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ATA N.º 17/CNE/XVII 

 
No dia 11 de outubro de 2022 teve lugar a reunião dezassete da Comissão 

Nacional de Eleições, na sala Jorge Miguéis sita na Av. D. Carlos I, n.º 134 – 6.º 

andar, em Lisboa, sob a presidência do Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de 

Barros, com a presença de Fernando Anastácio, Vera Penedo, Fernando Silva, 

Frederico Nunes, Gustavo Behr e, por videoconferência, João Almeida, Joaquim 

Morgado, Carla Freire 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 

Vera Penedo fez o relato da deslocação a São Tomé e Príncipe, no âmbito da 

missão de observação eleitoral da ROJAE-CPLP às eleições gerais naquele país, e 

cujos trabalhos se iniciaram no dia 23 de setembro e terminaram no dia 27. ------- 

Foi distribuída e consta em anexo à presente ata a Declaração Preliminar da 

Missão. Joaquim Morgado interveio para sugerir que se dê nota da importância 

de a Comissão Eleitoral Nacional ter caráter permanente, tendo João Almeida 

proposto que a recomendação conste do relatório da missão, invocando-se, além 

dos motivos inerentes à preparação e acompanhamento do processo eleitoral, a 

circunstância de num futuro próximo ter condições para assumir a presidência 

da ROJAE-CPLP. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Vera Penedo deu, ainda, nota da reunião de 23 de setembro com o Senhor 

Embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, e que recomenda que se 

agradeça. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

* 
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A Comissão tomou conhecimento das recentes comunicações da ACEEEO 

(antiga “Association of European Election Officials”), que consta em anexo à 

presente ata, e deliberou, por unanimidade, transmitir o seguinte: ------------------ 

«A Comissão Nacional de Eleições, tendo presente as especificidades que 

caraterizam o seu funcionamento interno, não tem as condições necessárias para 

integrar uma associação com as caraterísticas da ACEEEO e garantir a 

participação adequada aos seus fins.  

Todavia, e sempre que o considerem pertinente, estará disponível para colaborar, 

bem como para conhecer a atividade que a associação desenvolva.» --------------- 

* 

 

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA  

Atas 

2.01 - Ata da reunião plenária n.º 16/CNE/XVII, de 06-10-2022 

A Comissão aprovou a ata da reunião plenária n.º 16/CNE/XVII, de 6 de 

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

Membros que participaram na reunião a que respeita. ---------------------------------- 

Projetos 

2.02 - Júri dos procedimentos: Prestação de serviços de assessoria e consultoria 

na área da Comunicação / Fornecimento do programa de investimento nos 

Sistemas de Informação da CNE 

Após auscultação dos Membros presentes, ficaram indicados para constituir o 

júri de cada um dos procedimentos em epígrafe os seguintes: ------------------------ 

- Procedimento para a prestação de serviços de assessoria e consultoria na área da 

Comunicação: Fernando Anastácio (que presidirá), Frederico Nunes e Sérgio 

Gomes da Silva (efetivos) e João Almeida e Gustavo Behr (suplentes); -------------- 
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- Procedimento para o fornecimento do programa de investimento nos Sistemas de 

Informação da CNE: Joaquim Morgado (que presidirá), Fernando Silva e o Técnico 

de Informática Luís Malaquias (efetivos) e Vera Penedo e João Almeida 

(suplentes). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.03 - Projeto “100 anos de democracia: 1974 a 2074” - participação democrática 

em escolas de Portugal – Minuta de protocolo 

No seguimento da deliberação tomada na reunião plenária anterior, a Comissão 

aprovou a minuta do protocolo a celebrar com Associação Literacia para os 

Media e Jornalismo, que consta em anexo à presente ata. ----------------------------- 

Cooperação internacional 

2.04 - Convite do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil – Missão 

de Observação Eleitoral (ROJAE-CPLPL) - 2.º turno  

João Almeida saiu da reunião, no início da apreciação deste ponto da ordem de 

trabalhos, sendo substituído por Frederico Nunes até ao fim da reunião. –------- 

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

à presente ata, e, auscultados os membros, deliberou, por unanimidade, aceitar e  

indicar Fernando Anastácio para integrar a missão do 2.º turno das eleições no 

Brasil, sendo o único membro da missão constituída para o 1.º turno com 

disponibilidade para se deslocar, apesar de ter de compatibilizar com 

compromisso subsequente. -------------------------------------------------------------------   

2.05 - Election Commission of India – Convite - 1st International Conference 

“Role, Framework and Capacity of EMBs” - 31st October to 02 November 

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, confirmar que, 

lamentavelmente, coincide com outro compromisso já assumido, solicitando-se, 

porém, que tem interesse em conhecer posteriormente o teor das participações a 

que haja lugar na referida conferência. ---------------------------------------------------- 
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Sérgio Gomes da Silva entrou neste ponto da ordem de trabalhos. ----------------- 

Relatórios 

2.06 - Lista de Processos Simplificados tramitados pelos Serviços de Apoio 

entre 3 e 9 de outubro 

Em cumprimento do n.º 4 do artigo 19.º do Regimento, a Coordenadora dos 

Serviços apresentou a lista dos processos simplificados tramitados pelos Serviços 

de Apoio entre 3 e 9 de outubro. ------------------------------------------------------------- 

Expediente 

2.07 - Ministério Público – DIAP Lisboa - Processo PR.P-PP/2021/130 (Cidadão 

| Cidadão | Propaganda em dia de eleição - publicação no Twitter) 

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

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

2.08 - Ministério Público – DIAP Leiria - Processo AR.P-PP/2022/82 (PS | CM 

Pombal | Votação - voto antecipado eleitores confinamento obrigatório) 

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

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

2.09 - Ministério Público – DIAP Velas (Açores) - Processo AL.P-PP/2021/1087 

(Cidadão | GCE "Dar vida ao concelho" (Calheta R.A.A)  | Propaganda na 

véspera da eleição - publicação no Facebook) 

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

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

2.10 - Associação Cívica “Também somos portugueses” – Pedido de reunião: 

Apresentação do Relatório sobre as eleições AR 2022 

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, agendar a reunião solicitada 

para o próximo dia 27 de outubro, pelas 14h30. ------------------------------------------- 



ATA N.º 17/CNE/XVII / Pág. 5 de 5 

11-10-2022 

2.11 - FENACERCI – Convite - Debate - IDemocracy “Exercício de direitos 

democráticos na sociedade digital” - 21 de outubro 

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, que a Coordenadora dos 

Serviços garantisse a presença de um trabalhador no evento em causa. ----------- 

2.12 - Alto Comissariado para as Migrações - ponto focal da CNE para o Plano 

Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 

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

anexo à presente ata, e deliberou, por unanimidade, que a Coordenadora dos 

Serviços indicasse um trabalhador como ponto focal. ------------------------------------ 

 

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

20 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

por mim, Frederico Nunes, que substituiu o Secretário na sua ausência. -----------  

 

Assinada: 

O Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Juiz Conselheiro José Vítor 

Soreto de Barros. 

O Secretário da Comissão, João Almeida.  

Em substituição do Secretário, Frederico Nunes. 

 


