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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ATA N.° 175/XIV

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

—

7.° andar, em Lisboa sob a

presidência do Senhor Juiz Conselheiro, Fernando Costa Soares.
Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Mário
Miranda Duarte, Francisco José Martins, Cana Luís, João Almeida, Álvaro
Saraiva 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.°

174/XIV, de 11 de novembro

A Comissão aprovou a ata da reunião n.° 174/XIV, de 11 de novembro, cuja
cópia consta em anexo.
2.2

-

Ata da reunião da CPA n.° 123/XIV, de 20 de novembro

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n.° 123/XIV, de 20 de
novembro, cuja cópia consta em anexo.
2.3

-

Balanço das Comemorações oficiais dos 40 anos da CNE

A Senhora Dra. Cana Luís entrou na reunião neste ponto da ordem de
trabalhos.
Os Membros da Comissão realizaram o balanço das Comemorações oficiais dos
40 anos da CNE e analisaram a Informação n.° 150/GJ/2014, que foi aprovada
por unanimidade dos Membros presentes, determinando-se a prossecução das
iniciativas aí consignadas.
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Perante o sucesso das comemorações do quadragésimo aniversário da CNE, o
plenário da Comissão regista o devido reconhecimento pelo esforço, pelo
empenho e pela qualidade do trabalho realizado por todos os trabalhadores,
uma vez que de outra forma não teria sido possível a concretização das
iniciativas levadas a efeito.
Importa, ainda, registar uma palavra à estagiária Patrícia Tomás, do ISCTE, cujo
trabalho e empenho ao longo de todo este projeto é digno de apreço.
Cumpre, igualmente, expressar o elevado interesse e qualidade do trabalho
realizado pelas estagiárias Ana Grifo e Maria Cerejo relativo ao estudo e
caracterização sociológica dos Membros da CNE.
2.4

-

Forum on Financing Democracy and Averting Policy Capture, OECD, 3
e 4 dezembro

O Senhor Dr. Francisco José Martins entrou na reunião neste ponto da ordem de
trabalhos.
A Comissão analisou a possibilidade de participação no Forum on Financing
Democracy and Averting Policy Capture, promovido pela OCDE em
cooperação com International IDEA and Organization of American States, a
realizar nos dias 3 e 4 de dezembro em Paris, tendo deliberado, por maioria dos
Membros presentes com a abstenção do Senhor Dr. Jorge Miguéis, estar
presente no referido Fórum e designar para estar presente em sua representação
a Senhora Dra. Carla Luís.
A Comissão, sob proposta do Senhor Dr. Mário Miranda Duarte, decidiu que
deve ser realizado um contacto para o Gabinete do Senhor Ministro dos
Negócios Estrangeiros com vista a informar sobre a presença de um
representante da CNE no Fórum em apreço.
2.5

-

Envio de Certidão pelo DIAP Lisboa relativo ao Proc.° n° 4/PE 2014
“Participação contra o Partido Livre, o Semanário Expresso e Partido
Europeu

dos

Verdes por

realização

de

propaganda

através de

publicidade comercial (anúncio de página inteira na Revista “Única”)
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A Comissão tomou conhecimento e decidiu proceder à apreciação da questão
de fundo inerente à competência da CNE em matéria de contravenções,
determinando o estudo por parte do Gabiiete Jurídico e elaboração de parecer
para posterior análise por parte da CNE.
2.6

-

Acórdão do Tribunal Constitucional (Autos de Recurso n.° 685!14
Vindos do Supremo Tribunal Administrativo Proc.° n.° 820/13-11)

A Comissão tomou conhecimento do Acórdão do Tribunal Constitucional
(Autos de Recurso n.° 685/14 Vindos do Supremo Tribunal Administrativo
Proc.° n.° 820/13-11), cuja cópia consta em anexo.
2.7

-

Ofício da Câmara Municipal de Loulé relativo à cedência da exposição
“O VOTO UMA ARMA DO POVO”

A Comissão tomou conhecimento do ofício em apreço, cuja cópia consta em

2.8

-

Perguntas mais Frequentes relativas à eleição da Assembleia da
República

A Comissão analisou e introduziu diversas alterações nas perguntas frequentes,
em

concreto

nos

temas

“Recenseamento

eleitoral

no

estrangeiro”

e

“Apuramento”, tendo sido determinada a realização do trabalho final de
consolidação para posterior aprovação em próxima reunião do plenário.

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
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Fernando Costa Soares

O Secretário da Comissão

Paulo Madeira
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