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No dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito teve lugar a reuniãon

cento e quarenta e oito 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

)uiz Conselheiro ]osé Vítor Soreto de Barros e com a Presença dos Senhores Drs.

Francisco José Martins, fosé Manuel Mesquita, Carla Luís, foão Tiago Machado,

]oão Almeida, Álvaro Saraiva, ]orge Miguéis, Mário Miranda Duarte e Sérgio

Gomes da Silva.

A reunião teve início às 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, |oão

Almeida, Secretário da Comissão. --

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Dr. Sergio Gomes da Silva pediu a palavra para fazer um breve relato

da sua participação na 15.' Conferência dos Organismos Eleitorais do Mundo,

promovida pela Comissão de Veneza e pelo Conselho da Europa, dedicada ao

tema "segurança nas eleições", que se realizou em Oslo. No final do evento saiu

reforçada a ideia de que a utilização de tecnologias digitais, em especial para o

exercício do voto no território nacional de cada país, deve ser ponderado com

cautela e não pode minar a confiança dos eleitores, concluindo-se que o modelo

ideal deve combinar o método tradiciônal com meios eletrónicos, estes

especialmente direcionados para a comunicação de dados.

O Senhor Dr. Francisco ]osé Martins entrou neste Ponto da ordem de trabalhos.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.01 - Ata da reunião plenária n." 146/CNE/XV, de 17 de abril

A Comissão apÍovou a ata da reunião plenâia n." 146/CNE/XV, de 17 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.
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O Senhor Dr. José Manuel Mesquita entrou neste ponto da ordem de tra

2,02 - Ata da reunião plenária n." I.47ICNE/XV de 19 de abril

A Comissão aprovou a ata da reunião pleniária n.' 147/CNE,/XV, de 19 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.

2.03 - Conta de Gerência do ano 2017

A Comissão analisou os mapas que consolidam a Conta de Gerência da CNE

relativa ao ano de 2017, cujas cópias constam em anexo à presente ata, e deliberou

aprovar, por maioria, com a abstenção do Senhor Dr. Francisco José Martins, a

referida Conta de Gerência, nos termos do disposto na alínea c) do n." 1 do artigo

21." do Regimento da Comissão, devendo ser dado seguimento aos atos

subsequentes.

2.O4 - 16." Sirnpósio Internacional sobre Assuntos Eleitorais - aspetos a

ponderar

A Comissão deliberou adiar o presente assunto para a próxima reunião pleruíria.

2.05 - Instalações da Comissão Nacional de Eleições

O Senhor Presidente deu nota da reunião tida com o Senhor Vice-Presidente da

Assembleia da República, Deputado ]orge Lacáo. ----
O Senhor Dr. Francisco José Martins apresentou a seguinte dedaração:

"É sabiilo quanto importante é o tema das " Instalações da CNE", pelo que significa na

atiztidade desenooloida à luz das suas competências.

O Senhor Presidente ila Comissão ileu nota ila reunião mantiila com o Senhor Vice-

Presidente da A.R., que foi também, assimfoi dito, com o Senhor Secretário-Geral da A.R.

Desde o início da discussão desta materia, há cerca ile um ano atrás, que defmdi a

necessidade de o assunto justificar uma iliscussão direta e frme ao níoel institucional,

diretamente com o Senhor Presidente da A.R.

Por isso, e sem questionnr as informações já leoadas ao conhecimento deste Pleruirio, sobre

falhas quanto às exigências legais das instalações - que importa saloaguarilar - defendo
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que nooos Íactos podem agora funilamentar o pediito de reapreciação da necessidadN

não de concretiznr a mudança, na base do respeito pelo normal funcionamento da CNE e

da defesa da imagem nacional e ao níael internacional da lnstituição CNE.

Todaoia, fica expresso que, na esteira do que sempre defenili, importa tudo fazer na base

do iliálogo e concertação com quem tem legitimidade para a decisão fnal - O Senhor

Presidente da Assembleia da República.,

O Senhor Dr. Francisco José Martins saiu no final da discussão deste ponto da

ordem de trabalhos.

Processos 2018

2.06 - PS I Presidente da CR de Vilarinho das Cambas I Designação de

delegado para a Comissão Recenseadora I Processo E,1N201811.

A Comissão deliberou adiar a apreciação do processo em referência para a

próxima reunião plenária, por carecer de aprofundamento.

O Senhor Dr. João Tiago Machado saiu neste ponto da ordem de trabalhos. --
A Comissão deliberou adiar a apreciação dos pontos 2.07 a 2.26 da ordem de

trabalhos para a próxima reunião plenária.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 13 horas.

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

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, ]oão Almeida, Secretário da

Comissão.

O Presidente da Comissão

José Vítor Soreto de Barros
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O Secretário
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