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ACTA N.° 53/XIII
Teve lugar no dia catorze de Junho do ano dois mil e onze, a sessão
número cinquenta e três da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões
sita na Av. D. Carlos 1, n.° 128

—

7•0

andar, em Lisboa, sob a presidência do

Senhor Juiz Conselheiro Fernando da Costa Soares.
Compareceram à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Carla Freire, Carla
Luís, Manuel Machado, João Almeida e Francisco José Martins e o Senhor
Engenheiro José Victor Cavaco.
Por motivos profissionais não compareceram à reunião os Senhores Drs. Nuno
Godinho de Matos e Marta Fonseca.
A reunião teve início pelas 11.00 horas e foi secretariada por mim, Joaquina
Maria Alves Martins Amorim, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a acta da
última reunião.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1 Pedido de apoio financeiro da Organização para as Migrações para apoio
ao projecto de investigação “Participação eleitoral dos Estrangeiros de
Portugal: Emigrantes e Imigrantes”
A Comissão apreciou o pedido de apoio que constitui anexo à presente e
deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, conceder um apoio no
montante de 7452,50 € para o desenvolvimento do projecto de investigação
“Participação eleitoral dos Estrangeiros de Portugal: Emigrantes e Imigrantes”.

2.2 Pedido de apoio da Associação Cívica para a campanha de esclarecimento
desenvolvida no âmbito da eleição dos Deputados à Assembleia da República
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A Comissão apreciou o pedido que constitui anexo à presente acta e deli
com o voto de abstenção do Senhor Dr. Francisco José Martins, não atri]
apoio financeiro solicitado, por se encontrar em curso a revisão dos critérios
atribuição

de

apoios

financeiros

a

conceder

pela

Comissão

para

o

desenvolvimento de projectos relacionados com a sensibilização dos cidadãos
sobre os actos eleitorais.

2.3 Participação apresentada pelo mandatário do PND relativa a destruição de
material de propaganda no Funchal
A Comissão tomou conhecimento da participação que constitui anexo à
presente acta.

2.4 Despacho da Senhora Governadora Civil de Viseu que determina a não
realização de votação para a eleição dos Deputados à Assembleia da
República nas freguesias de Cabril e Lageosa do Dão
A Comissão tomou conhecimento do despacho que constitui anexo à presente
acta.

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 Ofício n° 256337/2O11NPP-17-1 do comando distrital de Aveiro da PSP
A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente acta e
deliberou enviar ao Comando Distrital de Aveiro, à Direcção Nacional da PSP e
à Administração do Centro Comercial Dolce Vita o entendimento da Comissão
sobre a distribuição de propaganda partidária no interior de espaços privados de
acesso público.

3.2 Acórdão n° 258/2011 do Tribunal Constitucional
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A Comissão tomou conhecimento do acórdão que constitui anexo à presente
acta.
A Senhora Dra. Cana Luís entrou na reunião depois da apreciação deste
assunto.

3.3 Louvor aos trabalhadores da Comissão
A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, o seguinte
louvor aos trabalhadores da Comissão:

No actual período eleitoral, os trabalhadores dos serviços de apoio à Comissão prestaram
os esclarecimentos solicitados por telefone e correio electrónico a uma média estimada de
cento e cinquenta atendimentos por dia útil, prepararam deliberações do plenário na
sequência de queixas, reclamações, pedidos de parecer e outras iniciativas de terceiros ou
procedimentos internos, acompanharam a campanha de esclarecimento em curso, para
cuja concepção e desenvolvimento

efectuaram o necessário

trabalho

técnico-

administrativo, mantiveram com grau de actualização satisfatório o sítio da Comissão
na internet, tudo para além das múltiplas tarefas de rotina que lhes cumpre assegurar.

--

E colaboraram activamente na criação e carregamento da informação na nova página de
acesso ao sítio da internet, ajudando a transformar o mapa calendário das operações
eleitorais numa agenda voltada para os eleitores e agentes externos do processo eleitoral,
com apontadores para diversos conteúdos do sítio de molde a colocar à distância de um
ou dois «diques» a informação necessária para o momento que se vivia.
No mesmo período e particularmente na última quinzena, os trabalhadores dos serviços
garantiram a recolha e sistematização das 17 candidaturas por cada um dos 22 círculos
eleitorais, apoiaram o sorteio dos tempos de antena, trataram as listas de candidatos
(230, mandatário e mais cerca de 50 suplentes por cada lista que concorreu a todos os
círculos) e publicitaram-nas no sítio da Comissão.
Entretanto, recolheram através de contactos insistentes e tantas vezes repetidos, a
informação referente a cerca de 11 mil das pouco mais de 12 mil secções de voto
existentes no país, tendo permitido o lançamento da janela «Onde voto» que possibilitou
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a muitos milhares de eleitores conhecerem o local exacto onde deveriam votar sem
necessidade de se deslocarem à Junta de Freguesia respectiva.
O esforço colectivo desenvolvido para levar a bom termo as tarefas acima descritas de
forma simplificada constituiu, para quem o acompanhou de perto uma exaltante
demonstração de dedicação à coisa pública, levada a cabo, não raro, com sacrifício do
descanso merecido e das vidas pessoais da dezena de efectivos que constituem a
totalidade dos recursos humanos dos serviços de apoio.
Tal esforço merece público reconhecimento, que se concretiza através do presente louvor
aos seguintes trabalhadores da Comissão:
Dra. Joaquina Maria Alves Martins Amorim
Dra. Ana Cristina Patrão Bernardino Lopes Branco
Armando da Silva Pimenta
Armindo Pereira Matias
Dra. Ilda Maria Carvalho Rodrigues Pontes Pereira
Isabel Cristina Pereira da Silva Dias
Dr. João André Matias Sebastião Lucas
José de Carvalho
Lília Marques Costa Veríssimo
Luis Manuel Malaquias Maria
Dra. Maria José Brito de Moura Rodrígues
Publique-se.
A Senhora Dra. Joaquina Martins saiu da reunião durante a apreciação deste
assunto.
A Comissão deliberou, ainda, por unanimidade dos Membros presentes,
reconhecer a entrega e total disponibilidade do Senhor Dr. João Almeida para
colaborar nos trabalhos da Comissão, independentemente do esforço que já
desenvolve como Membro da Comissão de Acompanhamento. A forma como o
Senhor Dr. João Almeida tem vindo a prestar a sua colaboração não pode passar
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indiferente à Comissão, motivo pelo qual se expressa àquele Membro o maior
apreço e reconhecimento.
O Senhor Dr. João Almeida saiu da reunião durante a apreciação deste assunto.
E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 12.30
horas.
Para constar se lavrou a presente acta, que foi aprovada em minuta e vai ser
assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretário da Comissão.

O Presidente da Comissão

ernando da Costa Soares

zz..
O Secretário da Comiss

Joaquina Maria Alves Martins Amorim

