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No dia dezoito de janeiro de dois mil

e

dezoito teve lugar a reunião número cento

e vinte e três 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 Dr. Jorge

Miguéis, Substituto do Presidente,

e

com

a

presença dos Senhores Drs. Francisco

fosé Martins, Carla Luís, ]oão Tiago Machado, João Almeida, Mário Miranda
Duarte e Sérgio Gomes da Silva.-------

A reunião teve início às L4 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, João
Almeida, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES

DA ORDEM DO DIA

Não foram abordados assuntos antes da ordem do dia.

2. PERÍODO
2.01

-

DA ORDEM DO DIA

Reapreciação

Contemporânea

à

do pedido de apoio do Instituto de
publicação "Os Partidos Políticos Portugueses

História

ea

União

Europeia"
A Comissão deliberou adiar este assunto para

a

próxima reunião.

2.02 - Pedido do Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências

Sociais e Humanas - Projeto de investigação Crise, Reprcsentação Política
e

Renooaçõo da Demouacia: o caso Português no contexto da Eurcpa ilo Sul

-

para consulta das listas de candidatos AR I 1975 a 1987

A Comissão tomou conhecimento do pedido em referência, que consta em anexo
à

presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir que a consulta dos dados

que constam das listas de candidatos carece de prévia autorização da Cornissão

Nacional de Proteção de Dados,

a

quem

a

eqúpa do projeto em causa deve dirigir

o pedido, através do preenchimento de formuliário específico para o efeito. -------
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2.03 - Comunicação da A-WEB -

Invitation for 2018 Election Visitor Program

(EVP) in El Salvador

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

à presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir que náo é possível
assegurar a representação desta Comissão no progÍama em apreço.
2.04

- Comunicação da A-WEB - Demand Survey Íor

2018 Election Capacity

Building Programs
A Comissão tomou conhecimento da comunicação em referência, que consta em
anexo à presente ata, e analisou o plano das ações de formação para o ano de
2018, tendo considerado adequado suscitar junto da A- WEB a possibilidade de

realizar ações em português para o universo dos países de língua oficial
portuguesa.
2.05 - Comunicação da International IDEA - Global Passport to Modern

Direct

Democrary
A Comissão tomou conhecimento da comunicação em referência, que consta em
anexo à presente ata, e encarregou os serviços de solicitar mais exemplares do
passaporte que acompanhava aquela comunicação.

A

Comissão tomou ainda conhecimento dos dados transmitidos pela

Coordenadora dos Serviços quanto aos processos pendentes

no

Gabinete

|urídico, alguns em risco de prescreverem, tendo decidido ponderar este assunto
em próxima reunião plenária

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 15 horas e
30 minutos.
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Para constar se lavrou a presente ata, que

foi aprovada em minuta e vai

ser

assinada pelo Substituto do Presidente e por mim, João Almeida, Secretário da
Comissão.

O Substituto do Presidente

Jorge Miguéis

LYSecretário da Comissão
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