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ATA N.' g/CNE/XVII

No dia 16 de agosto de 2022 teve lugar a reunião nove da Comissão Nacional de

Eleições, na sala Jorge Miguéis sita na Av. D. Carlos I, n.o 134 - 6." andar, em

Lisboa, sob a presidência do Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros, por

videoconferência, com a presença de Fernando Anastácio, Vera Penedo, e, por

videoconferência, Fernando Silva, Frederico Nunes,João Almeida, Gustavo Behr,

Carla Freire e Sérgio Gomes da Silva.

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

Almeida, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

A Comissão tomou conhecimento da necessidade de encerrar as instalações em

virtude da intervenção nas redes hidráulicas do edifício da Avenida Dom Carlos

I, n." 134, Lisboa, no próximo dia 19 de agosto, sexta-feira, e determinou que os

serviços de apoio, na data referida, funcionem em regime de teletrabalho. :----

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.01. - Ata da reunião plenária n." 8/CNElxVll, de9-08-2022

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." S/CNE /XVIJ, de 9 de agosto,

cuja cópia consta em anexo à presente ata, com os votos favoráveis dos Membros

que participaram na reunião a que respeita.
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2.02 - Relatório da véspera e dia do ReÍerendo Local -Assembleia de

Freguesia de Barroselas e Carvoeiro (Viana do Castelo) - fS de agosto de

2022

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

à presente ata.

Sérgio Gomes da Silva entrou neste ponto da ordem de trabalhos

4R2022

2.03 - Cidadã notificada paÍa pagamento de coima - Processo AR.P-PP/202211,6O

- Cidadã I MM secção de voto n." 4 freguesia do Cartaxo e Vale da Pinta

(Cartaxo/Santarém) I Votação - não admissão de eleitora sem máscara

A Comissão tendo tomado conhecimento do teor do Auto de contraordenação

em anexo à presente ata, elaborado pela PSP na sequência da eleitora ter exercido

o direito de voto sem máscara de proteção no dia da eleição da Assembleia da

República, dia 30 de janeiro p.p., deliberou, por unanimidade, transmitir à

Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, para os devidos efeitos, a

situação ocorrida, relembrando a deliberação da CNE "votar é seguro!", tomada

em reunião plenária de 25 de janeiro de 2022.

Relacões lnternacionais

2.04 - MNE - Questionário - Proposta de compromisso do Regulamento sobre

a transparência e o direcionamento da publicidade política

A Comissão deliberou, por unanimidade, adiar a sua resposta para a reunião

plenária de23 de agosto

João Almeida entrou neste ponto da ordem de trabalhos

Expediente

2.05 - ERC- Deliberação ERC/20221236- Participação da CDU contra O ]ornal
Económico, SIC Notícias, Diário de Notícias e Observador por tratamento

I ó de agosto de 2022
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iornalístico discriminatório da candidatura da CDU à Câmara Municipal

da Figueira da Foz - Processo AL. P-PP12021.1103 CDU I SIC, ]ornal

Observador, ]ornal Económico e DN I Tratamento iornalístico

discriminatório (candidatura Figueira da Foz)

A Comissão tomou conhecimento da deliberação da ERC em epígrafe, que consta

em anexo à presente ata.

2.06 - Ministério Público - DIAP Lisboa - Despacho de arquivamento -

Processo PR. P-PP/202'1,127 - Cidadão I Cidadã | Propaganda (destruição

de cartaz do candidato foão Ferreira

A Comissão tomou conhecimento do despacho em epígrafe, que consta em anexo

à presente ata, através do qual foi determinado o arquivamento dos autos.

2.07 - Ministério Público - DIAP Funchal - Despacho de arquivamento -

Processo AL. P-PP/20211209- Cidadão I IPP e CM de Santa Cruz (Madeira)

I Neutralidade e imparcialidade das entidades públicas (outdoors)

A Comissão tomou conhecimento do despacho em epígrafe, que consta em anexo

à presente ata, através do qual foi determinado o arquivamento do inquérito. ---

2.08 - Ministério Público - DIAP Funchal - Despacho de arquivamento -

Processos AL. P-PP/20211449 e 45L Cidadão I CM Santa Cruz (Madeira) 
|

Neutralidade e imparcialidade das entidades públicas (publicações no

Facebook)

A Comissão tomou conhecimento do despacho em epígrafe, que consta em anexo

à presente ata, através do qual foi determinado o arquivamento do inquérito. --
2.Og - Observatório da Democracia e da Representação Política (ODRP) do

CIES-Iscte - Pedido de envio da logomarca da CNE

A Comissão tomou conhecimento do pedido em epígrafe, que consta em anexo à

presente ata, e deliberou não ter qualquer objeção a que seja enviada a logomarca
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da CNE ao Observatório da Democracia e da Representação Política (ODRP) do

CIES-Iscte.

2.lo' observatório da Democracia e da Representação Política (ODRP) do

CIES-Iscte - Inquérito aos Candidatos a Deputados nas Eleições

Legislativas de 2022 (eleitos e não eleitos) - Resposta da CNPD e início dos

trabalhos

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

anexo à presente ata, e, considerando a resposta da CNPD, deliberou, por

unanimidade, colaborar no projeto em causa, dando continuidade à colaboração

iniciada err:-2009, e autorizar o início dos trabalhos nos exatos moldes descritos

na documentação em anexo e que cumprem o RGPD

Por fim, a Comissão deliberou não realízar a reunião da CPA na próxima 5.u feira.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 11 horas e

20 minutos

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

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, João Almeida, Secretário da

Comissão

O Presidente da ao

|osé Vítor Soreto de Barros

I ó de agosto ,1 2022
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