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COM ISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ATA N.° 206/CNE/XV

No dia vinte de dezembro de dois mil e dezoito teve lugar a reunião número

duzentos e seis da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Av.

D. Carlos 1, n.° 128 — 7.° andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz

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

Francisco José Martins, Cana Luís, João Tiago Machado, Jorge Miguéis, Mário

Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva.

A reunião teve início às 14 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, Sérgio

Gomes da Silva, Suplente do Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Dr. Francisco José Martins pediu a palavra para abordar a forma como

correu a reunião que teve lugar no Centro Nacional de Cibersegurança, no

passado dia 18, em que participou juntamente com o Senhor Presidente e os

Senhores Drs. Jorge Miguéis, Carla Luís, João Tiago Machado e Sérgio Gomes da

Silva.

Este assunto vai ser abordado no ponto 2.06.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.01 - Ata da reunião plenária n.° 204/CNE/XV, de 11 de dezembro

A Comissão adiou a aprovação da ata da reunião plenária n.° 204/CNE/XV, de

11 de dezembro.
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2.02 - Ata da reunião plenária n.° 205/CNE/XV, de 13 de dezembro

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n.° 205/CNE/XV, de’13 de

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

todos os Membros que participaram na reunião a que respeita.

Expediente

2.03 - Pedido de informação da Polícia Judiciária — Setúbal

A Comissão deliberou, por unanimidade, adiar a apreciação do assunto em

epígrafe, por carecer de aprofundamento.

2.04 - Parceria com o Parlamento Europeu para a realização de seminários para

a imprensa - Eleições Europeias 2019 — Próximas sessões

A Comissão apreciou a comunicação em epígrafe, que consta em anexo à

presente ata, e deliberou, por unanimidade, que a representação da CNE na

sessão de Coimbra (8 de janeiro) será assegurada pela Senhora Dr.a Cana Luís.

Quanto às restantes sessões, ainda sujeito a confirmação, foi indicado o Senhor

Dr. João Tiago Machado para a Madeira (1 de fevereiro) e a Senhora Dr.a Carla

Luís para o Porto (20 de março).

2.05 - Convite da FDUL - Conferência “Governo do Sistema Eleitoral - Diálogo

Luso-Brasileiro” de 21-03-2019 - Parceria institucional e oradores

A Comissão apreciou a comunicação em epígrafe, que consta em anexo à

presente ata, e deliberou, por unanimidade, aceitar a parceria institucional

proposta e participar na referida conferência, cujos oradores indicará

oportunamente, assim que conhecido o programa.

O Senhor Dr. João Tiago Machado entrou na reunião após apreciação do presente

assunto.

2.06 - Comunicação do Centro Nacional de Cibersegurança — Cooperação no

“Exercício Eleições e Cibersegurança”

A Comissão apreciou a comunicação em epígrafe, que consta em anexo à

presente ata, e deliberou, por unanimidade, associar-se ao projeto em causa,
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aceitando que os ofícios-convite incluam a referência “. . .em cooperação cç a

Comissão Nacional de Eleições”. Quanto ao restante solicitado - envio de

procedimentos legais e de procedimentos e fluxos de informação - será remetido

oportunamente.

2.07 - Comunicação da Direção Geral de Assuntos Europeus do MNE — Pacote

eleições livres e justas — indicação do ponto de contacto para a rede

nacional de cooperação eleitoral

A Comissão apreciou a comunicação em epígrafe, que consta em anexo à

presente ata, e deliberou, por unanimidade, indicar o Senhor Dr. Mário Miranda

Duarte como ponto de contacto para conformação da rede nacional de

cooperação eleitoral.

Os restantes assuntos (2.08 a 2.24) foram adiados para a próxima reunião

plenária, em virtude de se seguir a reunião com o grupo de investigação da

NOVA SBE que implementou a campanha de apelo ao voto nos multibancos, no

âmbito das eleições autárquicas de 2017.

A Comissão deliberou, ainda, agendar a próxima reunião plenária para o dia 28

de dezembro, pelas 10 horas e 30 minutos.

A reunião foi dada por encerrada pelas 16 horas e 30 minutos.

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

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Sérgio Gomes da Silva, Suplente do

Secretário.
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O Presidente da Comissão

1” ‘ -..

José Vítor Soreto de Barros

O Suplente do Secretário

/

Serio omes aa Silva
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