
*

‘II.
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ATA N.° 20/CNE/XVI N

No dia nove de julho de dois mil e vinte teve lugar a reunião eordinária /
1

número vinte da Comissão Nacional de Eleições, por videoconferência, sob a /
presidência do Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a participação

de Mark Kirkby, Vera Penedo, 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

João Almeida pediu a palavra para fazer uma síntese da reunião tida com as

entidades regionais dos Açores — Secretaria Regional da Saúde e Direção

Regional da Organização e Administração Pública - no passado dia 7 de julho,

relativa ao tema da realização de eleições em tempo de pandemia e com o

objetivo final de se harmonizarem medidas de proteção dos cidadãos com as

garantias de igualdade de tratamento das candidaturas e dos eleitores em geral.

João Almeida, ainda sobre o mesmo tema, fez um ponto da situação sobre as

providências tomadas para agendamento da reunião que tinha sido

perspetivada com a SGMAI, COREPE e DGS e colocou à consideração dos

Membros que fosse já definido um dia e hora para o efeito, tendo presente a

urgência em face do curto espaço de tempo até às próximas eleições. A

Comissão debateu este assunto e deliberou, por unanimidade, marcar a referida

reunião para as 15h00 de 16 de julho.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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2.01 - Doutrina e jurisprudência sobre propaganda eleitoral e igualdade entre

candidaturas

A Comissão, tendo presente a doutrina e outros instrumentos recolhidos pelos

serviços de apoio, discutiu aprofundadamente o conceito de propaganda

eleitoral, associado às diferentes perspetivas materiais em que pode suscitar-se

como ponto nuclear e decisivo. Atendendo a que, em breve, será discutido e

aprovado o caderno de apoio à eleição ALRAA, reserva para essa altura a

fixação da opinião consolidada sobre o assunto.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 17 horas

e 15 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. +

O Presidente da Comissão

José Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão
72

-

João Almeida -
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