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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ATA N.' 63ICNE/XVI

No dia 26 de janeiro de 2021 teve lugar a reunião número sessenta e da

Comissão Nacional de Eleições, que decorreu por videoconferência, sob a

presidência do Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a participação

de Mark Kirkby, Vera Penedo, Carla Luís, ]oão Almeida, |oão Tiago Machado,

Sandra Teixeira do Carmo, Marco Femandes, Carla Freire e Sérgio Gomes da

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

Almeida, Secretário da Comissão. ------

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Antes de iniciada a apreciação dos assuntot os membros trocaram impressões

com os trabalhadores, presentes na reunião, entre as 10h30 e as 10h45.-----------

A Comissão tomou conhecimento do número de pedidos de esclarecimento e

participações comunicadas à Comissão Nacional de Eleições durante o peíodo

de 17 de janeiro (dia do voto em mobilidade) até ao dia 24 de janeiro (dia da

eleição) e que a seguir se discriminam:---.-.*----

Data N.' de pedidos por escrito

17-jan 5,/./

18-ian 503

390

313

21-jan 315

22-jan

26-01-2021

#

19-jan

20-jan
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23-jan 358

24jan - Dia eleição 965

Em seguida a Comissão refletiu sobre os procedimentos preparatórios que

ântecederam a realização da conÍerência de imprensa que teve lugar no

auditório Almeida Santos, no ediÍício novo da Assembleia da República, no dia

23 de janeiro.

]oão Tago Machado entrou na reunião durante o peíodo antes da ordem do

dia.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.01 - Ata da reunião plenária n.o 60/CNE/XVI, de 19 de janeiro de2-027

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n.' 60/CNE/XVI, de 19 de

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

todos os Membros que participararn na reunião a que respeita.

2.02 - Ãta da reunião pleniária n.o 6VCNE (VI, de 21 de ianeiro de 2021

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n.' 61/CNE/XVI, de 21 de

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

todos os Membros que participararn na reunião a que respeita.

2.03 - Ata da reunião pleniária n.' 6/CN§p(Vl, de 24 de janeiro de 2021 - dia

de eleição PR
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A Comissão aprovou a ata da reunião Plenária n.' 62/CNE/XVI, de 24 de

janeiro, cuja cópia consta em anexo à Presente ata, com os votos favoráveis de

todos os Membros que pa-rticiparam na reunião a que resPeita.

Ebicno PR202L

2.04 - Requerimento apresentado por Deputados da Assembleia da República

(Rq187xrvp)

A Comissão apreciou o requerimento, cuja cópia consta em anexo à Presente

ata, tendo deüberado, por unanimidade, encarregar os serviços de apoio de

responder com base nos dados que tiver disponÍveis.

2.05 - Despachoy'comunicações relativas às Assembleias de Apuramento

Distrital:

- Presidente da Assembleia de Apuramento Distrital de Lisboa -

desdobramento de Tores Vedras

- ]uiz Presidente do Tribunal fudicial da Comarca de Braga

- Presidente da Àssembleia de Apuramento Dishital do Porto - Vila Nova

de Gaia e de Gondomar

- Presidente da Assembleia de Apuramento Distrital de Santarém

- Presidente da Assembleia de Apuramento Distrital de Aveiro

A Comissão tomou conhecimento dos despachos em epígraÍe, que constam em

anexo à presente ata. ----._---

Expedimte

2.06 - Comunicação do INR - Dados sobre queixas por discriminação em

razão da deficiência

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígrafe, a qual consta

em anexo à presente ata, e encarreSou os serviços de preparar a resPosta a

remeter ao reÍerido Instituto.

26-01-2021
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A Cornissão propôs que no âmbito do gupo de trabalho "Eleições Acessíveis",

do qual Íaz pafie, fossem auscultados os diversos membros que o integram,

paÍa que façam propostas ou identifiquem que tipo de melhorias podem ser

introduzidas no processo de votação, considerando sobretudo o atual contexto

de pandemia. -
207- Comunicação da Associação Portuguesa de Deficientes

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígraÍe, a qual consta

em anexo à presente ata, tendo tomado boa nota das recomendações vertidas no

documento em causa.

Relativamente ao texto que consta dos folhetos "em linguagem acessível",

importa mencionar que o mesmo circulou entre todas as organizações que

fazem parte do grupo de trabalho referido no ponto antecedente da presente

ata, entre os quais a APD, que podia ter dado as sugestões de melhoria que

considerasse pertinentes.---

208 - Comunicação do Presidente da Autoridade Eleitoral Permanente da

Roménia

A Comissão tomou conhecimento da comunicação em epígraÍe, a qual consta

em anexo à presente ata, tendo deliberado por unanimidade remeter o logotipo

da CNE no formato solicitado e outros materiais que considere relevantet

embora não esteiam traduzidos para inglês. ---

A Comissão deliberou, por unanimidade, que as reuniões das 5."s feiras voltam

a ser da Comissão Permanente de Acompanhamento.

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

e 30 minutos

26-01-2021
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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 mim, foão Almeida, Secretário da

Comissão

O Presidente da Comissão

fosé Vitor Soreto de Barros

O Secretário da

Almeida
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