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No dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezanove teve IuSar a

o

número duzentos e vinte e quatro da Comissão Nacional de Eleições, na sala de
reuniões sita na Av. D. Carlos I, n."

1.28

-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

e

Mário Miranda Duarte.

--

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

L PERÍODOANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Dr. foão Almeida pediu a palavra para transmitir que, por força de
moúvos de ordem pessoal, não pode deslocar-se a Faro, por ocasião da sessão

de esclarecimento aos jomalistas no âmbito da parceria estabelecida com o

do Parlamento Europeu, bem como não poderá representar a
Comissão no congresso da CIVICA, a ter lugar em Paris a 17 de março.
Verificada a indisponibilidade dos Membros presentes, foi deliberado, por
maioria, com a abstenção do Senhor Dr. Francisco José Martins, que a

Gabinete

Coordenadora dos Serviços designasse um jurista para participar na sessão de

Faro e comunicasse ao Gabinete do Parlamento Europeu, para os devidos
efeitos.

------

O Senhor Dr. |oão Tiago Machado deu nota de que foi contactado pela revista
Visáo, com vista a apurar da possibilidade de patrocínio da edição e/ou da
presença da CNE na edição especial sobre a Europa e as suas instituições, a

editar em abril próximo, tendo sido deliberado que fosse transmitido não ser
possível aceder ao pedido.

O Senhor Dr. Francisco José Martins pediu a palavra para solicitar que

as

ordens de trabalho das reuniões às quintas-Íeiras sejam transmitidas com maior
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antecedência. Mais manifestou a sua insatisfação

por não ter sido

ado

previamente à consideração da Comissão o pedido de audiência da Microsoft u
(agendado como ponto 2.07). Os restantes Membros reiteraram o procedimento
recentemente adotado para idênticos pedidos, nos termos da qual a intervenção
da Comissão só terá lugar se julgada útil na sequência de um primeiro contacto
com os serviços de apoio------

O Senhor Presidente deu nota das ações desenvolvidas quanto à realização da

ação

de

junto dos partidos políticos em matéria de
a promover com a colaboração do Centro Nacional de

sensibilização

cibersegurança,

Cibersegurança, na sequência

do que tinha sido acordado com o respetivo

Coordenador. A referida ação está agendada para o próximo dia 18 de março,

pelas 1tlh30, no Auditório Almeida Santos da Assembleia da República, já
reservado para o efeito.

2. PERÍODO

DA ORDEM DO DIA

PE-2079
2.01

- Mapa-calendiírio da eleição dos deputados ao Parlamento Europeu de
26 de maio de 2019

A

Comissão apreciou os aspetos submetidos

a validação que constam da

lnformação n." I{NE/2019 /49 e da proposta de mapa-calendário, que constâm
em anexo à presente ata, e deliberou que a versão final fosse remetida ainda

hoje por correio eletrónico para aprovação, nos termos regimentais, e dado
cumprimento ao disposto no artigo 6." da Lei da CNE.

A Comissão passou
2.(X

à apreciação do

ponto 2.04. -------

- Seguimento da reunião com o Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas
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O Senhor Dr. Mário Miranda Duarte fez uma breve exposição dos aspetos

a

ponderar pela Comissão, na sequência da reunião tida com S.EXA o Secretário

de Estado das Comunidades Portuguesas, tendo sido

deliberado, por

unanimidade, providenciar a produção de folhetos de esclarecimento com vista
ao envio às comunidades portuguesas, através de mala diplomática, bem como

disponibilizar ao MNE os spoÍs de vídeo da campanha de esclarecimento cívico

da CNE. Mais deliberou ponderar a realização de sessões de esclarecimento
junto das comunidades residentes no estrangeiro, via web.

A apreciação dos restantes assuntos (2.02, 2.03 e 2.05 a 2.09) Íoi adiada, com a
ressalva de assuntos urgentes deverem ser remetidos por correio eletrónico nos

termos regimentais, em virtude de se seguir a reunião com a equipa do
Professor José Tavares da NOVA SBE.

A reunião foi dada por encerrada pelas

16

horas e 30 minutos. -------

Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser
assinada pelo Senhor Presidente
Comissão.

e por mim, foão Almeida,

Secretário da

-O Presidente da

f;'*

ssao

,l-

fosé Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

e1 da
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