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ATA N.° 174/XIV

Teve lugar no dia onze de novembro de dois mil e catorze, a reunião número
cento e setenta e quatro da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões
sita na Avenida D. Carlos 1, n.° 128

—

70

andar, em Lisboa sob a presidência do

Senhor Juiz Conselheiro, Fernando Costa Soares.
Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Mário Miranda Duarte,
Francisco José Martins, Cana Luís, João Tiago Machado, João Almeida,
Domingos Soares Farinho e João Azevedo.
A reunião teve início pelas 10 horas e 50 minutos e foi secretariada por mim,
Paulo Madeira, Secretário da Comissão.
1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1

-

Aprovação da ata da reunião n.° 173/XIV, de 4 de novembro

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros, a ata da reunião n.°
173/XIV, de 4 de novembro, cuja cópia consta em anexo.
2.2

-

Ata da reunião da CPA n.° 121/XIV, de 6 de novembro

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião da CPA n.° 121 /XIV, de 6
de novembro.
2.3

-

Convite para o “9th International Electoral Affairs Symposium”

A Comissão tomou conhecimento do convite para o “9th International Electoral
Affairs Symposium”, cuja cópia consta em anexo, tendo deliberado por
unanimidade dos Membros presentes agradecer e informar que não será
possível estar presente devido a compromissos prévios relativos às eleições
nacionais.
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2.4

-

Zero Project Conference 2015 “Independent Living and Political
Participation: Innovative Policies and Practices for Persons with
Disabilities”

A Comissão analisou a comunicação em apreço, cuja cópia consta em anexo, e
deliberou por unanimidade dos Membros presentes, remeter os contactos do
INR e eventualmente do projeto neste domínio da Universidade de Trás-osMontes, bem como realizar contactos com o INR para avaliar da possibilidade
de essa entidade se encontrar

já a preparar uma presença nacional nesta

conferência.
2.5

-

Ponto de situação do projeto da CNE relativo à aplicação para criação de
listas de candidatos em todos os atos eleitorais

O Senhor Presidente da CNE e o Senhor Dr. João Almeida apresentaram o
ponto de situação do projeto da CNE relativo à aplicação para criação de listas
de candidatos em todos os atos eleitorais.

E nada mais havendo a tratar, foi dada a reunião por encerrada pelas 11 horas e
50 minutos. Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e
vai ser assinada pelo Senhor Juiz Conselheiro, Fernando Costa Soares,
Presidente da Comissão Nacional de Eleições e por mim, Paulo Madeira,
Secretário da Comissão.

O Presidente da Comissão

ndoosta Soares
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O Secretário da Comissão

Paulo Madeira
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