
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES 

ATA N.° 208/XIV 

Teve lugar no dia catorze de julho de dois mil e quinze, a reunião número 

duzentos e oito 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, Fernando Costa Soares. 	  

Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Mário 

Miranda Duarte, Francisco José Martins, João Tiago Machado, João Almeida, 

Álvaro Saraiva e João Azevedo. 	  

A reunião teve início pelas 10 horas e 50 minutos e foi secretariada por mim, 

Paulo Madeira, Secretário da Comissão. 	  

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

2.1 - Aprovação da ata da reunião n.° 207/XIV, de 7 de julho 

A Comissão aprovou a ata da reunião n.° 207/XIV, de 7 de julho, cuja cópia 

consta em anexo à presente ata. 	  

2.2 - Ata da reunião da CPA n.° 147/XIV, de 9 de julho 

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião da CPA n.° 147/XIV, de 9 

de julho, cuja cópia consta em anexo à presente ata. 	  

2.3 - Relatório sobre os resultados do inquérito de satisfação com a 

informação divulgada pela CNE, promovido após a eleição da ALRAM-

2015 

A Comissão analisou e aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, o 

relatório em apreço, cuja cópia consta em anexo, tendo determinado que se 

prossiga em atos eleitorais e anos futuros à aplicação de inquéritos com a 

mesma finalidade a fim de avaliar a qualidade da informação disponibilizada 

pela CNE. 	  
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2.4 - Balanço da reunião do Senhor Presidente da CNE com o Diretor do 

Gabinete de controlo orçamental externo da Assembleia da República 

A Comissão analisou e aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, o 

balanço, cuja cópia consta em anexo, no qual se encontram refletidos os aspetos 

mais importantes da reunião realizada no passado dia 8 de julho entre o Senhor 

Presidente da CNE com o Diretor do Gabinete de controlo orçamental externo 

da Assembleia da República. 	  

2.5 - Comunicação da APN - Associação Portuguesa de Doentes 

Neuromusculares a respeito da acessibilidade das assembleias de voto 

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em apreço, cuja cópia consta 

em anexo, tendo deliberado, por unanimidade dos Membros presentes, 

transmitir à APN - Associação Portuguesa de Doentes Neuromusculares que a 

CNE em todos os atos eleitorais insere nas suas recomendações, 

designadamente as dirigidas às câmaras municipais, a importância de assegurar 

que na determinação dos locais de funcionamento das assembleias de voto seja 

tida em especial consideração a acessibilidade física às assembleias de voto. 	 

2.6 - Despacho de acusação do Ministério Público de Braga 

A Comissão tomou conhecimento do despacho em causa, cuja cópia consta em 

anexo. 

2.7 - Pedido de esclarecimento do Partido Socialista quanto à utilização de 

material biodegradável 

O Senhor Dr. Francisco José Martins entrou na reunião neste ponto da ordem de 

trabalhos. 

A Comissão analisou o pedido de parecer apresentado tendo deliberado, por 

unanimidade dos Membros, que seja solicitado parecer de cariz técnico-

científico à entidade competente para habilitar a CNE a poder analisar a 

situação objeto de parecer, informando-se o Partido Socialista da diligência 

tomada. 	  
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2.8 - Resposta da equipa do Projeto-piloto "Proposta de Equidade do Acesso 

ao Ato Eleitoral por Parte do Indivíduo com Mobilidade Reduzida" 

A Comissão tomou conhecimento do despacho em causa, cuja cópia consta em 

anexo, tendo deliberado por unanimidade dos Membros presentes, remeter às 

freguesias a deliberação tomada pela CNE sobre o assunto em apreço. 	 

2.9 - Resposta do Vice-consulado de Portugal em Belém 

A Comissão tomou conhecimento da resposta em causa, cuja cópia consta em 

anexo. 

2.10 - Relatório relativo à Conferência "12th Electoral Management Bodies" 

realizada em 30 e 31 de março 

A Comissão tomou conhecimento do relatório em causa, cuja cópia consta em 

anexo. 

E nada mais havendo a tratar, foi dada a reunião por encerrada pelas 11 horas e 

40 minutos. 

Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser 

assinada pelo Senhor Presidente da CNE, Juiz Conselheiro Fernando Costa 

Soares, e por mim, Paulo Madeira, Secretário da Comissão. 	  

O Presidente da Comissão 

O Secretário da Comissão 

o.1.0 	c olv;,7_, • 

Paulo Madeira 
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