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No dia vinte e um de fevereiro de dois mil e dezassete teve lu

a reunlao

número quarenta e nove da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões

sita na Av. D. Carlos I, n.o 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 losé Martins, Carla Luís, João Tiago Machado, João

Almeida, ]orge Miguéis, Mário Miranda Duarte

e Sérgio Gomes da

Silva.

--

A reunião teve início às 10 horas e 30 minutos e Íoi secretariada por mim, João
Almeida, Secretiírio desta Comissão.

1.

PEÚODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Dr. João Almeida pediu a palavra para dar a conhecer o teor da
comunicação do Senhor Richard W. Soudriette sobre a proposta de uma sessão

de apresentação pelo Coordenador dos Serviços da CNE da Estónia

da

aplicação de voto eletrónico utilizada naquele país.

A

Senhora Dr." Carla Luís deu nota da reunião com o Senhor Promotor de

Justiça do Estado do Ceará, Igor Pereira Pinheiro, realizada no passado dia 9 de

fevereiro, bem como informou que

a

versão final do vídeo relativo

à

sensibilização dos jovens, preparado pela equipa da Escola Superior de Teatro e
Cinema, estará concluída na próxima quinta-feira.

2.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2,1A

Ata da reunião plenária n." 48/CNE/XV, de 14 de fevereiro

Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 48/CNE/XV, de 14 de

Íevereiro, cuja cópia consta em anexo à presente ata, com os votos favoráveis de
todos os Membros que participaram na reunião a que respeita.
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2.2

-

Ata n." 39/CPA/XV, de 16 de Íevereiro

A Comissão tomou conhecimento da ata da reunião n."
fevereiro, cuja cópia consta em anexo à presente
2.3

-

39

/CPA/XV, de 16 de

ata.-----------

Reunião com o Secretário-Geral da Assembleia da República

Os Senhores Drs. lorge Miguéis e João Almeida deram nota do conteúdo da
reunião com o Senhor Secretiírio4eral da Assembleia da Republica realizada
no passado dia 17 de fevereiro
2.4

-

Perguntas frequentes relativas ao mandatário em eleições autárquicas

/

RetiÍicação do manual de candidatura dos grupos de cidadãos eleitores

A Comissão aprovou, por unanimidade, as perguntas frequentes em referência,
introduzindo melhoramentos, designadamente o aditamento de uma pergunta,
cuja versão final consta em anexo à presente ata. Deliberou, ainda, aProvar as

ao modelo exemplificativo n." 1 que consta do manual de
candidatura dos grupos de cidadãos eleitores e o novo modelo relativo à
alterações

designação do mandatario, cujas cópias constam em anexo à presente ata,
encarregando os serviços de conÍormar

o texto do referido manual a estas

alterações
2.5

-

Campanha de esclarecimento cívico

^L-2017

do concurso de conceção

A Comissão apreciou

-

Termos de Referência

a nova versão dos Termos de Referência do

procedimento

relativo à campanha de esclarecimento cÍvico AL-2017, cuja cópia consta em
anexo à presente ata, e introduziu alguns melhoramentos e retificações.

O Senhor Dr. Francisco José Martins saiu durante a apreciação do presente
ponto da ordem de trabalhos. -------------

2.6-

Solicitação da 1." Comissão

- CACDLG

- de parecer sobre a Petição

n.'

247lxllU2.' (simplificação das leis eleitorais relativas aos portugueses
residentes no estrangeiro)
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A Comissão debateu os assuntos visados na petição em referência, cuja cópia
consta em anexo à presente ata, e indicou os Senhores Drs. João Almeida, Jorge

Miguéis, Mário Miranda Duarte e Carla Luís para orientar o gabinete jurídico
na elaboração do parecer solicitado.
2.7

-

Pedido da FRESOFT de agendamento de reunião com vista a analisaÍ

a

possibilidade do softuare de Gestão de Eleições expoÍtaÍ os dados do
apuramento para a plataÍorma VPN.ELEITORAL

A Comissão tomou conhecimento do pedido em referência, cuia cópia

consta

em zrnexo à presente ata, e deliberou agendar a reunião solicitada, a realizar
com o Senhor Dr. João Almeida.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 12 horas
e 45

minutos.

Para constar se lavrou a presente ata, que

foi aprovada em minuta e vai

ser

assinada p elo Senhor Presidente da CNE, ]uiz Conselheiro ]osé Vítor Soreto de
Barros, e por

, João

Almeida, Secretário desta Comissão.-------------------

O Presidente da Comissão

|osé Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

João Almeida
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