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ATA N." 2OZCNE/XV
No dia vinte e nove de novembro de dois rnil e dezoito teve lugar

\

t/ A*t

a

número duzentos e dois 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 José Martins, Carla Luís, João Tiago Machado, João Almeida,

Ávaro

Saraiva, Jorge Miguéis, Mrário Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva. ---------

A reunião teve início às 14 horas

e 30

minutos e foi secretariada por mim, Sérgio

Gomes da Silva, suplente do Secretário, até à chegada do Senhor Dr. João

Almeida.----

1.

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Não foram abordados quaisquer assuntos no período antes da ordem do dia. ---

2.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Expediente
2.01.

- ConÍerência da Faculdade de Direito da Universidade da Lisboa

-

Na sequência do contacto preliminar feito pelo Professor Domingos
Farinho, cuja cópia consta em anexo

à

2019
Soares

presente ata, a Comissão mostrou interesse

e disponibilidade em participar na conÍerência que a Faculdade de Dreito da
Universidade da Lisboa está a promover, sobre "O goaerno do sistema eleitoral:
Diilogo luso-brasileiro" para rnarço de 2019.
Esclarecimento Eleitoral

-

PE 2019

2.02 - Caderno de apoio da eleição

A Comissão apreciou a proposta de caderno de apoio, constante do documento
que consta em Érnexo, e deliberou, por unanirnida de, aprová-la, sem prejuízo de
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vir a ser necessário efetuar melhoramentos até à sua disponibilização ,,o

.ít\

du

CNE na Intemet. Remeta-se à BBZ com vista à produção da arte final.

O Senhor Dr. ]oão Almeida entrou neste ponto da ordem de trabalhos, após a
tomada de deliberação
2.03 - Caderno de esclarecimentos do dia da eleição

A Comissão apreciou

a

proposta de caderno de esclarecimentos do dia da eleição,

constante do documento que consta em anexo, e deliberou, por unanimidade,

aprová-la, sem prejuízo de

vir a ser necessário efetuar melhoramentos

até à

efetiva impressão para distribuição junto das assembleias de voto. Remeta-se à
BBZ com vista à produção da arte final.
2.04 - Folhetos informativos sobre o voto antecipado

A

Comissão apreciou as propostas de folhetos informativos sobre

o

voto

antecipado, constante dos documentos que constam em anexo, e deliberou, por

unanimidade, aprová-las, com as alterações sugeridas, sem prejúzo de vir a ser
necessário efetuar melhoramentos até à sua disponibilização no sítio da CNE na

Internet. Remeta-se à BBZ com vista à produção da arte final.
Propostas

2.05 - Proposta de atribuição de autonomia financeira

A Comissão apreciou a proposta em epígrafe, que consta em;rnexo à presente
at4 e deliberou, por unanimidade, preparar

a

versão final com as observações e

sugestões indicadas pelos Membros, acompanhada de uma explicação histórica,
e

reagendar para a próima reunião pleniária. ---------------

Os Senhores Drs. Álvaro Saraiva e joão Tiago Machado entraÍam neste ponto da

ordem de trabalhos

e

participaram na sua discussão e deliberação.

O Senhor Presidente colocou à consideração da Comissão a constituição da rede
de órgãos eleitorais independentes dos países que formam a CPLB que a CNE
de Cabo Verde propõe formalizar no seguimento da conferência comemorativa
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do seu 24." aniversário, tendo sido entendimento unânime acolher a iniciativa
proposta, com vista a estreitar o relacionamento entre os organismos eleitorais
desses países.

Após este tema, saíram da reunião os Senhores Drs. Francisco ]osé Martins,
Mário Miranda Duarte

e Sérgio Gomes da Silva.

A Senhora Dr.' Carla Luís teve

de se ausentar para uma reunião com o estudante de mestrado em Ciência
Política que vai iniciar estágio na CNE

Verificando-se a inexistência de quorum, a apreciação dos restantes assuntos
(pontos 2.06 a 2.10) foi adiada para a próxima reunião plenária.

A reunião foi dada por encerrada pelas

16 horas e 30

minutos.

Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser
assinada pelo Senhor Presidente, por mim, foão Almeida, e pelo Suplente do
Secretário.

O Presidente da Comissão

José

Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

O Suplente do Secretário

V f-,,n á

í</,

Sérgio Gomes da Silva
Pá9. 3 de 3

