Comissão Eleitoral
Ata Resumo n.º 5

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2022, no 9.º andar do edifício sede do Instituto
de Proteção e Assistência na Doença, I.P. (ADSE, I.P.), teve lugar a quinta Reunião da Comissão
Eleitoral de acordo com o constante dos n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º da Portaria n.º 207-A/2022,
de 19 de agosto, com as presenças de: Dra. Maria Manuela Faria, Presidente da Comissão
Eleitoral, que presidiu, Dr. Eugénio Rosa, Vogal do Conselho Diretivo, Eng. João Proença,
Presidente do CGS, Sr. Manuel Ramos, em representação dos membros efetivos do CGS, Sr.
José Abraão em representação da Federação de Sindicatos da Administração Pública e de
Entidades com Fins Públicos, Dra. Maria de Fátima Amaral em representação da Frente
Comum de Sindicatos da Administração Pública, Maria Helena Rodrigues em representação
do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos, Eng. Rosa Maria
Simões, em representação da Associação de Pensionistas e Reformados.
Faltaram à reunião a Dra. Maria Eugénia Pires, Vogal do Conselho Diretivo e a Sra. Isabel
Quintas, em representação da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos.
A reunião decorreu em regime presencial e em videoconferência.
A reunião teve o seu início pelas 10H30 com a seguinte Agenda:
Ponto 1. Aprovação das atas e atas-resumo da 3.ª reunião ordinária e da reunião
extraordinária;
Ponto 2. Aprovação da Ordem de Trabalhos;
Ponto 3. Informações;
Ponto 4. Apresentação da proposta para definição dos locais de votação presencial;
Ponto 5. Outros assuntos.
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Ponto 1. Aprovação das atas e atas-resumo da 3.ª reunião ordinária e da reunião
extraordinária
A Ata e a Ata Resumo da 3.ª reunião (ordinária), foram aprovadas por unanimidade.
A Ata e a Ata Resumo da 4.ª reunião (extraordinária), foram aprovadas por unanimidade.
As Atas Resumos serão colocadas no Portal da ADSE, na página da Comissão Eleitoral.

Ponto 2. Aprovação da Ordem de Trabalhos
A ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade.

Ponto 3. Informações
A Presidente da Comissão Eleitoral informou que terminou o período de consulta do Caderno
Eleitoral, não tendo havido qualquer reclamação formal. Foram recebidas algumas questões que
foram de imediato respondidas. Todos os emails foram respondidos ou reencaminhados para os
serviços que tratam as questões colocadas e não relacionadas com o Caderno Eleitoral.
Informou que o Portal da ADSE, nomeadamente a página relativa às eleições, está em
permanente atualização, tem tido algumas melhorias no sentido de sistematizar os assuntos nos
seus diversos locais, conforme o tipo de questões.
Recebeu a informação do Gabinete da Secretária de Estado da Administração Pública de que, no
dia 29 de setembro será publicada a retificação da Portaria n.º 207-A/2022, de 19 de agosto, na
parte respeitante às Secções de voto em Lisboa.
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Já existe autorização do Ministério das Finanças para o processo de impressão e envelopagem,
pelo que se irá proceder ao contacto com os CTT para formalizar a contratação. Terminou o
concurso por ajuste direto para a contratação da plataforma eletrónica, ganhou a Empresa
Multicert, a fase seguinte é a assinatura do contrato, após o que será promovida uma reunião
com a empresa.
Ponto 4. Apresentação da proposta para definição dos locais de votação presencial
A Presidente da Comissão Eleitoral apresentou a proposta de Lista dos locais onde irão ser
colocadas as Secções de voto. Foram também contactados os Serviços Sociais da Administração
Pública, na pessoa do seu Presidente. A proposta de Lista reflete as respostas das Regiões
Autónomas, das Câmaras Municipais e das entidades a quem foi solicitada colaboração.
Relativamente a Lisboa, irão ser instaladas 4 mesas de voto na Sede da ADSE, 4 mesas no Palácio
da Galveias, este espaço foi visitado pelo Conselho Diretivo e reúne todas as condições, e por
último, 2 mesas no Centro Sócio-Cultural dos Serviços Sociais da Administração Pública. Já no
Porto existem ainda alguns problemas, a Câmara Municipal apenas disponibiliza uma mesa,
propondo-se o Centro de Convívio dos Serviços Sociais da Administração Pública, localizado
nesta cidade. A Presidente da Comissão Eleitoral fez uma leitura da Lista identificando todos os
locais propostos.
Foram efetuadas outras sugestões de que a Presidente da Comissão Eleitoral tomou boa nota
indo diligenciar no sentido de se conseguir mais mesas para além das que já estão fechadas,
fazendo todos os contactos necessários, tendo presente as várias sugestões dos membros da
Comissão Eleitoral. Todavia, lembrou que a proposta apresentada já teve por base um grande
esforço da ADSE. Na próxima semana tem que haver uma definição formal e definitiva relativa
aos locais de voto e mesas.
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Ponto 5. Outros assuntos
Face a questões importantes relativas à plataforma eletrónica de votação, a Presidente da
Comissão Eleitoral convidou os membros da Comissão a estarem presentes na reunião que irá
ser promovida com a Multicert.
Ficou acordado por todos os membros que a próxima reunião da Comissão Eleitoral terá lugar
no dia 4 de outubro pelas 15H00.

Desta reunião foi elaborada a presente ata que será assinada por todos os presentes.
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