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Objectivos 1998

Mantendo-se fiel ao cumprimento das competências que justificam a manutenção, na
ordem jurídica, de um órgão independente da administração eleitoral, a CNE continuará a
privilegia no decurso do ano de 1998, a vertente do esclarecimento cívico e a da fiscalização
e disciplina dos actos eleitorais, por forma a salvaguardar a igualdade de oportunidades e
de tratamento dos cidadãos e das forças políticas no decurso das operações eleitorais.

Tendo em atenção a legislação eleitoral actualmente em vigor, desenha-se para o ano de
1998 o seguinte calendário eleitoral:

• Período de exposição dos cadernos eleitorais, decorrente do processo
extraordinário de actualização das inscrições no Recenseamento Eleitoral

• Período de actualização do Recenseamento Eleitoral
• para os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro
• para os cidadãos portugueses residentes no território nacional

• Período de exposição dos cadernos eleitorais

A este calendário terá que se acrescentar a criação de um vasto conjunto de iniciativas,
caso se venha a efectuar alguma ou algumas consultas referendárias.

Por outro lado, a Comissão investirá no sector das publicações, com vista a dotar atempa
darnente todos os intervenientes nos processos eleitorais de eficazes instrumentos de
acompanhamento dos mesmos.

Com um serviço de apoio bem apetrechado de meios humanos e técnicos, a Comissão
Nacional de Eleições, não obstante os constrangimentos que há muito perduram, nomea
damente a nível do seu estatuto e orgânica, continuará a servir, com o mesmo empenho e
determinação, os cidadãos e as forças políticas.
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INICIATIVAS

1998

Acções permanentes
1.1. Medidas legislativas e estudos eleitorais
1.2. Estruturas e funcionamento da CNE
1.3. Equipamento e tecnoiogias
1 .4. Formação
1.5. Divulgação e desenvolvimento da área documental
1.6. Meios humanos

2. Acções de Esclarecimento Eleitoral
2.1. Iniciativas específicas
2.2. Colóquios e debates
2.3. Publicações

2.4. Protocolos
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1.

ACÇÕES PERMANENTES

1.1

Medidas legislativas e estudos eleitorais

1 11 - Aprsentaçoa Assemblega’da Reiblica de proposta de aper
feçoamnto do projecto de Estatuto e Orgâ[ca da CNE,
elaborado em 1991

1.1.2. - Colaboração em estudos legislativos nas áreas de competência
daCNE

1.1.3. - Estudos sobre a aplicação das normas de Direito eleitoral,
bem como sobre idênticas matérias no Direito comparado
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1.2.

Estruturas e funcionamento da CNE

biI21 lnIementação do Gabnete do EItor, caso venha a
ocorrer um processo de referendo

1.2.2. - Gestão e actualização das bases de dados bibliográficas,
jurídicas e dos resultados eleitorais
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1.3.

Equipamento e novas tecnologias

6
r 4

1 3.1 - Desenvolvimento das aplicações desoftware ja existentes,
c1esgnadamente na ál-ea das bises de dados

1.3.2. - Informatização do núcleo documental. Transposição para
a lnternet da base de dados dos resultados eleitorais.

1.3.3. - Inserção na Homepage da CNE, para divulgação atem
pada, das agendas das sessões plenárias da Comissão e
decisões delas decorrentes.
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1.4.

Formação

1 4.1 - Desenvolvimento de acções de formação para os
intrvenientes nos proêessos eleitorais

1 4 2 - Participação em jornadas e acções de formação com
interesse para o desempenho das funções quer dos
membros quer do pessoal do serviço de apoio a CNE
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1.5.

Divulgação e desenvolvimento da área documental

1.5.1. - Divulgação das iniciativas da CNE seja no campo docu
mental seja no campo dás deliberações e comunicados,
atraves da lnternet

1 5 2 - Cooperação e intercâmbio com organizações
congeneres nacionais e estrangeiras em materia de
docypientao e informação nas areas de competência
daCi

1 5 3 - Conservação e tratamento documental d9 nucleo
arquivistico -de material das campanhas eleitôrais das
forças politicas

1 54 - Edição de livro-catalogo sobre a exposição da CNE
alusiva ao 2O aniversário das eleições de 1975 para a
Assembleia Constituinte.

1.5.5. - Reedição actualizada do livro de Resultados eleitorais
da Assembleia da Republica

1 5 6 - Edição do Boletim “Informação CNE”

1.5.7. - Edição electrónica de pubicações da mais variada
índole no domínio eleitoral - -
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1.6.

Meios humanos
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2.

ACÇÕES DE ESCLARECIMENTO ELEITORAL

Iniciativas específicas

11



(fl
Plano de Actividades - 1998

2.2.

Colóquios e debates

t

221 - Forum subordinado ao tema “Sistema eleitoral para a
Assembleia da RepúbIica’
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2.3.

Publicações

2 3 1 - Publicação no jornal oficial do mapa de resultados das
eleições para-os órgãos das autarquias locais

2.32. .Lidó Rélerendo,anotàda-ediçãõ de autores patrocinada
péla CNE

2.3.3.-. Reedição actualizada do Dicionário de Legislação Eleitoral
-Tomosleil

2.3.3. - Edição de livro com a compilação e tratamento das deli
berações da CNE
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2.4.

Protocolos e relações com o exterior

2.4.1. - Celebração e renovação de protocolos com Universida
des, Institutos e Associações çom vista à realização de
acções conjuntas ou comuns por forma a desenvolver e
incentivar estudos científicos na área eleitoral.

2.4.2. - Eventual deslocação à Dinamarca, por altura da consulta
referendária a realizar naquele país em 18 de Maio de
1998, por forma a recolher ensinamentos de indiscutível
interesse a nível de campanha e esclarecimento cívicoS
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