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No dia dezoito de junho de dois mil e dezanove teve lugar a reuniã umero

duzentos e cinquenta e dois da Comissão Nacional de Eleições, que decorreu no

Palácio de São Lourenço, no Funchal, em virtude da deslocação à Região

Ar:tónoma da Madeira no âmbito da próxima eleiçâo para a respetiva Assembleia

Legislativa.

A Comissão reuniu sob a presidência do Senhor ]uiz Conselheiro ]osé Vítor

Soreto de Barros e com a presença dos Senhores Drs. Francixo |osé Martins,

Carla Luís, foão Tiago Machado, João Almeida, Álvaro Saraiva e Paulo Cabral

Taipa, acompanhada pela sua Delegada na Região Autónoma da Madeira, a

Senhora Dr.'Susana Cortez, Juiz de Direito.

A Comissão esteve em reuniáo permanente das 10h00 às 19h30, para auscultar os

partidos políticos e apreciar assuntos urgentes, tendo suspendido os trabalhos à

hora de almoço, entre as 13 e as 15 horas.

1. Reuniões com os partidos políticos PS, 8.E., PPM, A, PAN, CDS-PP,

PCP, PPD/PSD,IPP, PD& POUS, PURP

A Comissão ouviu, em audições individuais, os seguintes partidos políticos:

Partido Socialista; Bloco de Esquerda; Partido Popular Monárquico; Aliança;

Pessoas - Animais - Natureza; CDlPartido Popular; Partido Comunista

Português; Partido Social Democrata; Juntos Pelo Povo; Partido Democrático

Republicano; Partido Operário de Unidade Socialista e Partido Unido dos

Reformados e Pensionistas.

Foram ainda auscultados os representantes dos partidos políticos quanto à

questão da coincidência do 1." dia da campanha oficial da eleição da AR com o

dia da votação para a eleição da ALRAM (a manterem-se as datas anunciadas

por Sua Excelência o Presidente da República).
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A referida coincidência suscita problemas quanto à emissão dos tempos de

antena que, nos termos da lei, deva ocorrer antes das 19h00 (RDP e estações

privadas de radiodifusão de âmbito nacional), bem como quanto ao

desenvolvimento de ações de propaganda e sua emissão nos órgãos de

comunicação social até à hora do fecho das urnas.-----------

A reunião com o partido Nós, Cidadãos!, apesar de confirmada, não se realizou

por não ter comparecido.

2. Workshop sobre "Segurança eleitoral"

A Comissão tomou conhecimento da comunicação relativa ao assunto em

epígrafe, que consta em anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade,

agradecer o convite e indicar os Senhores Drs. foão Almeida e Mário Miranda

Duarte para estarem presentes no referido workshop.

O Senhores Drs. Francisco José Martins e Álvaro Saraiva ausentaram-se cerca das

17h00. ----

Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo Senhor Presidente

da CNE, fuiz Cons\lheiro josé Vítor Soreto de Barros, e por mim, ]oão Almeida,

Secretário desta C

O Presidente da Comissão
\

José Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão
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