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No dia onze de outubro de dois mil e dezasseis teve lugar a reunião número trinta

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 ]osé Martins,

]osé Manuel Mesquita, Carla Luís, foão Tiago Machado, ]oão Almeida, Álvaro

Saraiva, forge Miguéis, Mário Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva. -------

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

Almeida, Secretário desta Comrssao.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.7 - Ata da reunião plenária n."s 29ICNE/XV, de 4 de outubro

A Comissão aprovou a ata da reunião n." 29ICNE/XV de 4 de outubro, cuja cópia

consta em anexo à presente ata, com os votos favoráveis de todos os Membros

que participaram na reunião a que respeita.

Os Senhores Drs. José Manuel Mesquita e João Almeida entraram na reunião

neste ponto da ordem do dia, tendo participado na votação.

2.2 - Ata n.' 2IUCPA./XV, de 6 de outubro

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n." 24/CPA/XV, de 6 de

setembro, cuja cópia consta em anexo à presente ata.---------------

reunião da CPA, que de seguida se transcrevem:

L. Peiliilo ile esclarccimento sobrc a situação de um animailorllocutor

interoir como piootlaoz off nos tempos ile antena

Pá9. 1 de ó

c0MrssÃo NAcT0NAL DE ELErÇÕES

A Comissão ratificou, por unanimidade, as deliberações tomadas na referida
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A CPA aproaou a lnformação n.' I-CNE/20L6/23'L, que consta em anexo à

presente ata, e deliberou, com a abstenção da Senhora Dr." C-arla Luís, transmitir

o seguinte:

«O artigo 58." do Decreto-Lei n.' 267/80, de I de agosto (Lei Eleitoral da

Assembleia Legislatioa da Região Autónoma dos Açores - LEALRAA), determina

que as entidades públicas e priaadas deaem conceder igualdade ile tratamento e de

oportunidades a todas as candiilaturas.

No que à RTP concerne, enquanto entidade pírblica e simultaneamente

concessioruíria do serztiço público de rádio e teleaisão, os seus funcionários e

agentes estão sujeitos, no exercício das suas funções, a especiais deoeres de

neutralidade e imparcialidade, sendo-lhes oedada a prática quaisquer atos que

faztoreçam ou prejudiquem uma candidatura em detrimento ou aantagem de outra

ou outras kfr. artigo 59." da LEALRAA).

Por outro lado, o n.' 1 do artigo 48.' da CW consagra o direito de todos os cidadãos

de tomar parte na aida política. Acresce que o n." 1 do artigo 56.' da LEALRAA

admite expressamente o direito dos cidaildos participarem atioamente em

atiaidades de campanha eleitoral.

Assim, afigura-se que da lei eleitoral não decorre a proibição de um

locutor/animador de um órgão de comunicação social, fora do exercício das suas

funções profissionais e em termos que não possam com elas ser confundidos,

interoir nos tempos de nntena de determinada candidatura ou participar em

alguma atioidade de campanha eleitoral.".

4. Pedido ile documentação ile inoestigador ila Unioersiilade ilo Minho

sobre candiilatos e resultailos das eleições intercalarcs pata as

câmaras mrnicipais ilesile 7976

A CPA tomou conhecimmto do pedido em refeúncia, cuja cópia consta em afiexo

à presente ata, tenilo deliberado, por unanimidaile, transmitir a sua inteira

disponibiliilade para prestar o apoio possíael ao desenooloimento do estuilo em

(n

causa
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A Comissão analisou os elementos do processo e deliberou, por unanimidade,

solicitar ao Senhor Juiz Presidente do Tribunal da Comarca dos Açores que

ordene que seja indicado o nome do funcionário ou funcionários que poderão ter

praticado os atos em causa, a fim de serem ouvidos no processo, enviando-lhe a

participação do B. E. e a resposta oÍerecida pelo escrivão de direito.

A Comissão entendeu proceder de imediato à apreciação do ponto 2.6 da ordem

de trabalhos da presente reunião.

2.6 - Comunicado Oficial da CNE relativo à cobertura jornalística em dia de

eleição junto dos locais de voto - ALRAA 2016

A Comissão analisou a proposta de Comunicado elaborada pelos serviços, que

consta em anexo à presente ata, e considerou ser necessário proceder a alguns

ajustamentos, devendo a redação final ser aprovada com recurso ao

procedimento previsto no n." 1 do artigo 5." do Regimento (casos urgentes). -----

O Senhor Dr. Sérgio Gomes da Silva saiu no final da apreciação deste ponto da

ordem de trabalhos.

Em face da alteração da ordem dos assuntos, a Comissão passou à apreciação do

ponto 2.4 e seguintes.

2.4 - Processo ALRAA.P-PP/2O16|9 - Participação do CDS-PP contÍa os

funcionários do Tribunal - Instância Local de Angra do Heroísmo

A Comissão analisou os elementos do processo e, em face da defesa oferecida,

deliberou, por unanirnidade, notificar a RTP Açores para informar se the foi

concedida a possibilidade de captar imagens de outro ângulo de visão que não

comportasse o risco de filmar documentos confidenciais. ------------
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2.3 - Processo ALRAA.P-PP/207618 - Participação do BE

Íuncionários do Tribunal - Instância Local da Horta

contra os
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2.5 - Processo ALRAA/2016/10 - PaÉicipação da candidatura da CDU ao

círculo eleitoral das Flores contra o Presidente da ]unta de Freguesia da

Lomba relativa ao procedimento de escolha dos membros de mesa

A Comissão âprovou a Informação n." I{NE/2016/232, qre consta em anexo à

presente ata, e deliberou o seguinte:

*Recomendar ao Presidente da lunta de Freguesia da Lomba que, em atos eleitorais

futuros, proceda ao enaio da conaocatória para os mandatários de todas as candidaturas

concorrentes no círculo eleitoral respetiao, atraoés de carta registada, fax ou correio

eletrónico indicados por aqueles no processo de candidatura e que o tribunal pode fornecer .

Só desta forma é possíael garantir que foi respeitada a igualdade de tratamento das

candidaturas e de que todos são conaocados.,

O ponto 2.6 foi apreciado a seguir ao ponto 2.3 da ordem de trabalhos da presente

reunlao.

,.,- Comunicação da Diretora da revista Visão f únior sobre o projeto "Vota

nos livros mais fixes"

A Comissão tomou conhecimento da documentação enviada pela Diretora da

revista Visão fúnior, na sequência da reunião realizada no dia 6 de outubro p.p.,

e deliberou, por unanimidade, manifestar o apoio formal ao proieto "Vota nos

livros mais fixes" a desenvolver junto dos alunos do ensino básico, entre o 1.." e o

9." anos, que emulará o processo eleitoral e o ato eleitoral de órgãos de Estado,

envolvendo, entre outros, as fases de recenseamento, de apresentação e

apreciação de candidaturas, da respetiva campanha eleitoral e da votação e

escrutínio.

O desenvolvimento do projeto deve ser acompanhado por um grupo de trabalho,

do qual Íarão parte três Membros da Comissão, um dos quais o Senhor Dr. Sérgio

Gomes da Silva. ------

A Comissão incumbiu, ainda, os serviços de elaborarem run maPa calendário

simplificado, a submeter a uma próxima reunião.
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2.8 - Pedido da mandatária do Facebook de agendamento de reunião (no

âmbito dos processos de contraordenação AL-201.3)

A Comissão apreciou o pedido em referência e encarregou os serviços de agendar

a reunião solicitada para o próximo dia 13, após a reunião da Comissão

Permanente de Acompanhamento. --------

A Cornissão apreciou, ainda, ao abrigo do disposto no n." 3 do artigo 3." do

Regimento da CNE o seguinte assunto:

2.10 - Ofício do MNE sobÍe pÍoposta de protocolo de cooperação da Comissão

Nacional de Eleições da Guiné-Bissau

A Comissão deliberou, por unanimidade, transmitir ao Senhor Dretor-Geral de

Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros que a proposta de

protocolo de cooperação sugerida pela Comissão Nacional de Eleições da Guiné-

Bissau será oportunamente analisada.

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

20 minutos.

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

assinada pelo Senhor Presidente da CNE, fuiz Conselheiro fosé Vítor Soreto de

Barros, e por mim, João Almeida, Secretiírio desta Comissão

O Presidente da Comissão

|osé Vítor Soreto de Barros
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O Secretário da Comissão

]oão Almeida
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