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ATA N.'s3/CNE/XV

No dia vinte e um de março de dois mil e dezassete teve IuSar a reunlao

número cinquenta e três da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões

sita na Av. D. Carlos I, n." 128 - 7." andar, em Lisboa, sob a presidência do

Senhor Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a presença dos

Senhores Drs. Francisco José Martins, José Manuel Mesquita, Carla Luís, |oão

Tiago Machado, ]oão Almeida, Álvaro Saraiva, Jorge Miguéis, Miírio Miranda

A reunião teve início às L0 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, foão

Almeida, Secretário desta Comissão.

L PERÍODOANTES DA ORDEMDO DIA

O Senhor Presidente da Comissão deu a palavra ao Senhor Dr. Francisco José

Martins para Íazer uma exposição sobre a participação no Congresso da

Associação Civica que se realizou no dia L9 de março em Paris e que, em

síntese, transmitiu o seguinte:

No Congresso da Cívica estiveram presentes autarcas de norte a sul de França,

em especial autarcas de nacionalidade ou origem portuguesa, As intervenções

foram divididas em duas partes: a primeira dedicada à própria Associação e

atividade desenvolvida pelos autarcas, a segunda dedicada à educação e

formação cívica dos autarcas. Foi nesta segunda parte que teve lugar a sua

intervenção sobre o que é a CNE, enquanto órgão superior da administração

eleitoral, a sua ligação à Assembleia da República, designadamente o facto de

os seus Membros tomarem posse perante o Presidente da Assembleia da

República, o que este órgão significa em Portutal e, no que se reporta aos

cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, a importância que tem tido, em

cooperação com a CIVICA, no trabalho desenvolvido e no apelo à participação

eleitoral, bem como, a disponibilidade da CNE para informar e esclarecer

dúvidas. O Senhor Dr. Francisco José Martins transmitiu, ainda, que no evento
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participaram dois deputados da Assembleia da República, eleitos pelo círculo

da Europa - Deputado Carlos Alberto Gonçalves e Deputado Paulo Pisco *

respetivamente Presidente e Vice-Presidente do Grupo Parlamentar de

Amizade Portugal-França, o Deputado Arnaud Riúard - Vice-Presidente do

Grupo de Amizade França-Portugal da Assembleia Nacional francesa, o

Ministro Conselheiro da Embaixada de Portugal em Paris - Senhor Dr. Carlos

Pires - e diversos presidentes de câmara franceses.

O Senhor Dr. Sergio Gomes da Silva entrou no período antes da ordem do dia,

no decurso da intervenção do Senhor Dr. Francisco Martins.

O Senhor Presidente da Comissão deu a palavra ao Senhor Dr. João Almeida

para relatar a deslocação a San Salvador, no âmbito dos eventos promovidos

pela A-WEB (Associação Mundial dos Organismos Eleitorais), de que o

Tribunal Supremo Eleitoral de El Salvador foi anfitrião e organizador, tendo,

em síntese, transmitido o seguinte:

No primeiro dia realizou-se o Seminário lntemacional " Aplicação de tecnologias

de informaçtio e comunicação para a transparência e eficácia nos processos eleitorais no

mundo" em que os diversos intervenientes abordaram, não experiências de voto

eletrónico, mas antes a utilização da informática como suporte às operações de

recenseamento, da votação e do apuramento. No segundo dia teve lugar a 5.'

reunião do órgão de direção da A-WEB, cuja agenda foi entregue pelo Senhor

Dr. João Almeida, juntamente com diversa documentação obtida relativa aos

dois eventos. Transmitiu, ainda, que foi aprovada a realização da próxima

Assembleia Geral na Roménia, em setembro do corrente ano, e de que a 6.'

reunião executiva do próximo ano se realizará na Guiné{onacri, cabendo,

porém, a Vice-presidência da A-Web à lndia por deferência da Guiné-Conacri.

Mais deu nota do interesse demonstrado em que a CNE de Portugal assumisse

um lugar na direção da A-WEB, ocupando um dos dois lugares que estão

adstritos a países da Europa, ou aprofundasse, em geral, a colaboração,

nomeadamente em ações de formação, bem como de a A-WEB poder assistir e

acompanhar as eleições portuguesas, pedido também exPosto pelo próprio
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Presidente do Tribunal Supremo Eleitoral de El Salvador, e de t

observarem o funcionamento da CNE e seus serviços. ------

COS SEUS l
Os Senhores Drs. ]osé Manuel Mesquita e |oão Tiago Machado entr

período antes da ordem do dia, tendo assistido a uma breve exposição das

intervenções dos Senhores Drs. Francisco José Martins e |oão Almeida

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.7 - Ata da reunião plenária n."s S2/CNED(V, de 14 de março

A Comissão aprovou a ata da reunião pleniária n." S2/CNE/XV, de 14 de

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

todos os Membros que participaÍam na reunião a que respeita.

2.2 - Ata n.' 43ICPA/XV, de 16 de março

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n." 43/CPA/XV, de 16 de

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

Sobre o teor da mesma, no que se refere à eleição "Quais os livros mais hxes?",

no âmbito do projeto "Miúdos a Votos", o Sr. Dr. Sérgio Gomes da Silva referiu

que apresentará oportunamente uma síntese do desenvolvimento e resultado

no l,

desta iniciativa

A Comissão ratificou, por unanimidade, as deliberações tomadas na referida

reunião, que de seguida se transcrevem, seguindo a numeração da respetiva

ordem de trabalhos:

7. Peiliilo ilo Presidente da Junta ile Freguesia de Viseu ile renumeraçiio

ilos eleitorcs ila [reguesia

A CPA analisou o pedido em referência, cuja npia consta em anexo à presente

ata, e deliberou, por unanimidade, reencaminhar o mestno à Secretaria Geral do

Ministério da Administração Interna - 6rea da Administração Eleitoral por ser a

entidade a quem compete organizar, manter e gerir a base de dados do

recenseamento eleitoral, nos termos da Lei n.' 13/99, de 22 de março.
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2. Peiliilo ila agência Lusa rclatioa a açõo de formação sobrc o poder

local para os joxnalistas

A CPA apreciou a comunicação da agência Lusa em referência, cuja copia consta

em anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidaile, prestar o apoio solicitado,

tendo indicado os Senhores Drs. lorge Miguéis e loão Tiago Mnchado para efetuar

a interaenção dedicada à legislação eleitoral autárquica na açíÍo de formação em

causa. Deliberou, ainda, transmitir que oportunamente comunicará o calenddrio

das sessões de esclarecimento em que a CNE irá interair, para que os interessados

possam inscreaer-se junto das entidades organiztdoras.

2.3 - Solicitação da 1.' Comissão - CACDLG - de parecer sobre a Petição n.o

z4ilXllll2.^ (simpliÍicação das leis eleitorais relativas aos portugueses

residentes no eshangeiro)

O Senhor Dr. João Almeida fez uma exposição sobre o entendimento que tem

relativamente aos diversos aspetos que a petição suscita, seguida de debate com

intervenções dos restantes Membros

A Comissão encarregou o Senhor Dr. João Almeida de rever o texto de acordo

com o exposto e de apresentar a versão final na próxima reunião da Comissão

Permanente de Acompanhamento, para discussão, e submeter a aprovação na

reunião pleruíria seguinte.

próxima reunião pleniíria.

2.4 - Comunicação dos Serviços do Parlamento Europeu relativo a inquérito

sobre o voto de pessoas com deÍiciência nas eleições europeias

A Comissão tomou conhecimento da resposta ao inquérito em referência

preparada pelos Serviços, cuja cópia consta em anexo à presente ata, e

encarregou a Senhora Dr.'Carla Luís de rever, com vista a submissão final em

2-5 - Comunicação da Produtores Associados e da EGEAC sobre a iniciativa

FESTIVAL POLÍTICA

A Senhora Dr.' Carla Luís deu nota da reunião tida com representante da

Produtores Associados, no passado dia 16 de março.

A Comissão analisou a comunicação em referência, que concretiza o pedido
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O Senhor Dr. José Manuel Mesquita apresentou a seguinte declaração de voto: -
,,Votei contra por considerar que se torna essencial que a CNE defina a grelha de

critérios que deoe presidir à atribuição deste tipo de apoio, bem como, que nesso

definição de critérios, seja tido em cofita o carácter institucional desta Comissão e a

natureza intrínseca da iniciatioa a apoiar.r,

O Senhor Dr. Francisco josé Martins apresentou a seguinte declaração:

«Votei faztoraaelmente o pedido de apoio formulado para a realização da pimeira edição

do eo ento " E ESTIV AL P OLÍT\C A"

Na esteira do que sernpre defendi, a atribuição de apoios de natureza mateial deoe

obeilecer a critéios de importância dada à matéria em discussão, e bem assim do quadro

das possibilidades que o Orçamento da CNE permite para esses fins.

Tal pensamento moüoou até que a oerba anual seja repartida em duas tranches, dit:idida

por dois semestres.

Neste caso, apesar do didlogo ainda realizado com os organizadores, não foi oiáoel

integrar no programa uma participnção mais efectioa da propria CNE, todaaia, as

matérias em apreciação, quadro dioersificado de participantes, sem omitir a presença de

Deputados à Assembleia da República de todos os partidos políticos, permite de forma

indiciiria preoer debates abrangentes e sobre matérias que muito têm a oer com a maior

ou menor participação política e, por conseguinte, cíaica, daqueles que estioerem

presentes no eaento.

Mais, o propósito de apostar numa plateia joaem, com o que isso significa de pedagogia e

sensibilização para a importância e exercício dos direítos cízticos ile cada cidadão,

justifica o sentido de tsoto que assumi, na defesa da liberdade ile exprcssão e na promoção

c0MtssÃo NActoNAL DE ELE|ÇÕES

inicialmente enviado, cuja cópia consta em anexo à presente ata, e deliberou,

por maioria, com os votos contra dos Senhores Drs. José Manuel Mesquita e

Jorge Miguéis e abstenção dos Senhores Drs. Álvaro Saraiva, Mrário Miranda

Duarte e Sérgio Gomes da Silva, pÍestar o apoio financeiro solicitado, no valor

de € 2.000, destinado à legendagem dos filmes e tradução simultânea para todos

os painéis do evento, registando que o logótipo e o apoio da CNE fiquem

associados apenas àqueles tópicos. --------------
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de acções concretas e tendentes a sensibilizar os cidadãos para a participação cíaica e

política.»

2.6 - Convite da Comissão de Veneza - 14.' Conferência Europeia dos

Organismos Eleitorais do Mundo / Saint Petersburg - 15-16 Maio 2017

A Comissão tomou conhecimento do convite em referência, cuja cópia consta

em anexo à presente ata, e entendeu apreciar o assunto na próxima reunião. -----

Nada mais havendo a trataÍ foi dada esta reunião por encerrada pelas 13 horas

e 30 minutos.

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

assinada pelo Senhor Presidente da CNE, fuiz Conselheiro ]osé Vítor Soreto de

Barros, e por João Almeida, Secretário desta Comissão.------------------------

O Presidente da Comissão

fosé Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

foão Almeida
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