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Conferência de Imprensa 

 

Bom dia a todos 

Agradeço, em nome da CNE, a presença de todos vós. 

Esta conferência tem por objetivo fazer aos órgãos de comunicação social e à sociedade 

um ponto da situação do processo eleitoral para as Eleições Gerais dos Titulares dos 

Órgãos Municipais de 25 de outubro, decorridos cerca de 1 mês do início da execução do 

calendário eleitoral. 

Nesse sentido, cumpre informar o seguinte: 

1) Estas Eleições são especiais: 

Estas eleições vão acontecer no contexto da COVID-19 o que desafia a Administração 

Eleitoral a adequar alguns procedimentos que integram o processo eleitoral tendo em vista 

garantir o cumprimento das regras sanitárias vigentes, a qualquer momento, 

designadamente, o respeito do distanciamento físico, da higiene das mãos, da etiqueta 

respiratória, do uso de máscaras. 

O desafio imposto pela COVID-19 não é exclusivo da Administração eleitoral de Cabo 

Verde, exemplo dos estados unidos com eleições presidenciais e do brasil com as eleições 

municipais. 

Nesse sentido, a Comissão Nacional de Eleições (CNE), com base nas medidas sanitárias 

de prevenção e de controlo vigentes no quadro de combate à pandemia do COVID-19, e 

tendo em vista, por um lado, garantir o cumprimento das normas sanitárias vigentes no país 

e, por outro, evitar a aglomeração de pessoas no dia da votação, estabeleceu o seguinte: 

1. Para garantir a segurança e proteção individual dos membros das mesas das 

assembleias de voto serão disponibilizados a todos os membros designados 

equipamentos de proteção individual (EPI) adequados ao exercício dessa função, 

constituído por máscara cirúrgica, viseira e luvas, sendo obrigatório o seu uso 

durante o ato eleitoral; 

2. Aos eleitores serão disponibilizados à entrada de cada mesa de assembleia de voto, 

álcool gel para higienização das mãos, devendo os mesmos observar o 
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distanciamento social de, no mínimo, 1,5 metros nas filas junto às mesas das 

assembleias de voto;  

3. O número de eleitores de cada assembleia de voto não deve ser superior a 300 

(trezentos) eleitores, por forma a diminuir as aglomerações de eleitores e reduzir o 

risco de propagação do vírus durante o processo de votação; 

4. O horário de abertura das assembleias de voto, em todo o território nacional, é às 

7:00 horas, sendo que a admissão de eleitores na assembleia de voto faz-se até às 

18:00 horas; 

5. Os membros das mesas das assembleias de voto devem estar presentes no local do 

seu funcionamento uma hora antes da marcada para o início das operações eleitorais, 

ou seja, às 06:00 horas. 

 

Para além disso, pela primeira vez, teremos umas eleições marcadas pela paridade de 

género nas listas de candidaturas, em que cada um dos sexos deverá ter uma representação 

mínima de 40%. 

 

Acresce ainda, o facto de pela 1ª vez também contarmos com umas eleições inclusivas. 

ou seja, nestas eleições foram tomadas medidas para a implementação do Programa Voto 

Acessível da CNE, no âmbito da política de inclusão e acessibilidade tendo em vista a 

participação efetiva das pessoas com deficiência, garantindo-se, a igualdade de 

oportunidade de participação nos processos eleitorais. 

Nesse sentido, em articulação com o serviço de apoio eleitoral serão disponibilizados nas 

assembleias de voto biombos adaptáveis para possibilitar ao eleitor com mobilidade 

reduzida o exercício do seu direito de voto em condições de segurança; rampas de acesso 

para as assembleias de voto; matriz tátil para o eleitor invisual que possibilite ao mesmo 

o exercício do seu direito de voto sem ser acompanhado, e por esta via, seja assegurada o 

seu segredo de voto; prioridade dos eleitores com deficiência nas respetivas assembleias 

de voto; 

Paralelamente, a CNE vai assegurar que todas as suas comunicações sobre o processo 

eleitoral sejam traduzidas em linguagem gestual e em suporte áudio e sempre que possível 

em braile e desenvolver campanhas de sensibilização para promover a participação das 
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pessoas com deficiência, bem como, sobre a utilização dos materiais disponibilizados nas 

mesas de assembleias de voto. 

Às diversas candidaturas lançamos o repto no sentido de assegurarem que os respetivos 

programas eleitorais sejam acessíveis a todos os eleitores por forma a possibilitar às 

pessoas com deficiência o conhecimento de todas as plataformas eleitorais. 

 

2. No que concerne à execução do Calendário Eleitoral: 

a) Recenseamento Eleitoral e Contencioso 

Esta fase do processo eleitoral é da competência das Comissões de Recenseamento 

Eleitoral. 

O processo de recenseamento foi suspenso no dia 20 de agosto. E como já vem sendo 

hábito, os últimos dias antes da suspensão registaram uma afluência considerável de 

cidadãos. 

Todas as CRES cumpriram o prazo para a exposição dos cadernos de recenseamento. 

Neste momento, e até ao dia 20 de setembro, decorre o prazo para as CRES efetuarem as 

retificações resultantes das reclamações e recursos e comunicá-las ao serviço de apoio ao 

processo eleitoral. 

A inalterabilidade dos cadernos de recenseamento é a partir do dia 25 de setembro. 

Sendo que o Mapa com os resultados globais do recenseamento devem ser publicados até 

ao dia 03 de outubro de 2020. 

 

b) Apresentação das Candidaturas e Contencioso 

A apresentação de candidaturas em cada círculo eleitoral é feita junto dos Tribunais de 

comarca, e o prazo para a mesma terminou ontem, dia 15 de setembro. 

Abro um parêntesis para referir que durante os trabalhos de preparação e organização 

destas eleições, a CNE em parceria com o Conselho Superior da Magistratura Judicial 

promoveu a formação dos magistrados judiciais de todas as comarcas, bem como, dos 

assessores do Tribunal Constitucional, em matéria eleitoral, com maior incidência sobre 
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os atos que se inserem na respetiva competência, designadamente sobre a fase da 

apresentação das candidaturas e respetivo contencioso, o contencioso do recenseamento 

e a lei da paridade.  

A partir de hoje, inicia-se o prazo para os juízes de comarca verificarem a regularidade 

dos processos, a autenticidade dos documentos que o integram e a elegibilidade dos 

candidatos, para além da verificação do cumprimento da lei de paridade por parte das 

listas, e a correspondente fase de contencioso.  

As listas definitivamente admitidas serão sorteadas para efeito de atribuição da ordem nos 

boletins de voto, no dia 25 de setembro. 

 

Chamo a atenção de que, por força do Código Eleitoral, os Presidentes das Câmaras 

Municipais que se candidatam à sua própria sucessão devem suspender o exercício das 

suas funções imediatamente após a apresentação da sua candidatura. 

  

d) Propaganda e Atos de Campanha Eleitoral 

A campanha eleitoral inicia-se no dia 08 de outubro, devendo terminar às 24 horas do dia 

23 de outubro. 

A partir do início da campanha é proibida a divulgação de sondagens ou inquéritos de 

opinião, até à hora do fecho das Mesas de assembleias de voto. 

Nestas eleições, a pandemia da COVID-19 terá grande impacto no desenvolvimento das 

atividades e ações típicas de campanha eleitoral que geram aglomerações de pessoas, que 

naturalmente serão limitadas em função das recomendações sanitárias. Nesse sentido 

comícios e grandes passeatas não são eventos recomendados pelas autoridades sanitárias 

porque põem em risco a saúde pública. 

Estas limitações vão constituir um desafio muito grande para os partidos e candidatos no 

sentido de conseguirem o equilíbrio entre o contacto com a população e o respeito pelas 

normas sanitárias, pelo que devem considerar a realização de campanhas virtuais, 

recorrendo nomeadamente a aplicativos, plataformas digitais, rádios comunitárias, para 

além de outras formas remotas. 
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A CNE já está na posse das recomendações da Direção Nacional de Saúde, que será 

socializado com os representantes dos partidos políticos.  

 

Relativamente às fases de determinação e constituição das mesas de assembleias de voto, 

informo que já está em curso os trabalhos preparatórios, desde logo, saliento que: 

- Os delegados da CNE já estão no terreno inventariando edifícios públicos nos respetivos 

círculos eleitorais que tenham condições para albergar o acréscimo de mesas de 

assembleias de votos, em decorrência da medida já tomada da diminuição do número de 

eleitores de cada assembleia de voto não deve ser superior a 300 (trezentos) eleitores, por 

forma a diminuir as aglomerações de eleitores e reduzir o risco de propagação do vírus 

durante o processo de votação; 

- Ontem terminou o prazo para a candidatura à Bolsa de Membros criada pela CNE visa 

suprir a insuficiência de pessoas propostas pelas diferentes candidaturas para 

desempenharem as funções de membros das mesas das assembleias de voto. Em cada 

círculo eleitoral teremos uma Bolsa, constituída por pessoas idóneas, e dotados de 

capacidade para dirigir as operações eleitorais;  

- Ainda este mês a CNE vai promover a Formação de Formadores para membros de mesas 

que terão a responsabilidade de replicar a formação em todos os círculos eleitorais e 

abrangendo cerca de 7000 pessoas. 

 

 

Por último, cumpre deixar algumas notas importantes: 

Em primeiro lugar apelar a todos os titulares dos órgãos e aos servidores públicos, a nível 

central e local, para o cumprimento, no exercício das suas funções, do dever de 

neutralidade e imparcialidades perante as diversas candidaturas e que, nessa qualidade, 

se abstenham de intervir ou influenciar, direta ou indiretamente, a campanha eleitoral e 

de praticar atos que, de algum modo, favoreçam ou prejudiquem um concorrente às 

eleições. 
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Refiro que esta matéria foi objeto de uma Nota Informativa dirigida a todas as entidades 

públicas, a título pedagógico e que foi dado a conhecer através da rede de comunicação 

do Estado. 

 

Apelamos igualmente aos OCS para o respeito dos princípios da Igualdade de 

Oportunidades e do Tratamento Jornalístico Não Discriminatório às diversas 

Candidaturas, que foi objeto de uma Nota Informativa, oportunamente dado a conhecer a 

todos os OCS e aos jornalistas. Por força destes princípios os OCS são obrigados a dar 

igualdade de tratamento às forças candidatas, quer na cobertura noticiosa, quer em 

programas específicos sobre o processo eleitoral (tais como debates e entrevistas), isto é, 

todas as candidaturas devem ser tratadas por igual, independentemente da sua 

representação parlamentar ou da sua representatividade no eleitorado. 

Aos partidos políticos e às candidaturas esperamos que prossigam as suas atividades com 

serenidade, que privilegiem a apresentação e discussão das suas propostas eleitorais, num 

ambiente sereno e de respeito pelas normas eleitorais. Informamos que a CNE já está 

representada em todos os Concelhos através dos seus Delegados, devidamente 

credenciados e formados,  

E, finalmente, para os eleitores gostaríamos de deixar uma palavra no sentido de tudo está 

ser feito e preparado para que possam exercer o seu direito de voto de forma segura e com 

respeito por todas as normas sanitárias em vigor. 

Estamos disponíveis através do nosso site www.cne.cv e através da linha gratuita 

8001014. 

 

16 de setembro de 2020. 

 

http://www.cne.cv/

