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ÀTAN." 231ICNE/XV

No dia dois de abril de dois mil e dezanove teve lugar a reunião n ro

duzentos e trinta e um da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniôes

sita na Av. D. Carlos I, n.' L28 - 7." andat, em Lisboa, sob a presidência do

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

Senhores Drs. Francisco fosé Martins, José Manuel Mesquita, João Tiago

Machado, João Almeida, Jorge Miguéis, Mário Miranda Duarte e Sérgio Gomes

da Silva.

A reunião teve início às 10 horas e 30 minutos e Íoi secretariada por mim, ]oão

Almeida, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente considerou adequado protelar o período para discussão de

eventuais assuntos não abrangidos pela ordem do dia

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.01 - Ata da reunião plenária n." 229ICNUXV de 26 de março

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 229 /CNE/ XV, de 26 de

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

todos os Membros que participaram na reunião a que respeita.

2.02 - Ata da reunião plenária n.' 230/CNE/XV, de 28 de março

O Senhor Dr. Francisco fosé Martins entrou neste ponto da ordem de trabalhos.-

A Comissão deliberou adiar a aprovação da ata da reunião plenária n."

23OICNE/XV, de 28 de março, cuja cópia consta em anexo à presente ata. -------
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Es clar ecimento Eleitoral

2.03 - Caderno de apoio da eleição PE 2019 - melhoramentos e retificaço

O Senhor Dr. José Manuel Mesquita entrou neste ponto da ordem de trabalhos.-

A Comissão apreciou as propostas de alterações ao caderno de apoio em

referência, que consta em anexo à presente ata, e sugeriu outros melhoramentos

e retificações, cuja versão final deve ser submetida para aprovação em próxima

reunião plenária.

2.04 - Plano de meios da RTP - reforço da campanha de esclarecimento cívico

PE.2019

O Senhor Dr. ]osé Manuel Mesquita ausentou-se durante a apreciação deste

assunto.

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a proposta de

plano de inserções na RTP para reforço da campanha de esclarecimento cívico,

que consta em anexo à presente ata, devendo aguardar-se a autorização de Sua

Excelência o Presidente da Assembleia da República para proceder à

adjudicação.

2.05 - Texto para folheto de esclarecimento a dirigir aos cidadãos recenseados

no estrangeiro

A Comissão apreciou a proposta de texto em epígrafe e considerou que o

mesmo deve apresentar-se mais simplificado e de modo mais apelativo,

devendo a prova do folheto ser submetida a aprovação.

O Senhor Presidente passou a palavra aos Membros para discussão de

eventuais assuatos não abrangidos pela ordem do dia.

O Senhor Dr. João Almeida deu nota do elevado número de processos

pendentes para apreciação e sugeriu que fosse agendado um dia para que, em

equipas de dois a três Membros, se procedesse, juntamente com o gabinete
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jurídico, à análise prévia do maior número de processos com vis sua

preparação para submissão à Comissão.

O Senhor Presidente Íez distribuir um documento que contém a descrição das

diferentes fases do Exercício Nacional de Cibersegurança sobre o processo

eleitoral, a decorrer entre nos dias 3 e 4 de abril, de modo a apurar a

representação da Comissão em cada uma. O Senhor Dr. João Almeida,

intervindo como "single point of contact", assegurará a representação da CNE

sempre que necessário; o Senhor Presidente participará na receção de Sua

Excelência o Presidente da República no dia 4 de abril; e é designada a Senhora

Dr." Ilda Rodrigues para a equipa do "exercise control" (sala central).

A Comissão passou à apreciação dos pontos 2.L0 a 2.72 da ordem de trabalhos.

2.10 - Ofício da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades

Portuguesas do MNE - Número mínimo de eleitores para abertura de uma

assembleia de voto

na reunião plenária anterior sobre a questão suscitada.

2.11 - Convite da Comissão de Cultura, Comunicação, |uventude e Desporto

da Assembleia da República - Conferência Parlamentar ..Informação e

DesinÍormação na Era Digital", 15 abril (conolte oara oraaot e u

A Comissão tomou conhecimento do convite em epígtafe, que consta em anexo

à presente ata, e deliberou, por unanimidade, confirmar a participação e

designar o Senhor Dr. Sérgio Gomes da Silva como orador, que aceitou sob

reserva de lhe poder ser impossível assegurar a presença, o que confirmará na

próxima 5." feira.
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2.12 - Comunicação da Europe Direct Açores - vídeo de sensibilização p

eleições europeias de 2O79

A Comissão tomou conhecimento do pedido em epigaÍe, que consta em anexo

à presente ata, e deüberou, por maioria, com o voto contra do Senhor Dr. ]oão

Almeida, transmitir que o teor o guião do vídeo de sensibilização enviado não

suscita quaisquer observações por parte desta Comissão

O Senhor Dr. joão Almeida apresentou a seguinte declaração de voto:

«Votei contra por entender que, existindo a possibiliilade de haaer candiihturas com

posições críticas das políticas europeias ou até de rejeiçãa da integraçao do país na UE,

em absoluto ou nos moldes atuais, a Comissão deoeria recomendar aos promotores que

não apresentassem conteúdos com referências encomiásticas àquelas políticas e

instituições, porquanto, tratando-se de entidnde prittada, se encontra abrangida pelos

deaeres ile tratar as candidatuÍas com igualdade e dc não as discriminar.» ----------------

A Comissão passou à apreciação dos pontos 2.06 e seguintes

Expediente

2.06 - Pedido de parecer da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos,

Liberdades e Garantias da Assembleia da República - Prcjeto de Lei n."

1176lxilll4." (PS) "Clanfica o ilisposto na Lei n." 72-A12075, de 23 de iulho,

em matéria de restições à publiciilaile institucional realizaila por

entiilailes públicas em peúoilo eleitoral"

A Comissão tomou conhecimento do pedido em epígrafe, bem como do parecer

preparado pelos Serviços, que constam em anexo à presente ata, e, apreciado

este, sugeriu alguns melhoramentos, tendo deliberado adiar a sua apreciação

final para a reunião plenária de 9 de abril.

2.O7 - Oiício da Comissão Nacional de Proteção de Dados - Diteuizl20T9ll -

Tratamento de dados pessoais no contexto de campanhas eleitorais e

marketing político
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A Comissão tomou conhecimento do ofício em epígraÍe, que consta em anexo à

presente ata, e deliberou, por unanimidade, agradecer à Senhora Presidente da

CNPD

A Comissão deliberou, por unanimidade, adiar a apreciação dos restantes

assuntos (pontos 2.08,2.09 e 2.13 a 2.28\ para a próxima reunião plenária. --------

A reunião foi dada por encerrada pelas 13 horas.

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

(

fosé Vítor de Barros

O Secretário da Comissão

|oão Almeida
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