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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇOES

ATA N." 138/CNE/XV
No dia quinze de março de dois mil
e

trinta

e

e

dezoito teve lugar

a

reunião número cento

oito da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Av.

D. Carlos I, n.' 128

-

7.o andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor ]uiz

Conselheiro |osé Vítor Soreto de Barros e com a Presença dos Senhores Drs.
Francisco |osé Martins, Carla Luís, João Tiago Machado, João Almeida, Álvaro
Saraiva, ]orge Miguéis, Mrírio Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva.

------

A reunião teve início às 14 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, João
Almeida, Secretário da Comissão.

1.

-------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Dr. João Almeida pediu a palavra para inÍormar sobre o estado em que

se encontra a preparação da sessão de demonstração do sistema de votação
eletrónica da Estónia, por parte da empresa que o desenvolveu e a pedido desta,

aproveitando

a sua deslocação a

Portugal por ocasião do 16." Simpósio

lnternacional sobre os Assuntos Eleitorais, que ocorrerá entre29

e

3l de maio.

O Senhor Dr. |oão Almeida deu ainda nota de que é necessário completar a
agenda do 16." Simpósio Internacional proposta pelo ICI')S, tendo a Comissão
deliberado indicar como tema de um dos painéis de discussão o "Voto das
pessoas com deficiência" e adiar para a

próima reunião pleniárias

os restantes

aspetos.
Os Senhores Drs. João Tiago Machado e Carla Luís entraram no final do período

antes da ordem do
2. PERÍODO

dia.----

DA ORDEM DO DIA

2.01 - Marcação da eleição intercalar para a Assembleia de Freguesia de Vacalar

(Armamar/Viseu) paÍa o dia 20 de maio de 2018 - Mapa-Calendário

Pá9.

I

de 3

(n)
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A Comissão aprovou, por unanimidade, o mapa calendário da eleiçã

tercalar

para a Assembleia de Freguesia de Vacalar de 20 de maio de 2018, tendo

te

o teor da lnÍormação I-CNE/2018/144, que constam em anexo à presente ata, e

deliberou que fosse dado cumprimento ao disposto no artigo 6.' da Lei da CNE.

O Senhor Dr. Álvaro Saraiva entrou neste ponto da ordem de trabalhos

e

participou na deliberação antecedente.

Municipal de Tábua (PPDIPSD

2.02 - Comunicação do Presidente da Câmara

I Presiilente Mesa de ooto ila Freguesia de Coaas

e

Vila Nooe de Olioeirinha

I Assembleias ile ooto - Processo AL.P-PP1207717002)

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em referência, que consta em

anexo

à

presente ata, tendo deliberado,

por unanimidade, agtadecer

a

inÍormação prestada e reiterar o pedido de indicação do nome dos membros de
mesa da assembleia de voto da Freguesia de Covas e respetivo endereço. -------2.03 - Comunicação do Presidente da Câmara

I

CM Penafiel

P ro ce sso

I

Municipal de Penafiel (Cidadão

Neutralidaile e imparcialidade das entidades públicas -

AL.P -PP I 2077 I 7035)

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em referência, que consta em
anexo à presente ata, tendo deliberado, por unanirnidade, remetê-la ao Ministério

Público, no seguimento do oício de remessa dos elementos do processo. --------2.04

-

Comunicação

da ERC Íelativa ao

Processo AL.P-PPl207Zl2g4

(Pafticipação da CDU de Ponte de Lima contra o

Diáio ile Notícias por

tratametto iomalístico ilisciminatóio)
A Comissão tomou conhecimento da comunicação em referência, que consta em
anexo à presente ata.
2.05 - Programa de divulgação nas escolas

A

- "A

CNE vai à escola"

Comissão deliberou adiar a apreciação do assunto em referência para a

próxima reunião plenária.
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2.06

-

Comunicação

da

Associação Coolpolitics sobre

a

promoção da

participação cívica dos jovens - Projeto Schoolpolitics

A

Comissão deliberou adiar a apreciação do assunto em reÍerência para a

próíma reunião pleniíria.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 16 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,

João Almeida, Secretário da

Comissão.

O Presidente da Comissão
(

José

-------_-\

Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

João Almeida
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