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No dia três de outubro de dois mil e dezassete teve lugar a numer

noventa e sete da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Av

D. Carlos I, n." 128 - 7." andar, em Lisboa.

À hora marcada, 10 horas e 30 minutos, a reunião teve início sob a presidência

do Senhor fuiz Conselheiro |osé Vítor Soreto de Barros e com a presença dos

Senhores Drs. Francisco José Martins, Carla Luís, João Tiago Machado, foão

Almeida, Jorge Miguéis, Mário Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva

Posteriormente compÍueceu o Senhor Dr. ]osé Manuel Mesqúta.

L PERÍODO ANTES DA ORDEMDO DIA

O Senhor Dr. Francisco ]osé Martins pediu a palavra para dar nota de que, depois

de haver dados concretos, deve fazer-se o balanço sobre a forma como decorreu

o processo eleitoral, com vista a uma análise cuidada e reflexão para o futuro. --

O Senhor Dr. Mário Miranda Duarte, na mesma linha, considerou que é de inteira

justiça reconhecer e agradecer o trabalho e esforço desenvolvido pelos Serviços

de Apoio, que o próprio testemunhou.

A Senhora Dr.' Carla Lús assinalou que todos os funcioniários e estagiários

desenvolveram um trabalho extraordinário, com uma capacidade de resposta

superior ao que Íoi registado em anos anteriores, incluindo o apoio à tomada de

O Senhor Dr. João Almeida referiu que há uma perceção generalizada do esforço

feito pelos Serviços de Apoio, mas é necessária uma análise sobre dados mais

concretos pois a realidade é mais intensa do que a ora depreendida. Refere, ainda,

que a resposta que foi possível dar foi em circunstâncias particularmente diffceis,

pois foram recrutadas pessoas com experiência efémera para o gabinete jurídico

e nos serviços de apoio administrativo apenas uma funcioniária tinha experiência,
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mas em processos eleitorais menos exigentes/ o que, aliado ao vol int e

solicitações, criou um contexto extremamente difícil. Partilhou a necessida ede

dedicar tempo à reflexão e consciencialização do que mudou no ambiente externo

à CNE e nos seus destinatários.

O Senhor Dr. Francisco José Martins interveio, ainda, para sublinhar a dedicação

e o trabalho desenvolvido por alguns Membros, bem como a pertinência de um

relatório final que permita refletir sobre o que é CNE e o que dela se pretende.

Os restantes Membros secundaram as diversas intervenções.

O Senhor Dr. José Manuel Mesquita entrou na reunião durante o período antes

O Senhor Presidente referiu, por fim, que é uma altura de reconhecimento e

havendo colaboradores que cessam funções em breve, deve distinguir-se estas

situações daquela em que se encontram os trabalhadores permanentes

Dito isto, a CNE entendeu reconhecer e louvar publicamente o zelo, o empenho,

a capacidade de trabalho e o espÍrito de equipa revelado pelos estagiários que,

no âmbito do protocolo celebrado com a Faculdade de Direito de Lisboa,

assegurÍuam o atendimento telefónico e a resposta aos pedidos de esclarecimento

por escrito. A todos deve ser entregue uma declaração com este teo

2. 2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.01 - Ata da reunião pleniária n." 9S/CNE/XV, de 28 de setembro

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 9S/CNE/XV, de 28 de

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

todos os Membros que participaram na reunião a que respeita.
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da ordem do dia. ______-__

2.02 - Ata da reunião plenária n." 96/CNEXV/, de 1 de outubro (dia das eleições)

A ata da reunião plenária n.' 96/CNE/XV, de 1 de outubro, será submetida à

próxima reunião pleniíria.
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2.03 - Acórdãos TC n."s 586,587,588,589, 590 e59112017

A Comissão tomou conhecimento dos Acórdãos do Tribunal tucional

referência, que constam em anexo à presente ata.

Os Membros usaram da palavra para abordar os diversos casos analisados pelo

Tribunal Constitucional, em resultado de recursos de deliberaçóes da CNE em

matéria de publicidade institucional promovida pelos órgãos autárquicos

executivos. A final, e tendo presente que em todos os casos o TC confirmou as

deliberações desta Comissão, foi solicitado aos SeÍviços que apurassem se as

mesmas foram cumpúdas após a notificação do acórdão respetivo, para

submeter ao próximo plenário.

2.04 - Pedido de parecer da SG-MAI sobre a emissão de tempos de antena pelas

rádios locais em concelhos limítrofes

A Comissão apreciou o pedido em referência, que consta em anexo à presente

ata, e deliberou, por unanimidade, o seguinte:

«Nas situações em que o juiz, entidade competente para distribuir os tempos de antena,

decidiu incluir rádios que não têm sede na área do respetioo município, mas em que houae

efetioa transmissão de tempos de antena, afigura-se que as mesmas terão direito a ser

compensadas pelo Estado.

Ainda que possa argumefitar-se que nos terrnos legais as rádios não poderiam ser

contempladas na ilistribuição dos tempos de antena, a oerilade é que, por força da decisão

do juiz, foram incluídas e emitiram efetioamente tempos de antena. » ----------------------

2.05 - Comunicação da Intercampus relativa à sondagem em dia de eleição

A Comissão tomou conhecimento do relatório remetido pela Intercampus sobre

a realização da sondagem à boca das urnas, que consta em anexo à presente ata.

A Senhora Dr." Carla Luís pediu a palavra para relatar a forma como decorreu a

ação de sensibilização no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, que teve

lugar no dia 29 de setembro p.p..-------
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No final da reunião, a Comissão recebeu os estagiarios que integraram o gabinete

do eleitor para transmitir uma palavra de agradecimento e reconhecimento pelo

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 e por mim, foão Almeida, Secretário desta

Comissão.

O Presidente da Comissão

José Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

f oão Almeida
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