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coMrssÃo NACToNAL DE ELE|ÇÔES

ATA N." I.s/CNE/XVII

No dia 20 de setembro de2022 teve lugar a reunião quinze da Comissão Nacional

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

Lisboa, sob a presidência do Juiz Conselheiro ]osé Vítor Soreto de Barros, com a

presença de Fernando Anastácio, Vera Penedo, Frederico Nunes, João Almeida,

Gustavo Behr, Joaquim Morgado, Carla Freire e, por videoconferência, Fernando

Silva e Sérgio Gomes da Silva.

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

Não foram abordados quaisquer assuntos no período antes da ordem do dia. ---

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Atas

2.01- Ata da reunião plenária n." 14ICNE/XVII, de13-09-2022

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n." 14/CNE/XVI, de 13 de

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

Membros que participaram na reunião a que respeita.

2.O2 - Deliberação urgente (artigo 6.' Regimento): Preenchimento de vaga no

Parlamento Europeu - Deliberação de 1-3-09-2022

Para os efeitos previstos no artigo 6." do Regimento, a Comissão tomou

conhecimento da correspondência eletrónica trocada, que serve como ata

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

2010e-2022

unanimidade, o seguinte:
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«A Comissão tomou conhecimento da comunicação da Delegação Socialista no

Parlamento Europeu sobre o assunto em epígrafe e, tratando-se de facto público,

deliberou, por unanimidade, comunicar à Presidente do Parlamento Europeu

que, de acordo com a lista de candidatos do PS - Partido Socialista entregue no

Tribunal Constitucional e admitida como concorrente às eleições realizadas em

26 de maio de 2079 para o Parlamento Europeu, o cidadão ]oão Duarte

Albuquerque é o candidato imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista,

para efeitos de preenchimento da vaga ocorrida por renúncia ao mandato do

Deputado Manuel Francisco Pizarro Sampaio e Castro.»

Pronunciaram-se os seguintes Membros: José Vítor Soreto de Barros, Fernando

Anastácio, Vera Penedo, Fernando Silva, Frederico Nunes, João Almeida,

Gustavo Behr, Joaquim Morgado e Carla Freire.

AL-INT

2.Og - Mapa oficial dos resultados da eleição da A. F. de S. |ulião e Silva
(Valença/Viana do Castelo) de LL de setemb ro de 2022

Ata de Apuramento Geral

A Comissão deliberou, por unanimidade, aprovar o mapa oficial dos resultados

da eleição e nome dos eleitos para a Assembleia de Freguesia de S. Julião e Silva

(Valença/Viana do Castelo) de 11 de setembro passado, com a nota: (") Os aalores

absolutos sao apresentados em itálico em resultado de correção de erro material constante

da ata de apuramento geral, e cuja cópia consta em anexo à presente ata. ------------

A Comissão deliberou, ainda, submete-lo à INCM, para publicação na 1.o série

do Diário da República. --------

Relatórios

2.04 - Eleição AR 2022 - Relatório síntese dos processos (queixas/pedidos de

parecer) - Informação final

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

à presente ata, determinando a sua publicação no sítio na Internet.

20-09-2022
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2.05 - Lista de Processos Simplificados tramitados pelos Serviços de Apoio

entre 12 e 78 de setembro

Em cumprimento do n." 4 do artigo L9." do Regimento, a Coordenadora dos

Serviços apresentou a lista dos processos simplificados tramitados pelos Serviços

2.06 - International IDEA - Election Disinformation Roundtable - November

2022 - Stockholm, Sweden

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

anexo à presente ata, e, apurada a disponibilidade dos membros, deliberou, por

unanimidade, transmitir que será representada por Frederico Nunes.

2.07 - Conselho da Europa - "E-Vote -lD 2022 - 4 to 7 October - Bregenz / Austria

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, garantir a presença na

conferência em causa em função da disponibilidade de cada um dos membros,

determinando, contudo, que deve ser assegurada a presença por parte dos

serviços na globalidade da "conferência principal", via online, com a produção

de um relatório-síntese.

2.08 - Election Commission oÍ India - International Conference - "Role,

Framework and Capacity Building of EMBs" 3Lst October-lst November

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

anexo à presente ata, e deliberou agradecer o convite, mas lamentavelmente não

poderá assegurar a presença no evento em questão. ----------

Projetos

2.09 - Projeto "100 anos de democracia: 1974 a2074" - participação democrática

em escolas de Portugal

20-09-2022

de Apoio entre 12 e 18 de setembro.

Rel aç õ e s ln t e r n ac ion ais
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Foi prestada informação sobre a reunião da CPA com os promotores do projeto,

no passado dia 8 de setembro, e foi deliberador por unanimidade, solicitar

esclarecimentos adicionais, designadamente quanto à formação do preço da

plataforma Para que se solicita subsídio, quanto às atividades de investigação

incluídas no projeto e sobre a entidade que, a final, será sua promotor a. -----------

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

15 minutos.

De seguida, teve lugar a III Assembleia Geral da Rede dos Órgãos Jurisdicionais
e de Administração Eleitoral dos Países de Língua Portuguesa (ROJAE-CpLp),

por videoconferência, em que participaram todos os membros presencialmente

presentes nas instalações da Comissão.

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 Comissão
\'N*-

I

josé Vítor Soreto de Barros

O Secretário da Comissão

foão Almeida

20-09-2022


