8ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2017-2021

RECOMENDAÇÃO N.º 4
INFORMAÇÃO SOBRE PROCESSO DE VOTO NAS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU 2019

Considerando que:
No dia 26 de maio próximo realiza-se o ato eleitoral para o Parlamento Europeu, que irá eleger 21
deputados representantes de Portugal neste fórum;
Os atos eleitorais anteriores foram marcados por uma elevada abstenção, distanciando os eleitores de
decisões essenciais para o futuro do País;
O próximo ato será marcado por uma alteração profunda na organização e constituição das secções de
voto, desde logo pela abolição do número de eleitor e que levará à mudança dos habituais locais de voto
para muitos eleitores, o que poderá criar confusão e gerar situações de desistência do direito de votar
quando se trate de pessoas idosas ou com mobilidade reduzida e em que existe uma alteração, a título de
exemplo, de secção de voto para outro edifício que não o habitual;
Está prevista a divisão de eleitores pelo nome, fator esse que criará maior dificuldade neste primeiro ato
eleitoral;
Importa que as Juntas de Freguesia, responsáveis pelo processo eleitoral decidam, atempadamente, a
distribuição dos eleitores pelas secções de voto, procedendo a uma ampla divulgação e esclarecimento
público das respetivas alterações e locais.

Neste sentido o CDS-PP, propõe à Assembleia de Freguesia do Lumiar que recomende à Junta de
Freguesia que:
1. Com a maior brevidade possível, proceda à distribuição dos eleitores da freguesia por secções de
voto;
2. Posteriormente, elabore um folheto informativo e cartazes com a respetiva distribuição por
secções de voto e locais e esclarecimento sobre as alterações introduzidas no processo;

3. A campanha de informação e sensibilização seja realizada através dos locais de estilo, dos
edifícios e serviços públicos e distribuição nas caixas de correio residenciais e comerciais, bem
como nas redes sociais e sítio da internet da freguesia;
4. Encete contactos com o Município de Lisboa para alargar a campanha aos equipamentos
municipais e, se possível, coordenada com a Comissão Nacional de Eleições.

Lisboa, 30 de Abril de 2019

Os eleitos do CDS-PP
João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS)
Fernando António Campos Baião (CDS)
Maria Inês Fialho da Silva e Sousa Boléo Tomé (CDS)
Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva (CDS)

APROVADA POR MAIORIA, COM 8 VOTOS A FAVOR, 1 CONTRA E 1 ABSTENÇÃO

