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No dia treze de setembro de dois mil e dezoito teve lugar a reunião número

e oitenta e um 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 Juiz

Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a presença dos Senhores Drs.

Francisco fosé Martins, João Tiago Maúado, João Almeida, forge Miguéis, Mário

Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva.

A reunião teve início às 14 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, João

Almeida, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Dr. joão Almeida pediu a palavra para dar nota da comunicação do

Senhor Secretiário4eral da Assembleia da República no sentido de não ser

possível ceder o Auditório Almeida Santos para a receção à delegação do

Instituto de Defesa Nacional da Indonésia no próimo dia 26 de setembro, em

virtude dos trabalhos parlamentares e visitas oficiais programadas para aquela

data. A Comissão, em face desta informação, deliberou, por unanimidade,

encetar as diligências necessárias à definição de um outro local, adequado ao

efeito.

O Senhor Presidente da Comissão deu nota da reunião realizada da parte da

manhã com a Senhora Presidente e a Secretária-Geral da Comissão Nacional de

Proteção de Dados, com a presença dos Senhores Drs. foão Almeida e Jorge

Miguéis e da Coordenadora dos Serviços de Apoio. O Senhor Dr. João Almeida

fez uma breve síntese dos assuntos debatidos.
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2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Expediente

2.01 - Convite da CNE de Cabo Verde - Conferência comemorativa do 24."

aniversário - Cidade da Praia - 4 e 5 de dezembro

A Comissão tomou conhecimento do convite em referência, que consta em anexo

à presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir o agradecimento desta

CNE e de confirmar a participação do Senhor Presidente da Comissão na

conferência comemorativa do 24.' Aniversário da CNE de Cabo Verde

2.02 - Convite da Comissão Europeia e do European Political Strategy Centre

(EPSC) - Con{erência "Election InterÍetence in the Digital Age: Building

Resilience to Cyber-Enabled Threats" - Bruxelas - 15 e 16 de outubro

A Comissão deliberou, por unanimidade, agradecer o convite, que consta em

anexo à presente ata, e Íazer-se rePresentar no evento em aPreço, ficando de

indicar em momento posterior o Membro que irá participar.

orcamento para 20'L9

2.03 - Comunicação dos Serviços da Assembleia da República sobre o

Orçamento da CNE para 2O19

A Comissão, no seguimento do que foi deliberado na reunião pleniária

antecedente quanto à comunicação em referência, deliberou, por unanimidade,

aprov,ü o texto que consta em anexo à presente ata e que constitui o seu

entendimento quanto as questões naquela susotadas, a ser transmitido a Sua

Excelência o Presidente da Assembleia da República.

Campanha CNE - Recenseamento eleitora-

2.04 - Comunicação do movimento cívico "Também Somos Portugueses" -
pedido de divulgação da campanha da CNE sobre as alterações ao

Íecenseamento eleitoral

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em referência, que consta em

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir que os anúncios a
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que a mesma se refeÍe integraram a campanha informativa da CNE sobre as

recentes alterações legislativas ao regime do recenseamento eleitoral e aceder ao

pedido, remetendo à referida entidade os spoÍs solicitados para divulgação. ----
2.05 - Relatório da empresa Letras & Sinais - Campanha de esclarecimento

cívico sobre as alterações ao recenseamento eleitoral

A Comissão tomou conhecimento do relatório em referência, que consta em

anexo à presente ata, de que tomou a devida nota.

Os Senhores Drs. Francisco José Martins e Mário Miranda Duarte saÍram neste

ponto da ordem de trabalhos.

próxima reunião plenária.

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

assinada pelo Senhor Presidente e por rnim, João Almeida, Secretário da

Comissão.

-\ 

r---

fosé Vítor Soreto de Barros

]oão Almeida

O Secretário da Comissão
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Constatando-se a falta de quorum, a reunião foi dada por encerrada pelas 17

horas, tendo Íicado adiada a apreciação dos restantes pontos (2.06 a 2.10) para a

O Presidente da Comissão


