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No dia três de setembro de dois mil e dezanove teve lugar a reunião n(tmeÍo ;.),.--d
duzentos e setenta e dois da Comissão Nacional de Eleições, na sala 9 das

comissões parlamentares da Assembleia da República, no Palácio de S. Bento,

em Lisboa, sob a presidência do Senhor fuiz Conselheiro |osé Vítor Soreto de

Barros e com a presença dos Senhores Drs. Francisco José Martins, José Manuel

Mesquita" Carla Luís, foão Tiago Machado, Mário Miranda Duarte, Sérgio

Gomes da Silva e Paulo Cabral Taipa.-

A reunião teve início às 10 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim, Paulo

Cabral Taipa, em substituição do Secretário da Comissão (artigo 22." do CPA). -

L PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

A Senhora Dr." Carla Luís pediu a palavra para dar nota de que a Comissão

Europeia vai promover a realização de uma conferência sobre o tema " Eleições

em risco? Desinformação e ameaças online nas eleições parlamentares" e tem interesse

na participação da CNE num dos painéis. A Comissão tomou conhecimento e

entendeu aguardar por mais informações relativas ao evento.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.0L - Ata da reunião plenária n.o 270ICNE/XV, de 27 de agosto

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 270/CNE/{Y, d,e 27 de

agosto, cuja cópia consta em anexo à presente ata, com os votos favoráveis de

todos os Membros que participaram na reuniáo a que respeita
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2.02 - Ãta da reunião plenária n.' 271ICNE/XY, de 29 de agosto

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 277/CNE/XV, de 29 de

agosto, cuia cópia consta em anexo à presente ata, com os votos favoráveis de

todos os Membros que participaram na reunião a que respeita.

2.03 - Deliberações - Artigo 5.' do Regimento da CNE (Casos urgentes)

- Campanha de esclarecimento AR 2019 - Aprovação dos spofs

(ileliberação ile 29 ile agosto ile 20191

Para os efeitos previstos no artigo 5." do Regimento, a Comissão tomou

conhecimento da correspondência eletrónica trocada, que serve como âta

aprovada e que consta em anexo à presente ata, através da qual deliberou, por

unanimidade, aprovar os spoús da campanha de esclarecimento cívico da CNE

no âmbito da eleição AR 2019.

Pronunciaram-se os seguintes Membros: Senhor Juiz Conselheiro )osé Vítor

Soreto de Barros e os Senhores Drs. fosé Manuel Mesquita, João Almeida,

Álvaro Saraiva, Sérgio Gomes da Silva e Paulo Cabral Taipa.

Expeiliente

2.04 - Comunicação da A-WEB - power of attorney

A Comissão apreciou o pedido em epígrafe, que consta em anexo à presente

ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir que o mesmo se encontra

ultrapassado, atendendo à data de realização da Assembleia Geral da A-\ÁIEB. -
O Senhor Dr. |osé Manuel Mesquita entrou na reunião após apreciação do

presente ponto da ordem de trabalhos.

2.05 - Comunicação da Europe Direct - sessão de esclarecimento no

Estabelecimento Prisional de Aveiro

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir a

disponibilidade desta Comissão para realizar a sessão de esclarecimento

{u Y+'

solicitada, sendo representada pela Senhora Dr.' Carla Luís.
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2.06 - Relatório síntese dos processos (queixas/pedidos de parecer) e pedidos

de inÍormação - atualizado a 30 de agosto de 2019 - ALRAM 2019

A Comissão tomou conhecimento do relatório em epígrafe, que consta em

anexo à presente ata, e determinou a sua divulgação no sítio da CNE na

Internet.

O Senhor Dr. Paulo Cabral Taipa saiu neste ponto da ordem de trabalhos,

passando o Senhor Dr. Sérgio Gomes da Silva a assegurar as funçôes de

Secretário da Comissão.

2.07 - Processo ALRAM.P-PP/2O19119 - Cidadão I PS Madeira I Publicidade

comercial (outdoor em paÍagem de autocarros)

A Comissão apreciou o assunto em epígrafe, tendo deliberado, por

unanimidade, solicitar ao participante informação sobre o local a que a imagem

se refere, com vista a apurar mais elementos junto do Presidente da Câmara

Municipal da respetiva área, designadamente se o espaço em causa se encontra

concessionado para efeitos de publicidade comercial.

Os restantes assuntos (2.08 a 2.I7) foram adiados para a próxima reunião

plenária, em virtude de se seguir a reunião com o professor André Freire do

CIES-ISCTE sobre o Projeto "Inquérito aos Deputados Portugueses em

Perspetiva Comparada"

A reunião foi dada por encerrada pelas 12 horas e 15 minutos, permanecendo o

Senhor Presidente e os Senhores Drs. ]osé Manuel Mesquita, |oão Tiago

Maúado, Mário Miranda Duarte e Sérgio Gomes da Silva. ------
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Taipa, em subs o do Secretário da Comissão.

O Presiden da Comissão

]osé Vítor Soreto de Barros

Em substituição do Secretário

S.rq, ft74/.4árr/,
SérSo Gomes da Silva

Em subs do Secretário

aulo Cabral TaiPa
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Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser

assinada pelo Senhor Presidente e por SéÍgio Gomes da Silva e Paulo Cabral


