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coMrssÃo NACT0NAL 0E ELErÇÔES

ATA N.'129ICNE/XV
No dia oito de Íevereiro de dois mil e dezoito teve lugar a reunião número cento
e

vinte e nove 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 José Martins, Carla Luís, João Tiago Machado, |oão Almeida, Álvaro
Saraiva, ]orge Miguéis, Mário Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva.

-------

A reunião teve início às 14 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, foão
Almeida, Secretário da Comissão. --

1.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

A Senhora Dr.'Carla Luís pediu a palavra para dar nota do início do estágio de
uma aluna do mestrado em Ciência Política, no âmbito de protocolo existente
entre a CNE e o ISCTE, e que vai acompanhar. O referido estágio tem como
objetivo elaborar um relatório sobre as técnicas de comunicação utilizadas pelos

diferentes órgãos da administração eleitoral no mundo na relação com os
cidadãos e restantes destinatários, e eventual apresentação em plenário.

O Senhor Presidente submeteu à consideração dos Membros um pedido de
informação do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal com vista

à

preparação de documentação de informação consolidada para as próimas
Eleições Europeias, que se encontra em anexo

à

presente ata, tendo sido

deliberado submeter na próxima reunião plenária uma proposta de resposta.

2.

--

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.01 - Ata da reunião plenária n." 128/CNED(V, de 6 de fevereiro

A

Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 128ICNE,/XV, de 6 de

fevereiro, cuja cópia consta em anexo à presente ata, com os votos favoráveis de
todos os Membros que parüciparam na reunião a que respeita.
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2.02 - Sítio

oficial da CNE na Internet - Procedimento de contratação

O Senhor Dr. foão Almeida introduziu este assunto, dando nota da reunião que
teve com a Coordenadora dos Serviços e a equipa que está adstrita a este

p§eto,

da qual resultou, em síntese, a preocupação que existe com a capacidade dos
serviços para elaborar ou acompanhar a elaboração, em tempo útil, do cademo
de encargos destinado à contratação do desenvolvimento do novo sítio da CNE,

sendo também unânime a evidência de que

o procedimento terá que estar

conclúdo, no limite, até finais de junho, para que

a

sua execução

e

implementaçáo ocorrarn antes de iniciado o próximo ciclo eleitoral, sob pena de

ter de se abandonar o projeto. Tendo-se mantido duas propostas alternativas
sobre o tipo de procedimento a adotar, foi deliberado, por unanimidade, que os

Senhores Drs. foão Almeida e Sérgio Gomes da Silva as fizessem circular por

correio eletrónico para sobre elas se deliberar nos termos do artigo 5." do
Regimento.
Os Senhores Drs. Francisco fosé Martins e Álvaro Saraiva entraram neste ponto
da ordem de trabalhos e participaram na sua apreciação e deliberação

A

Comissão deliberou adiar a apreciação dos pontos 2.O3 a 2.25 da presente

ordem de trabalhos para

a

próima reunião pleniíria,

de 15 de fevereiro, tendo os

trabalhos prosseguido para receber a Senhora Dr." Alice Cunha, no âmbito do

pedido de apoio à publicação "Os Partidos Políticos Portugueses e a Uniáo
Europeia" promovida pelo lnstituto de História Contemporânea, tendo no final
sido deliberado submeter este assunto à próxima reunião pleniíria.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 16 horas e
30 minutos.

Para constar se lavrou a presente ata, que

assinada pelo Senhor Presidente

foi aprovada em minuta e vai

ser

e por mim, João Almeida, Secretiírio da
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O Presidente da Comissão

fosé Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

foão
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