
Extrato da Ata – 4º Conselho Nacional

Data da Reunião: 30/03/2019 – 14:00

Local da Reunião: Hotel Fenix Lisboa

Presidiu: Nuno Santos Fernandes

Vice-presidente: Nuno da Silva Fernandes

Secretariaram: Marcia Renio

Ordem de trabalhos

1. Eleição da Mesa do Conselho Nacional

2. Apresentação deliberação e votação do relatório e contas do ano de 2018

1. Apresentação e votação do orçamento para o ano de 2019

1. Apresentação e votação da moção “Limites da atuação política dos candidatos da IL ao

parlamento Europeu”

1. Apresentação e votação de novos Núcleos

2. Apresentação e votação de proposta da Comissão Executiva da Lista candidata às eleições

europeias

3. Apresentação pela CE das equipas e estratégias de abordagem às eleições Legislativas e

Regionais da Madeira

4. Discurso pelo Presidente da IL
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Presenças

Estiveram presentes 40 membros presencialmente e 6 remotamente, com voto, bem como 3 membros

com assento mas sem voto, no 4º Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, suficientes para que existisse

quorum e os trabalhos decorressem de acordo com os regulamentos.

Todas as votações foram nominais.

Abertura da Conselho Nacional pela Mesa do Conselho Nacional

Previamente à abertura dos trabalhos tomaram posse de forma definitiva os 2º e 3º suplentes do

Conselho Nacional - Mónica Paula Mendes Coelho e Márcia Alexandra dos Reis Ribeiro Rénio - em

substituição dos membros Bernardo Mateiro Gomes e Marta Damasceno, que renunciaram aos

mandatos. O 1º suplente João Miguel Lambelho Cunha renunciou também ao cargo por ter integrado o

Conselho de Fiscalização.

Deliberações

1. Eleição da Mesa do Conselho Nacional

Sendo o primeiro Conselho Nacional deste mandato foi necessário eleger o Vice-Presidente e o

Secretário da Mesa do Conselho Nacional, propondo-se:

● Vice-Presidente – Nuno Alexandre Fernandes

● Secretária – Márcia Rénio

Posto à votação foi aprovado por unanimidade.

Antes de entrar na OT foi submetido ao CN a inclusão de moção intitulada “Limites da atuação política

dos candidatos da IL ao parlamento Europeu”, entregue pelos proponentes à Mesa no início dos

trabalhos.

Posta à votação foi aceite por unanimidade a inclusão da moção, entrando como ponto 4 da OT.
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3. Apresentação deliberação e votação do relatório e contas do ano de
2018

● Votação:

o Aprovado por unanimidade.

4. Apresentação e votação do orçamento para o ano de 2019

● Votação:

o Aprovado por unanimidade.

5. Apresentação e votação da moção intitulada “Limites da atuação
politica dos candidatos da IL ao parlamento Europeu”

O Membro do CN Pedro Antunes fez a apresentação da moção referida. No período de questões foi

ainda proposta uma adenda à moção pelo signatário Carlos Figueiredo Ferreira – que foi aceite pelos

restantes proponentes.

Posta à votação a Moção foi rejeitada com:

o Contra – 34 votos

o A favor  - 5 votos

o Abstenções – 7 votos

o Moção rejeitada

6. apresentação e votação de novos Núcleos

O Secretário Geral entregou à Mesa a proposta de criação do Núcleo Territorial de Cascais, já aprovada
pela CE em 30/3/2019, informando ser a única proposta de núcleo em condições de ser votada.

● Aprovado por unanimidade a proposta de criação do novo núcleo territorial de Cascais.
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7. Apresentação e votação de proposta da Comissão Executiva da Lista
candidata às eleições europeias

A Mesa convidou o Presidente da CE para que apresentasse a Lista, o que foi feito explicando os

princípios que orientaram a escolha e as razões porque foram escolhidos estes elementos para

representar a IL nas próximas eleições europeias.

No período de perguntas, entre outras, foi suscitada a questão de esta votação ser feita por voto secreto.

O Presidente da Mesa explicou que tinha colocado esta questão ao Presidente do Conselho de

Jurisdição, que tinha informado que de acordo com o Regulamento do CN não existe essa necessidade.

No entanto, o CN pode decidir se pretende votar de forma secreta, pelo que a Mesa colocou essa

questão ao CN, que votou por maioria muito expressiva para que se mantivesse o voto nominal:

o A favor – 3 votos

o Abstenções – 0 votos

o Contra – 43

Passou-se então à votação da Lista:

o Aprovado por unanimidade

8. Apresentação pela CE das equipas e estratégias de abordagem às
eleições Legislativas e Regionais da Madeira

Foi feita uma apresentação por parte do Presidente da CE, respondendo depois a diversas questões.
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