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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ATA N.° 14/CNE/XV
No dia vinte e oito de junho de dois mil e dezasseis teve lugar a reunião
número catorze da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na
Av. D. Carlos L 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, Álvaro
Saraiva, Jorge Miguéis, Mário Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva.-A reunião teve início pelas 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim,
João Almeida, Secretário desta Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente, Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros, deu a
palavra à Senhora Dr.' Carla Luís para fazer uma exposição sobre a participação
no programa de acompanhamento do Referendo que se realizou no dia 23 de
junho no Reino Unido e que incluiu, entre outros, a observação das operações
relativas à votação postal e, no dia do referendo, a visita às assembleias de voto
e às assembleias de apuramento, tendo apresentado o seguinte relato escrito:
«Foram salientadas as diferenças entre o sistema eleitoral e de votação no Reino Unido e
em Portugal, fortemente contrastantes. Por outro lado, a acessibilidade das mesas de
voto, das câmaras de voto e do boletim de voto, a pessoas com dificuldades de locomoção,
motoras (cadeiras de roda) e cegos são opções fortemente a ponderar em Portugal,
conforme fotos em anexo.»
Os Senhores Drs. João Tiago Machado, Sérgio Gomes da Silva e Mário Miranda
Duarte entraram no decurso da referida exposição.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1 - Ata da reunião plenária n.'s 13/CNE/XV de 21 de junho
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A Comissão aprovou, por unanimidade, a ata da reunião n.° 13/CNE /XIV de

21 de junho, cuja cópia consta em anexo.
Não participaram na aprovação da referida ata os Senhores Drs. Carla Luís e
João Tiago Machado por não terem estado presentes na reunião a que ela
respeita. -----2.2 - Ata n.° 11/CPA/XV, de 23 de junho
A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n.° 11 /CPA/XV, de 23 de

junho, cuja cópia consta em anexo.-------2.3 - Audiência com S. Exa. o Presidente da Assembleia da República Memorando / documentação de apoio
A Comissão analisou o memorando, cuja cópia consta em anexo, que servirá de

guião para a audiência com Sua Excelência o Presidente da Assembleia da
República, a ter lugar às 12h00 de hoje.
3. PERÍODO DEPOIS DA ORDEM DO DIA
A CNE apreciou, ainda, os seguintes assuntos ao abrigo do n.° 3 do artigo 3.° do

seu Regimento:
3.1 - Ofício do Secretário-Geral do Parlamento Europeu sobre a cessação de
mandato da Deputada Elisa Ferreira
A Comissão tomou conhecimento do ofício em referência, cuja cópia consta em

anexo, e deliberou, por unanimidade, comunicar que, de acordo com a lista de
candidatos do PS - Partido Socialista, oficialmente entregue no Tribunal
Constitucional e admitida como concorrente às eleições realizadas em 25 de
maio de 2014 para o Parlamento Europeu, o cidadão Manuel António dos
Santos é o candidato imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, para
efeitos de preenchimento da vaga ocorrida no Parlamento Europeu por
renúncia ao mandato de deputada de Elisa Ferreira. -----------------
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Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 11 horas
e 30 minutos.
Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser
assinada pelo Senhor Presidente da CNE, Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de
Barros, e por mim, João Almeida, Secretário desta Comissão.--------------------

O Presidente 43 Comissão
•-•"‘

José Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

oao Almeida
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