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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIçÔES

ATA N." 263ICNE/XV

No dia trinta de julho de dois mil e dezanove teve lugar a reunião número

duzentos e sessenta e três da Comissão Nacional de Eleições, na sala 2 das

comissões parlamentares da Assembleia da República, no Palácio de S. Bento,

em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz Conselheiro ]osé Vítor Soreto de

Barros e com a presença dos Senhores Drs. Francisco |osé Martins, Carla Luís,

João Almeida, Mário Miranda Duarte e Paulo Cabral Taipa.

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

Almeida, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente deu nota da reunião realizada no passado dia 23 de julho

com a Diretora de Políticas Públicas do Facebook para Portugal e Espanha e a

Senhora Dr.' Carla Luís fez uma síntese dos assuntos abordados, em especial do

que se refere aos anúncios patrocinados, cuja relevância se assinalou em face da

proibição vigente na ordem jurídica portuguesa de se realizar propaganda

através dos meios de publicidade comercial.

Salienta-se o facto de o Facebook disponibilizar uma biblioteca on line corr. toda a

informação relevante sobre os anúncios patrocinados (identificação do

promotor; contacto; período de divulgação patrocinada), porém não existe

qualquer medida implementada pelo Facebook que Baranta a observação da lei

portuguesa, que responsabiliza não só o promotor como a própria empresa de

publicidade.

Na referida reunião foi abordada a possibilidade de se operacionalizar um

canal de reporte à Comissão, para envio de todos os anúncios patrocinados

contratados ao Facebook, com a inerente informação adicional.
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Por fim, foi abordado o facto de o Facebook não indicar uma mo da em

Portugal com vista a ser regularmente notificado pela Comissão

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.0L - Ata da reunião plenária n." 259/CNE/XV, de 16 de iulho

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 259ICNE/XV, de 16 de

julho, 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 - Ãta da reunião plenária n." 260/CNE/XV, de 18 de iulho

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 260ICNE/XV, de 18 de

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

todos os Membros que participaram na reunião a que respeita.

2.03 - Ata da reunião plenária n.' 26ilCNE/XV, de 23 de julho

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 261ICNE/XV, de 23 de

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

todos os Membros que participaram na reunião a que respeita.

2.04 - Ata da reunião plenária n.' 262ICNE/XV, de 25 de julho

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 262/CNE/XV, de 25 de

julho, cuja cópia consta em .rnexo à presente ata, com os votos favoráveis de

todos os Membros que participariun na reunião a que respeita.

Expeiliente

2.05 - Comunicação da Delegação Socialista no Parlamento Europeu -
Substituição do Deputado Europeu André Bradford

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir o seguinte: -------
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«De acordo com a lista de candidatos do Partido Socialista, oficialmente en eno

Tribunal Constitucional e ailmitida para a eleição dos Deputados ao Parlamento 
S/

Europeu cle 26 ile maio de 20L9, a cidadã lsabel Mtria Estrada Caraalhais é a candidata

imediatamente a seguir na orilem daquela lista, para efeitos de preenchimento do lugar

aago, por falecimento do Deputado André lorge Dionísio Bradford."

2.06 - Comunicação da Administração Eleitoral - SG-MAI relativa à

antecipação dos trabalhos das assembleias de recolha e contagem dos

votos dos eleitores portugueses residentes no estrangeiro AR 2019

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, continuar a apreciação na

próxima reunião plenária.

2.07 - Comunicação da ACAPO - inquérito sobre a utilização da matriz de

voto em Braille

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, agradecer e Perguntar se as

conclusões do inquérito em causa podem ser publicadas no seu sítio na Intemet

na área dedicada às "eleições acessíveis"

2.08 - Comunicação do Conselho da Europa - Compendium of Electoral Data

"ElecData"

A Comissão tomou conhecimento do pedido do Conselho da Europa, relativo à

criação de uma base de dados eleitorais e que consta em anexo à Presente ata, e

deliberou, por unanimidade, transmitir as seguintes retificações à inÍormação

recolhida sobre as eleições parlamentares em Portugal:

- Quota type: Legislated $0%);

- Voting abroad: Yes, by postal voting and vote in person (at polling stations

abroad);

- Electoral Management Body (EMB): National Electoral Commission of

Portugal.
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Mais deliberou informar que na última eleição da Assembleia. d ública

foram eleitas 75 mulheres (num total de 230 eleitos) e candidatas eÍetivas 7467,

num total de 3456.

2.09 - Comunicação da Comissão de Veneza - alteração da data de eleição

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir que, de acordo

com as diversas leis eleitorais, a competência para a marcação dos atos

eleitorais é do Presidente da República (com ressalva das eleições autárquicas,

que é do Govemo). Mais informa que nunca ocorreu alteração da data de

eleição.

2.10 - Comunicação relativa a combate à abstenção

A Comissão tomou conhecimento da nova proposta apresentada sobre o

assunto em epígraÍe, que consta em Írnexo à presente ata, e deliberou, por

unanimidade, reconhecer o interesse de iniciativas deste üpo e agradecer o

empenho demonstrado, mas não conceder o apoio solicitado pelo facto de as

ações previstas não oferecerem garantias suficientes de que o seu resultado

satisfaça sempre as condições de neutralidade e isenção que os eleitores

esperam da intervenção da Comissão.

O Senhor Dr. Mário Miranda Duarte pediu a palavra para propor que seja

solicitado ao Conselho das Comunidades Portuguesas informação sobre a

forma mais adequada de divulgar a campanha de esclarecimento cívico da CNE

junto das comunidades portuguesas no estrangeiro, a que a Comissão anuiu. ---

AL-INT 2019

2.11 - Relatório da véspera e do dia da eleição do dia da eleição intercalar para

a A.F. de de Paderne (Melgaço/Viana do Castelo) de 28 de julho de 2019

A Comissão tomou conhecimento do relatório em referência, que consta em

anexo à presente ata.
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P ro cesso eleitor al AR-201 I

2.12 - Coincidência do L." dia da campanha oficial da eleição AR-2019 com o

dia da votação para a eleição da ALRAM-2019

A Comissão deliberou continuar a apreciação do assunto em epígrafe em

próxima reunião plenária.

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

assuntos da ordem de trabalhos (2.13 a 2.1,6) para a próxima reunião plenária. -

A reuniâo foi dada por encerrada pelas 13 horas e 15 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 da

Comissão.

O Presidente da ssao

José Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

Almeida
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