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ATA N.° 26/CNE/XV

No dia dezassete de agosto de dois mil e vinte teve lugar a reunião número j
vinte e seis da Comissão Nacional de Eleições, na cidade de Ponta Delgada,

Região Autónoma dos Açores, sob a presidência do Juiz Conselheiro José Vítor

Soreto de Barros e com a participação de Vera Penedo, João Almeida, João

Tiago Machado e Marco Fernandes. A circunstância de inexistir quorum não

releva, atendendo à natureza das atividades programadas.

A presença da Comissão na Região Autónoma dos Açores insere-se no âmbito

da próxima eleição da respetiva Assembleia Legislativa e tem como objetivo

auscultar os partidos políticos, os órgãos de comunicação social sediados ou

com audiência na Região e os representantes das forças de segurança, bem

como apresentar cumprimentos protocolares e refletir sobre as formas de

efetivar a cooperação institucional prescrita na lei em audiências com o

Representante da República e os Presidentes da Assembleia Legislativa e do

Governo Regional.

Em anexo à presente ata consta o programa oficial da deslocação, com as

iniciativas promovidas, a decorrer entre 17 e 21 de agosto.

A Comissão foi recebida, em audiência, pelo Presidente do Governo Regional,

no Palácio de Sant’Ana pelas 11h00.

A Comissão reuniu informalmente com o seu Delegado, Juiz José Emanuel

Guimarães Freitas, e os Presidentes cessante e atual do Tribunal Judicial da

Comarca dos Açores, Juiz Desembargador José Francisco Moreira das Neves e

Juiz Pedro Miguel Almeida Marques Soares de Albergaria, para abordar

assuntos relacionados com o processo eleitoral e o apuramento geral da eleição.

A Comissão esteve em reunião permanente das 15h30 às 19 horas, em sala do

Hotel Marina Atlântico, para ouvir, em audições individuais, os partidos
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políticos PCP, PEV, PPD/PSD, PAN e PS, com especial enfoque nas questões

relacionadas com a realização da eleição em contexto de pandemia.

O Livre, com reunião agendada, informou da impossibilidade de comparecer. -

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 19 horas.-

Para constar se lavrou a presente ata, que 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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