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c0MrssÃo NACT0NAL DE ELE|ÇoES

ATA N,'sl/CNE/XV

No dia sete de março de dois mil e dezassete teve lugar a reunião número

cinquenta e um da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Av.

D. Carlos I, n." 128 - 7." andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz

Conselheiro |osé Vítor Soreto de Barros e com a presença dos Senhores Drs.

Francisco José Martins, José Manuel Mesquita, Carla Lús, João Tiago Machado,

Álvaro Saraiva, Jorge Miguéis, Mário Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva.

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

Gomes da Silva, Suplente do Secretário desta Comissão

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Não foram abordados quaisquer assuntos antes da ordem do dia. ----------

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.7 - Ata da reunião plenária n."s 49ICNED(V, de 21 de fevereiro

A Comissão aprovou a ata da reunião plenrária n." 49/CNE/XV, de 21 de

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

todos os Membros que nela participaram.

2.2 - Ata da reunião plenária n."s SO/CNED(V, de 2 de março

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 50/CNE/XV, de 2 de março,

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

Membros que nela participaram.

2.3 - Atas n."s 40/CPA/XV, de 23 de fevereiro, e 4UCPA/XV, de 2 de março

A Comissão tomou conhecimento das atas das reuniões n." 40/CPA/XY, d,e 23

de fevereiro, e 47/CPA/XY, de 2 de março, cujas cópias constam em anexo à
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A Comissão ratificou, por unanimidade, as deliberações tomadas na reunião n."

40 / CP A / XV , que de seguida se transcrevem, seguindo a numeração da ordem

de trabalhos daquela reunião:

L. Manual de candiilatura dos grupos ile ciiladõos eleitores - ataalização

A CPA aproaou, por unanimidade, o manual de caniliilatura dos grupos de cidadiios

eleitores atualizndo em função das alterações aos modelos de apresentação ila

canilidatura aproaadas na reunião pleruiria de 21- ile feoereiro p.p., cuja cópia consta

em anexo à presente ata.

2. Peiliilo de esclarecimeato sobre a rtilização ile símbolos heráldicos de

uma fteguesia por parte ile uma candidatara

A CPA tomou conhecimento do pedido de esclarecimento em referência, cuja cópia

consta efi anexo à presente ata, e deliberou, por unanimiilade, o seguinte:

"A Lei n.o 53/91, de 7 de agosto (Herdldica autárquica e das pessoas coletiaas ile

utilidade pública administratiaa), estabelece que têm direito ao uso ilos símbolos

heráldicos as regiões autónomas, os municípios, as freguesias, as uilas e as pessoas

coletioas ile utilidade pública administratiua (artigo 3.'). A enumeração que consta

ileste artigo é taxatiaa e no artigo 4." encontra-se preoisto o processo ile aquisição ilo

direito ao uso de símbolos heráldicos.

No entanto, a Comissão Nacional de Eleições tem entendido que tnda impede o uso

respeitoso de símbolos herdldicos por parte ilas caniliilaturas desile que a autoria do

material de propaganda se encontre dmidamente identificaila e os referidos símbolos

não sejam a principal "mancha" ou o tetna central do material de campanha.

Com efeito, a atiaidaile de propaganda eleitoral detse desenooloer-se com respeito pela

possibilidaile de o cidailão eleitor formar a sua opinião lioremente, o que não pode

suceiler se, pela simbologia heráldica utilimila, houoer uma iilentifcabilidade entre

as atuações institucionais e as condutas partiürias.

No que respeita à utilização de bandeiras da freguesia em ações ile propaganda,

afigura-se que a mesma pode ser suscetfttel de identificar estas ações com as

iniciatiaas da junta ile freguesia, designailamente se as banileiras da freguesia forem

o elemento gráfico preilominantemente exibido, pelo que a sua utilização dette, nestes

casos, ser eaitada,»
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2.4 - Campanha de esclarecimento cívico AL-2077 - Peças do ncurso de

conceção

finais, cujas cópias constam em anexo à presente ata.

Os Senhores Drs. José Manuel Mesquita e Mário Miranda Duarte entraram na

reunião durante a apreciação do presente ponto da ordem de trabalhos e

participaram na deliberação. -
2.5 - Respostas às perguntas frequentes - área "Eleições Acessíveis"

A Cornissão analisou a lnformação I<NE / 2017 /29, cuja cópia consta em anexo

à presente ata, e deliberou, por unanimidade, aprovar as perguntas frequentes e

as respetivas respostas para disponibilização no sítio da CNE na lnternet, na área

de "Eleições Acessíveis", com o aditamento na resposta à pergunta 5 da

informação de que, em cada ato eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições

recomenda a todas as câmaras municipais que promovam as medidas necessárias

para garantir a todos os eleitores, e em especial aos cidadãos com mobilidade

condicionada, as adequadas condições de acessibilidade aos locais em que irão

funcionar as assembleias e secções de voto.

2.6- Solicitação da 1.' Comissão - CACDLG - de parecer sobÍe a Petição n.'

247lxlll12.' (simpliÍicação das leis eleitorais relativas aos portugueses

residentes no estrangeiÍo)

A Comissão apreciou a versão do parecer em referência que resultou da análise

feita na última reunião da Comissão Permanente de Acompanhamento, cuja

cópia consta em anexo à presente ata, e aduziu contributos e orientações a

introduzir no texto, a submeter à próxima reunião.

O Senhor Dr. Francisco ]osé Martins saiu durante a apreciação do presente ponto

da ordem de trabalhos.
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A Comissão analisou as diversas peças do procedimento em reÍerência - anúncio,

termos de referência e respetivos anexos, incluindo o cademo de encargos do

ajuste direto que se seguirá ao concurso de conceção - e introduziu alguns

melhoramentos e retificações, tendo aprovado, por unanimidade, as versões
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2.7 - Versão Íinal do vídeo relativo à sensibilização dos jovens produzida

equipa da Escola superior de Teatro e Cinema / Proposta de plano de

comunicação e respetivo orçamento apresentado pela Videolotion

A Comissão deliberou, por unanimidade, aprovar a versão final do vídeo em

referência, disponibilizado pela equipa em 23 de fevereiro passado, e submeter à

próima reunião a proposta de plano de comunicação e respetivo orçamento,

2.8 - Convite para o Congresso da Associação CIVICA - 19 de março

A Comissão deliberou, com a abstenção da Sr.' Dr.' Carla Luís, que a CNE

deveria estar representada no evento em referência, considerando as parcerias

que tem desenvolvido com a Associação Civica no âmbito do esclarecimento

cívico dos cidadãos portugueses residentes em França.

Mais deliberou, por unanimidade, indicar o Sr. Dr. Francisco José Martins para,

em representação da CNE, estar presente no evento em causa.

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 - Comunicação da Associação Portuguesa de Imprensa sobre alteração do

calendário das sessões de esclarecimento

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em referência, cuja cópia

consta em anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, concordar com o

calendâio das sessões de esclarecimento na versão atualizada, bem como

remeter os ficheiros solicitados com o logotipo da CNE.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 13 horas.

Comissão.----
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cujas cópias constam em anexo à presente ata. .._-.---

Para constar se lavrou a pÍesente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser

assinada pelo Senhor Presidente da CNE, Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de

Barros, e por mim, Sérgio Gomes da Silva, Suplente do Secret:írio desta
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O Presidente da Comissão

]osé Vítor Soreto de Barros

O Suplente do Secretário

-<Zzz á--zt r-z 5 Zl LJ
Séígio Gomes da Silva
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