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No dia vinte e quaho de janeiro de dois mil e dezanove teve lugar a reunião
número duzentos e catorze 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 luiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a presença dos
Senhores Drs. Francisco José Martins, José Manuel Mesquita, Carla Luís, foão
Tiago Machado, ]orge Miguéis, Mário Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva.

A reunião teve início às 16 horas e 30 minutos, após reunião com o

Senhor

Chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, e foi secretariada por

mim, Sérgio Gomes da Silva, Suplente do Secretário da Comissão.-

1.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

A Senhora Dr.'Carla Luís pediu a palavra para dar nota de que foi contactada

pelo Professor Domingos Soares Farinho, da Faculdade de Direito

da

Universidade da Lisboa, com vista à indicação de oradores para a Conferência

"O

gooerno do sistema eleitoral: Diálogo luso-brasileiro"

, um por

cada mesa de

debate, com proposta de título da intervenção, tendo a Comissão deliberado
agendar este assunto para a próxima reunião plenária. --------------

2.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A Comissão passou

à apreciação do

ponto 2.13.

Seroicos da CNE

2.13

-

Recurso apresentado

por trabalhadora no âmbito do processo

de

avaliação
Procedeu-se a uma abordagem preliminar da matéria, tendo os membros da
CNE tido oportunidade de individualmente se pronunciarem quanto ao sentido
que em seu entender deve ser dado à deliberação do recurso em apreço. Neste
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quadro,

o

Senhor Dr. Francisco Martins manifestou-se favoráv

ao

seu

deferimento. Os Senhores Drs. |oão Tiago Machado, forge Migueis e Sérgio
Gomes da Silva abstiveram-se de assumir posição. Os Senhores Drs. Carla Luís,

]osé Manuel Mesquita e Mário Miranda Duarte transmitiram não vislumbrar
razão para se modúcar a decisão recorrida.

A

apreciação final e decisão foi

remetida para a próxima reunião.

Camoanha de esclarecimento cíoico

-

2.01

Campanha de esclarecimento cívico para

a eleição do Parlamento

Europeu 2019 - Adiudicacão aos ó rsãos de comunicacão social (meios)

O Senhor Presidente deu conhecimento de que uma das formalidades a
cumprir, prévia à adjudicação às empresas proprietárias de meios de
comunicação social, só poderia ser efetivada a partir do próximo dia 31 de
janeiro, em virtude do adiamento da reunião do Conselho de Administração da
Assembleia da República, de que teve conhecimento

ausência desta formalidade,

no dia de ontem. A

em temPo, comPromete a campanha

de

esclarecimento cívico em causa, designadamente quanto à sua data de início e
custos associados, relativamente à SIC, TVI e RFM.

O

Senhor Presidente deu, ainda, nota das medidas então tomadas,

particularmente

do ofício que remeteu a sua

Excelência

o

Presidente da

Assembleia da República.

A Comissão, em face desta inÍormação, deliberou, Por unanimidade, solicitar à
empresa BBZ que encetasse os contactos necessários junto daqueles órgãos de
comunicação social, com vista a dar nota desta situação e a encontrar uma
solução, aceitando-se, se necessário, um ajustamento do plano de meios. --------2.02

A

-

Campanha de esclarecimento cívico para
Europeu 2019 - Plano de meios (estranseiro)

a eleição do Parlamento

Comissão tomou conhecimento do resultado das diligências tomadas pela

BBZ junto dos órgãos de comunicação social sugeridos Para o estrangeiro e em
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face das propostas finais, deliberou, por unanimidade, optar pela proposta que

inclui o maior número de jomais, nos termos do documento que consta em
anexo à presente ata.

A

Comissão deliberou,

por unanimidade, adiar a apreciação dos

restantes

assuntos (pontos 2.03 a 2.'1.2) para a próxima reunião plenária.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 18 horas.

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.

O Presidente da Cqgrissão

l\.
tfosé Vítor Soreto de Barros

O Suplente do Secretário

#,«ffi"«#^
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