ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Gabinete do Presidente
INTERVENÇÃO DE EDUARDO FERRO RODRIGUES
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
POSSE DO PRESIDENTE E DOS MEMBROS DA
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
PALÁCIO DE SÃO BENTO – 30 DE MARÇO DE 2016

Senhor Presidente do Tribunal Constitucional,
Senhor Ministro Adjunto,
Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República,
Senhores Presidentes dos Grupos Parlamentares e seus representantes,
Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos,
Liberdades e Garantias,
Senhores Secretários da Mesa da Assembleia da República,
Senhoras e Senhores Deputados,
Senhor Presidente da Comissão Nacional de Eleições,
Senhoras e Senhores Membros da Comissão Nacional de Eleições,
Senhoras e Senhores Colaboradores da Comissão Nacional de Eleições aqui
presentes,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Tomam hoje posse o Presidente e os membros da Comissão Nacional de Eleições.

1

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Gabinete do Presidente
A CNE desempenha funções da maior importância para a qualidade da
democracia.
A existência de eleições não é, só por si, condição suficiente para falarmos de
democracia, mas é condição necessária: sem eleições livres e justas não podemos
certamente falar em democracia.
As competências da CNE dão concretização a princípios constitucionais
fundamentais:


Promover o esclarecimento objetivo dos cidadãos acerca dos atos eleitorais e
referendários, designadamente através dos meios de comunicação social;



Assegurar a igualdade de tratamento dos cidadãos em todos os atos de
recenseamento e operações eleitorais/referendárias;



E assegurar a igualdade de oportunidades de ação e propaganda das
candidaturas a determinada eleição e dos intervenientes nas campanhas para
os referendos.
Uma democracia consolidada é mesmo isto: um regime de igualdade de direitos
entre cidadãos, em que quer os partidos do Governo quer os partidos da oposição
disputam o poder em condições justas.
Já sabemos que a Comissão Nacional de Eleições é ciclicamente objeto de
questionamento. Mas ao fim de 40 anos diria que a CNE é como a Constituição:
na expressão do Presidente da Assembleia Constituinte, Henrique de Barros, uma
instituição à prova do tempo.

2

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Gabinete do Presidente
Os novos membros da Comissão Nacional de Eleições são todos eles
personalidades experimentadas, muitos com anos de dedicação à administração
eleitoral e ao acompanhamento dos atos eleitorais.
Permitam-me que cumprimente todos na pessoa do Dr. Jorge Miguéis.
Este ano celebram-se não só os 40 anos da Constituição mas também os 40 anos
das primeiras eleições: legislativas, presidenciais, regionais e autárquicas.
São 40 anos de sucessos de organização eleitoral que solidificaram as nossas
instituições democráticas.
A todos, desejo os maiores sucessos no mandato que agora iniciam.

Muito obrigado.
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