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ATA N.° 1O/CNE/XVI

No dia cinco de maio de dois mil e vinte teve lugar a reunião número dez da
Comissão Nacional de Eleições, que decorreu por videoconferência, sob a
presidência do Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a participação
de Mark Kirkby, Vera Penedo, Cana Luís, João Almeida, João Tiago Machado,
Sandra Teixeira do Carmo, Marco Fernandes, Cana Freire e Sérgio Gomes da
Silva.
A reunião teve início às 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, João
Almeida, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Carla Luís pediu a palavra para dar nota de que, tendo presente a interrupção
dos estágios determinada no passado dia 13 de março, apurou que o estagiário
José Ribeiro está em condições de retomar o estágio sob a forma de trabalho à
distância. A Comissão concordou, por unanimidade, com a continuidade do
estágio nos moldes indicados.
Marco Fernandes pediu a palavra para transmitir o resultado do contacto tido
com a SGMAI-AE relativamente à proposta de ser promovida uma campanha
conjunta sobre o recenseamento eleitoral.
Mark Kirkby entrou durante o período antes da ordem do dia.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Atas
2.01 Ata da reunião plenária
-

n.°

9/CNE/XVI, de 28 de abril
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A Comissão aprovou a ata da reunião plenária

n.°

9/CNE/XVI, de 28 de abril,

cuja cópia consta em anexo à presente ata, com os votos favoráveis de todos os
Membros que participaram na reunião a que respeita.
2.02 Ata n.° 9/CPA/XVI, de 30 de abril
-

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n.° 9/CPA/XVI, de 30 de
abril, cuja cópia consta em anexo à presente ata.
A Comissão ratificou, por unanimidade, as deliberações tomadas na referida
reunião pela Comissão Permanente de Acompanhamento, que de seguida se
transcrevem:
Expedien te
Comunicação do Conselho das Comunidades Portuguesas

—

Contributos

para a campanha de esclarecimento cívico
A CPA tomou conhecimento da comunicação em epígrafe, que consta em
anexo à presente ata, tendo deliberado que os serviços devem acolher
algumas das sugestões nas peças do concurso de conceção da campanha de
esclarecimento cívico PR 2021, a submeter à próxima reunião de CPA.
Mais foi discutida a possibilidade de avançar desde já com uma campanha
relativa ao recenseamento eleitoral, separando-a procedimentalmente da
campanha de esclarecimento PR 2021, e deliberou apurar junto da SGMAI a
possibilidade de lançar uma campanha conjunta sobre o recenseamento
eleitoral, tendo designado Marco Fernandes como interlocutor para o efeito.

-

Gestão
2.03 Segurança da informação
-

João Almeida introduziu este assunto e fez uma síntese do que consta dos
documentos produzidos pelos técnicos de informática, que constam em anexo à
presente ata. A Comissão debateu os diversos aspetos focados e deliberou, por
unanimidade, implementar, para

já, a utilização de endereços eletrónicos de
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ginail para cada um dos membros, reservando para momento oportuno a a
discussão e consideração de outras sugestões.
2.04

-

Senhas de Presença / Reembolso de despesas e abono de ajudas de

custo e subsídio de transporte
A Comissão aprovou, por unanimidade, as alterações à “Norma para a
utilização da folha de registo de presenças e de atividade dos membros da
Comissão Nacional de Eleições” e respetivos anexos, bem como às “Normas
para a utilização do boletim itinerário” e respetivo anexo, que constam em
anexo à presente ata, que são de imediato aplicáveis, devendo os serviços
proceder à utilização das mesmas e dos respetivos modelos.
Expediente
2.05

-

Comunicação de sentença de acompanhamento de maior

-

Juízo Local

Cível de Sintra / Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste
(5480/19.8T8SNT) E-CNE120201707
A Comissão tomou conhecimento da sentença em epígrafe, que consta em
anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, que a mesma seja remetida
à Secretaria Geral do MAl

—

administração eleitoral, juntamente com o

entendimento da CNE sobre a matéria e que consta da ata de 27 de agosto de

2019.
2.06 Comunicação de Paula Borges Santos sobre a obra dedicada à CNE
-

—

“A

Comissão Nacional de Eleições e a construção da cidadania política em
Portugal”
A Comissão apreciou a comunicação em epígrafe, que consta em anexo à
presente ata, e deliberou, por unanimidade, adiar o assunto para a próxima
reunião plenária, para a qual devem ser recuperadas as deliberações tomadas
neste âmbito, bem como a troca de correspondência havida.
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A Comissão suspendeu a reunião para que os trabalhadores que exercem
funções no “Núcleo de Gestão e Contabilidade” procedessem à apresentação da
sua área funcional.

Finda a apresentação, Cana Luís e Marco Fernandes saíram.

João Almeida pediu a palavra para submeter a discussão a necessidade de
preparar um plano de regresso ao normal funcionamento da Comissão ou de
progressiva aproximação à normalidade, tendo sido definido que os serviços
devem contactar os serviços da AR com vista a providenciar um espaço para as
reuniões da CNE, que em breve será necessário, no âmbito da próxima eleição
para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Relativamente
ao funcionamento dos serviços de apoio à CNE, atualmente em regime de
teletrabalho, foi decidido aguardar até 15 de maio para ser ponderada a fase
seguinte.

A Comissão deliberou, por unanimidade, adiar a apreciação dos restantes
assuntos (pontos 2.07 a 2.09) para a próxima reunião plenária.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 13 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, João Almeida, Secretário da
Comissão.
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O Presidente da Coissão

José Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

João Almeida
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