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ATA N." sZCNE/XV

No dia catorze de março de dois mil e dezassete teve lugar a

cinquenta e dois da Comissão Nacional de Eleições, na sala de

Av. D. Carlos I, n." 128 -7." Nrdar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz

Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a presença dos Senhores Drs.

Francisco José Martins, Carla Luís, João Tiago Machado, Ávaro Saraiva, forge

A reunião teve início às 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, Sérgio

Gomes da Silva, Suplente do Secretário desta Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEMDO DIA

O Senhor Presidente da Comissão deu a conhecer o requerimento do Senhor. Dr.

João Almeida, através do qual solicita o adiamento, para a reunião plenrária do

próximo dia 21 do corrente, da discussão e aprovação finais do parecer solicitado

pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da

Assembleia da República sobre a petição a." 247 /XlIl/2.' (simplificação das leis

eleitorais relativas aos portugueses residentes no estrangeiro), tendo todos os

Membros concordado com o solicitado, ----------------

O Senhor Dr. Francisco José Martins entrou na reunião neste ponto e participou

na apreciação do assunto exposto pelo Senhor Presidente.

O Senhor Dr. Francisco José Martins abordou o assunto relativo à presença no

Congresso da CIVICÀ no próximo dia 19 do corrente, e deu nota de que estas

situações devem ser aferidas casústicamente, em função da importância do

evento paÍa as atribúções e competências da CNE e dos custos associados às

deslocações dada a exiguidade do orçamento da CNE. Referiu, ainda, que a sua

presença no evento em causa tem em atenção o facto de se realizar em França, o

que não obriga a custos excessivos, e de que o papel da Associação CMICA no

âmbito da inscrição no recenseamento e da participação eleitoral dos cidadãos

numero

ões sita na

residentes em França será tema essencial da sua intervenção.
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2. PEÚODO DA ORDEM DO DIA

2.1. - Ata da reunião plenária n."s SI/CNE/XV, de 7 de março

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n.'51/CNE/XV, de 7 de março,

cuja cópia consta em anexo à presente ata, com os votos favoráveis de todos os

Membros que nela participaram.

2.2 - Ata n." 42/CPNXV, de 9 de março

A Comissão tomou conhecimento da ata da reuniáo 
^." 

42/CPA/XV, de 9 de

março, cuja cópia consta em anexo à presente ata.------------

2.3 - Solicitação da 1.' Comissão - CACDLG - de parecer sobÍe a Petição n."

247lxllU2.' (simpliÍicação das leis eleitorais relativas aos portugueses

residentes no estrangeiro)

Tendo presente o requerimento apresentado pelo Senhor Dr. ]oáo Almeida, a que

se reÍere o ponto antes da ordem do dia, foi adiado para a próxima reunião

plenária a discussão e aprovação finais do parecer em referência.-----------------

2.4 - Divulgação do vídeo relativo à sensibilização dos jovens produzido pela

equipa da Escola Superior de Teatro e Cinema - Proposta de plano de

comunicação e respetivo orçâmento apresentado pela Videolotion

A Comissão analisou e aprovou, por unanimidade, a proposta de plano de

comunicação e oÍçamento em referência, sem prejuízo de alguns ajustes a efetuar,

a verificar em sede do procedimento de contratação a adotar.

2,5 - Pedido de reunião de Produtores Associados e da EGEAC para

apresentação da iniciativa FESTML POLÍTICA

A Comissão analisou o pedido em referência, cuja cópia consta em anexo à

presente ata, e deliberou, por unanimidade, agendar a reunião solicitada para o

próximo dia 16 de março, pelas 15h30m.
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2.6 - Comunicação de Paula Borges Santos sobre a obra dedicada à CNE - "A
Comissão Nacional de Eleições e a construção da cidadania política em

Portugal"

A Comissão analisou o pedido em referência, cuja cópia consta em anexo à

presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir que a data de conclusão

da obra fica definida para outubro de 2019. Cumpre-se, assim, o prazo

inicialmente proposto pela autora, tendo em conta a não inclusão da paÉe

relativa aos desafios futuros. Mais deliberou solicitar à Senhora Prof.' Paula

Borges proposta relativa ao faseamento do pagamento dos direitos autorais,

devendo cada prestação ser associada à apresentação de relatório de progresso,

numa fase inicial, e, posteriormente, a partes e, ou, versões do trabalho.

2.7 - Comunicação dos Serviços do Parlamento Europeu relativo a inquérito

sobre o voto de pessoas com deficiência nas eleições europeias

A Comissão analisou o pedido em referência, cuja cópia consta em anexo à

presente ata, e deliberou, por unanimidade, encarregar os serviços de apresentar

proposta de resposta ao inquérito em causa, a submeter à próxima reunião

plenária.

3. OUTROS ASSI,JNTOS

3.1 - Comunicação/convite da A-WEB - Programa de observação da 2.' volta

das eleições presidenciais do Equador (02 44-2077)

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em referência, cuja cópia

consta em anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir que,

infelizmente, não é possível assegurar a representação desta Comissão no evento

em apreço.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 12 horas e

30 minutos.

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

assinada pelo Senhor Presidente da CNE, juiz Conselheiro José Vítor Soreto de
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Barros, e por mim, Sérgio Gomes da Silva, Suplente do Secretário desta

Comissão.

O Presidente da Comissão

José Vítor Soreto de Barros

O Suplente do Secretário

#
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