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AUTÁRQUICAS 2013 - VPN.Eleitoral 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO- 23 de setembro de 2013 

 

Apresentação 

 

A Comissão Nacional de Eleições cede de forma gratuita a todas as 

Câmaras Municipais o programa informático VPN.Eleitoral que se 

encontra vocacionado, entre outras finalidades, para apoiar de forma 

direta os trabalhos das Assembleias de Apuramento Geral, permitindo 

aos seus utilizadores apurar de uma forma menos morosa os resultados 

de cada uma das eleições em causa e distribuir os mandatos pelas 

diversas listas, gerando de forma automática a minuta de ata daquela 

Assembleia, bem como os diferentes mapas de resultados e o respetivo 

edital, todos eles já atualizados em função da nova estrutura de 

freguesias em resultado da reforma administrativa do território das 

mesmas. 

Com vista a promover a utilização da referida aplicação realiza-se no dia 

23 de setembro, próxima segunda-feira, uma ação de sensibilização, 

especialmente vocacionada para a utilização da aplicação nas 
operações de apuramento. 

Destinatários Técnicos das Câmaras Municipais, diretamente afetos à VPN.Eleitoral e 

ao apoio no âmbito das operações de apuramento 

Inscrições A ficha de inscrição devidamente preenchida deverá ser enviada para o 
Secretariado até às 19h do dia 19 de setembro. 

Local Auditório da Assembleia da República (edifício novo) 

Secretariado Lília Veríssimo 

Tel.: 213 923 800 / Fax: 213, e-mail: cne@cne.pt  

Comissão Nacional de Eleições 

Av. D. Carlos I, nº 128 – 7º, 1249-065 LISBOA 

 

Nota: Evento com o apoio da Assembleia da República. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

AUTÁRQUICAS 2013 - VPN.Eleitoral 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO- 23 de setembro de 2013 

 

Nome:   

Cargo:   

Câmara Municipal de   

Endereço:   

Telefone:   

E-mail:    

 

Nota: A ficha de inscrição devidamente preenchida deverá ser enviada para 

cne@cne.pt ao cuidado de Lilia Veríssimo até às 19h do dia 19 de setembro. 
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PROGRAMA 

23-09-2013 

 

Manhã 

09h00 – Receção dos participantes 

09h30 – Elementos de trabalho da assembleia de apuramento 

Informação disponível vs. Informação necessária 

10h00 – O escrutínio provisório e a transmissão imediata de resultados 

10h30 – Os resultados provisórios, base do apuramento 

Recolha e carregamento dos resultados provisórios 

11h00 – Intervalo (coffee-break) 

11h30 – Operações preliminares 

12h00 – Apuramento «on-line» 

13h00 – Almoço 

Tarde 

14h00 – Apuramento «off-line» 

15h00 – Ocorrências, protestos e reclamações 

15h30 – Outputs em ficheiro e papel. 

16h00 – Encerramento 

 

Local: 

Auditório do Edifício Novo da Assembleia da República 

 

 

 

 

Nota: Programa sujeito a alterações. 


