
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES 

ATA N.° 18/CNE/XV 

No dia vinte e seis de julho de dois mil e dezasseis teve lugar a reunião número 

dezoito 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 José Martins, José Manuel Mesquita, Carla Luís, João Almeida, Mário 

Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva. 

A reunião teve início pelas 11 horas e foi secretariada por mim, João Almeida, 

Secretário desta Comissão. 

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Dr. José Manuel Mesquita pediu a palavra para abordar questões 

relacionadas com os trabalhos preparatórios das reuniões do plenário ou de 

CPA, tendo ficado determinado que os Serviços de Apoio preparariam uma 

compilação de deliberações e de documentos inerentes à matéria. ---------- 

O Senhor Dr. Mário Miranda Duarte entrou na reunião neste ponto da ordem 

de trabalhos e participou na discussão. ---------------------------------- 

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

2.1 - Ata da reunião plenária n.° 17/CNE/XV de 19 de julho 

A Comissão aprovou, por unanimidade, a ata da reunião n.° 17/CNE/XV de 19 
de julho, cuja cópia consta em anexo. 

2.2 - Ata n.° 14/CPA/XV, de 21 de julho 

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n.° 14/CPA/XV, de 21 de 
julho, cuja cópia consta em anexo.- 

A Comissão ratificou, por unanimidade, as deliberações tomadas na referida 

reunião da CPA, que de seguida se transcrevem: ----------------------- 
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2. Comunicação da Câmara Municipal de Lisboa — Processo AR.P-

PP/20151293 

A CPA tomou conhecimento da comunicação em referência, cuja cópia consta em 

anexo, e deliberou agradecer o reenvio da resposta oferecida pelo Presidente da Junta 

de Freguesia das Avenidas Novas, no âmbito do Processo AR.P-PP/2015/293, e 

informar que não se encontrou registo da mesma no correio ele trónio e no sistema 

documental da CNE. 

Mais deliberou dar conhecimento à participante da comunicação da Câmara 

Municipal de Lisboa. 	  

- 4. Reunião com os Serviços da Administração Regional de Saúde do 

Alentejo - Módulo de "gestão de reuniões" 

O Senhor Dr. João Almeida deu conhecimento da reunião de trabalho realizada no 

dia 20 de julho com os Serviços da Administração Regional de Saúde do Alentejo, 

na sede localizada em Évora, com o propósito de conhecer o módulo de "gestão de 

reuniões" desenvolvido e utilizado por aquela entidade, por ser compatível com a 

plataforma informática de gestão documental que a CNE tem implementada e que 

carece dessa funcionalidade. 

Mais transmitiu que no caso de vir a ser considerado adequado usufruir do módulo 

em questão, a cedência do mesmo pode ser feita através da celebração de um 

protocolo/parceria. 

Transmitiu, ainda, que no dia 22 de julho irá ter lugar uma reunião com a empresa 

que forneceu à CNE o sistema de gestão documental com vista a apurar o que é 

possível melhorar, bem como a conhecer o módulo de gestão de reuniões que a 

mesma desenvolveu. 

O objetivo é consolidar o tratamento de expediente antes de iniciado o ciclo eleitoral 

dos órgãos das autarquias locais. 

2.3 - Comunicado sobre o Tratamento Jornalístico das Candidaturas na 

eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

A Comissão debateu a questão da aplicação do DL n.° 85-D/75, de 26 de 

fevereiro, à eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 
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e deliberou, por unanimidade, adiar a apreciação deste ponto da ordem do dia 

para o próximo plenário. 

2.4 - Procedimento n.° 2/2016/CC - Concurso de conceção - Campanha de 

esclarecimento cívico no âmbito da eleição ALRAAJ2016 (Apresentação 

do resultado de avaliação dos trabalhos de conceção e posterior abertura 

dos invólucros com a identificação dos concorrentes) 

A Comissão tomou conhecimento do projeto de relatório final e respetiva grelha 

de avaliação dos trabalhos de conceção, cuja cópia consta em anexo, e 

acompanhou os trabalhos do júri no que respeita à abertura dos invólucros com 

a identificação dos concorrentes, tendo-se verificado, atenta a classificação dos 

trabalhos de conceção, a seguinte ordenação e correspondência: 	 

1.0  Concorrente n.° 2: LMO — "Zona de Ideias, Imagem, Comunicação e 

Marketing, Lda";  ------------------------------------------ 

2.° Concorrente n.° 1: "Letras & Sinais, Comunicação e Imagem, Lda"; 

3.° Concorrente n.° 3: "Creative Minds, Sluões Globais de Comunicação, 

Marketing e Gestão, Lda". 

2.5 - Ofício do Gabinete do Presidente da Assembleia da República — 
Concurso escolas 

2.6 - Processo ALRAA.P-PP/2016/2 - Pedido de informações do CDS-PP 
sobre a utilização das redes sociais para efeitos de promoção e 
divulgação de páginas 

2.7 - Processo ALRAA.P-PP/2016/3 - Pedido de esclarecimento da Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Praia da Vitória — artigo 9.° da 
LEALRAA 
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2.8 - Processo AL.P-PP/2016/3 Pedido de parecer da Direção-Geral da 

Administração da Justiça - eleito local / oficial de justiça — Organização 

do sistema judiciário 

2.9 - Processos 269,323 e 340/AL 2013 (campanha anónima) 

Constatado o adiantado da hora, a Comissão deliberou adiar para a próxima 

reunião a apreciação dos assuntos referentes aos pontos 2.5 a 2.9. 	 

2.10 - Processo 262/AL 2013 — Retificação de deliberação 

Em face de informação proveniente do instrutor do processo de 

contraordenação em causa (Proc. AL.PCO.PUB/2016/14), verificou-se que a ata 

n.° 158/XIV de 8 de julho de 2014, na parte respeitante à deliberação tomada 

quanto ao processo em referência, não identifica, por lapso, a totalidade dos 

partidos políticos que compõem a coligação infratora. Deste modo, a Comissão 

deliberou, por unanimidade, retificar a referida deliberação no sentido que 

segue: 	 

«(...) Deste modo, delibera-se proceder à instauração de processo de contraordenação ao 

PS, BE, PND, PTP, MPT e PAN e à empresa proprietária do jornal "Diário de Notícias 

da Madeira" ( . . 

2.11 - Designação de instrutores - Processos de contraordenação AL/2013 

respeitantes a publicidade comercial através de redes sociais e do 

serviço Infomail 

A CPA aprovou a Informação n.° I-CNE/ 2016/199, cuja cópia consta em anexo, 

tendo deliberado, por unanimidade, proceder à designação de instrutores 

conforme quadro nela constante, no que se refere ao segundo grupo de 

processos de contraordenação a tratar (respeitantes a publicidade comercial 

através de redes sociais e do serviço Infomail). 

2.12 - A-WEB - Invitation for 2016 Election Visitor Program in Bosnia and 

Herzegovina 

A Comissão tomou conhecimento do convite em apreço, cuja cópia consta em 

anexo, tendo decidido, por unanimidade dos Membros, informar que a CNE 
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não poderá estar representada atendendo a que a data do programa de 

acompanhamento das referidas eleições precede as eleições da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores marcadas para o dia 16 de 

outubro. 	 

3. PERÍODO DEPOIS DA ORDEM DO DIA 

3.1 — Pedido de estágio do ISCTE-IUL no quadro do Protocolo celebrado entre 

a CNE e ISCTE 

A Comissão tomou conhecimento do pedido em referência, cuja cópia consta 

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

favoravelmente ao estágio proposto para dois alunos do ISCTE, que terá início 

no próximo mês de agosto. 	  

3.2 — Apreciação da campanha institucional da Direção Regional de 

Organização e Administração Pública do Governo Regional dos Açores 

com vista à eleição ALRAA/2016 

A Comissão analisou os spots de televisão e de rádio da campanha institucional 

de apelo à participação na eleição da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores que foram enviados pela Direção Regional de 

Organização e Administração Pública do Governo Regional dos Açores, tendo 

sido deliberado transmitir ao Senhor Dr. Victor Santos, Diretor Regional, que o 

texto e a imagem utilizados são adequados ao fim pretendido, salvo no que 

respeita à seguinte referência, em voz-off: "Informação dos serviços da Vice-

Presidência do Governo", a qual pode ser substituída pela designação da própria 

DROAP. 	 

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 13 horas 

e 10 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 da CNE, Senhor Dr.° Jorge Mig-uéis, e 

por mim, João Almeida, Secretário desta Comissão.---- 

O Substituto do Presidente 

Jorge Miguéis 

O Secretário da Comissão 

oão Almeida  
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