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ACTA N.° 6/XIV
Teve lugar no dia dezoito de Outubro de dois mil e onze, a sessão númer
seis da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na Av. D. Carlos
1, n.° 128

—

7.° andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor Juiz Conselheiro

Fernando da Costa Soares.
Compareceram à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Francisco José
Martins, Cana Luís, Manuel Machado, João Almeida, Nuno Godinho de Matos,
João Azevedo e o Senhor Álvaro Saraiva.
Por motivos profissionais não compareceu à reunião o Senhor Dr. Alexandre
Duarte de Jesus.
A reunião teve início pelas 11horas e foi secretariada por mim, Ana Cristina
Branco, Coordenadora dos serviços da Comissão, a quem cabe o exercício das
funções de Secretário da Comissão nos termos do Despacho do Senhor
Presidente de 31 de Agosto de 2011.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

A Comissão aprovou, com o voto contra do Senhor Dr. Francisco José Martins, a
acta da reunião n.° 5/XIV.
O Senhor Dr. Francisco José Martins apresentou a seguinte declaração de voto:
DECLARAÇÃO DE VOTO
Não estive presente na reunião a que respeita a acta em apreciação. Todavia, em razão da
matéria aí con tida e devido ao facto de ter sido discutida e objecto de deliberação matéria
nova que não constava na respectiva ordem de trabalhos nem foi por qualquer meio
informado, pelo menos, ao declarante, voto contra a acta n.° 5/XIV.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1 Mapa oficial com o resultado da eleição e os nomes dos candidatos eleitos
para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira de 9 de
Outubro de 2011
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A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, o mapa oficial
dos resultados da eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma
da Madeira que constitui anexo à presente acta.

2.2 Participações de cidadã relativa a declarações de candidatos transmitidas
nas estações de televisão no dia da eleição
Proc.

°

n.

°

68/ALRAM-2011

A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a Informação
que constitui anexo à presente acta e, nos termos e com os fundamentos
constantes da mesma, deliberou notificar os candidatos à eleição dos Deputados
à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira a que se referem as
participações em causa para se pronunciarem sobre o conteúdo das mesmas.
A Comissão deliberou, ainda, solicitar às diferentes estações de televisão os
registos vídeo das declarações dos candidatos transmitidas nos serviços
noticiosos do dia 9 de Outubro p.p.

2.3 Ofício n.° 2281847 dos Serviços do Ministério Público de Lagos, de 10 de
Outubro, relativo a delegação de competência
A Comissão aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a Informação
que constitui anexo à presente acta, nos termos da qual se conclui que face às
atribuições que legalmente lhe estão cometidas, a Comissão Nacional de
Eleições não possui a natureza de órgão de polícia criminal porquanto não tem
os poderes adequados à realização de actos de investigação criminal.

3. OUTROS ASSUNTOS
3.1 Informação relativa a serviços de transcrição para a avaliação do
tratamento jornalístico conferido pelas estações de televisão RTP 1, SIC e TVI
no âmbito da eleição do Presidente da República de 23 de Janeiro 2011
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A Comissão apreciou a Informação que constitui anexo à presente acta e, no
termos

e

com os fundamentos

constantes

da mesma,

deliberou, por

unanimidade dos Membros presentes, adjudicar à empresa “Alphatrad
International Lda.” o serviço de transcrição dos espaços noticiosos das estações
de televisão RTP 1, SIC e TVI dedicados à campanha eleitoral referente à eleição
do Presidente da República de 23 de Janeiro de 2011, no período compreendido
entre 9 e 21 de Janeiro de 2011.

3.2 Ofício n.° NPP 426041/11, de 30 de Setembro, do Comando Regional da
Madeira da PSP, relativo a participação efectuada pelo PTP
A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente acta.-

3.3 Ofício n° 7872010, de 7 de Outubro, dos Serviços do Ministério Público de
Santa Maria da Feira relativo a despacho de arquivamento no âmbito do
Processo 102/10.5TAVFR (Participação de cidadão relativa a conteúdo do
blogue “kaskaedeskaska” por propaganda em dia de reflexão

-

Proc° 275/AL-

2009)
A Comissão tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente acta.-

3.4 International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)

-

Conferência em Estocolmo de 5 a 8 de Dezembro de 2011
O Senhor Presidente deu nota ao plenário do convite que lhe foi dirigido pelo
IDEA para participar na conferência subordinada ao tema “The changing Role
of the EMB (Electoral Management Body)”, a realizar em Estocolmo de 5 a 8 de
Dezembro de 2011 e do pedido de indicação de outro Membro da Comissão
para participar na mesma conferência. Com o voto contra do Senhor Dr. Jorge
Miguéis, os Membros presentes deliberaram indicar a Senhora Dra. Carla Luís.
O Senhor Dr. Jorge Miguéis apresentou a seguinte declaração de voto:
DECLARAÇÃO DE VOTO
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Relativamente ao convite da International IDEA votei contra a deslocação de
representação da CNE a Estocolmo, por entender dever tratar-se de lapso, uma vez que,
consabida e historicamente, o EMB (Electoral Management Body) de Portugal é a
DGAI-Administração Eleitoral e não a CNE.
O Senhor Dr. João Almeida deu nota ao plenário das diligências para
informatizar as reuniões plenárias, tendo a Comissão

deliberado, por

unanimidade dos Membros presentes, se prossiga com as diligências a fim de se
encontrar uma proposta concreta de solução.
Estes assuntos foram aditados à ordem do dia nos termos do n° 3 do artigo 3° do
Regimento da Comissão.
E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 12h00.
Para constar se lavrou a presente acta, que foi aprovada em minuta e vai ser
assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Coordenadora dos serviços da
Comissão.

O Presidente da Comissão

Fernando da Costa Soares

A Coordenadora dos serviços da Comissão

Ana Cristina Branco
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