

Almeida, Álvaro Saraiva 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.° 169/XIV, de 7 de outubro

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a ata da

reunião n.° 169/XJV, de 7 de outubro, cuja cópia consta em anexo.

2.2 - Ata da reunião da CPA n.° 118/XIV, de 9 de outubro

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião da CPA n.° 118/XIV, de 9

de outubro, cuja cópia consta em anexo.

2.3 - Perguntas mais Frequentes relativas à eleição da Assembleia da

República (Propaganda; votos em branco e nulos; sondagens e

financiamento)

Os Senhores Drs. Mário Miranda Duarte e Francisco José Martins entraram na

reunião neste ponto da ordem de trabalhos.

A Comissão analisou as propostas de respostas às perguntas mais frequentes,

cujas cópias se anexam, na sequência do trabalho realizado na reunião da CPA
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do dia 9 de outubro, tendo deliberado, por unanimidade dos Membros

presentes, realizar um conjunto de propostas de alteração e de melhoria com

vista a serem introduzidas nos documentos finais por parte dos serviços de

apoio.

2.4 - Apoio da CNE à campanha de recenseamento dos Portugueses

residentes no exterior - Associação Cívica

A Comissão tomou devida nota dos esclarecimentos adicionais remetidos pela

Associação Cívica, cuja cópia consta em anexo, nos quais se informou que um

primeiro material da campanha de promoção da inscrição no recenseamento foi

elaborado para ser remetido durante os trabalhos do Conselho das

Comunidades Portuguesas e que, devido a escassez de tempo entre a realização

e a oportunidade de distribuir o material de campanha aos 72 conselheiros das

Comunidades, foi distribuído sem prévio envio desse material à CNE.

Em todo o caso, sublinha a Associação Cívica que foram utilizados os textos

validados pela CNE aquando da campanha de 2011.

A Comissão deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, agradecer os

esclarecimentos prestados e remeter para conhecimento o novo logótipo da

CNE em utilização desde 2012.

2.5 - OECD Forum on Financing Democracy and Averting Policy Capture, 3-

4 December 2014

A Comissão tomou conhecimento do documento que publicita a realização do

Forum on Financing Democracy and Averting Policy Capture, nos dias 3 e 4 de

dezembro de 2014.

A CNE, pese embora mantenha competências em matéria de financiamento nos

institutos dos referendos nacionais e locais, deliberou, por unanimidade dos

Membros presentes, remeter a comunicação em apreço para conhecimento da

Entidade das Contas e dos Financiamentos Políticos, solicitando que caso da

ECFP se faça representar nesse Fórum posteriormente sejam transmitidos à

CNE os respetivos resultados.
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A Comissão decidiu, ainda, ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 3.° do

Regimento aditar os seguintes assuntos à ordem de trabalhos:

2.6 - Comemoração do Primeiro aniversário da A-WEB

A Comissão tomou conhecimento da comemoração do Primeiro Aniversário da

A-WEB, Associação Mundial de Organismos Eleitorais, e deliberou, por

unanimidade dos Membros presentes, transmitir que confia os melhores êxitos

para o futuro da organização.

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

10 minutos. Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e

vai ser assinada pelo Senhor Juiz Conselheiro, Fernando Costa Soares,

Presidente da Comissão Nacional de Eleições e por mim, Paulo Madeira,

Secretário da Comissão.

O Presidente da Comissão

LCostaSo?

O Secretário da Coifissão
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Paulo Madeira
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