
Extrato de Ata – 6º Conselho Nacional

Data da reunião: 4 de Agosto 2019

Local da reunião: Hotel Mercure Braga Centro – Braga, Braga

Hora de início da reunião: 11h20

Hora de término da reunião 13h09

Presidiu: Nuno Santos Fernandes

Secretariaram: Eduardo Costa

Ordem de trabalhos

1. Apresentação e votação da Lista Candidata às eleições Regionais da Madeira

2. Apresentação e votação das Listas Candidatas às eleições Legislativas

3. Apresentação e votação de propostas do Portugal 2040

Lista de Presenças

Estiveram presentes 22 membros presencialmente e 17 remotamente no 6.º Conselho Nacional da

Iniciativa Liberal, suficientes para que existisse quórum para que os trabalhos decorressem de acordo

com os regulamentos.

Deliberações

1. Apresentação e votação da Lista Candidata às eleições Regionais da Madeira

A lista foi colocada à votação, referindo o presidente da Mesa que, tal como solicitado no Ofício que

acompanhava a lista quando foi enviada aos Membros do CN, a Mesa propunha que a deliberação sobre

este ponto incluísse a delegação no Núcleo Territorial da Madeira para fazer pequenas alterações à lista,

até ao limite de 20%, em consequência de necessidades burocráticas. Resultado da votação:

● 0 votos contra

● 1 abstenção

● 38 votos a favor

A lista foi aprovada.



2. Apresentação e votação das Listas Candidatas às eleições Legislativas

A Comissão Executiva solicitou ao Conselho Nacional a liberdade para efetuar algumas alterações às

listas (até 20% dos membros que as compõem) de forma a responder a pequenas correções que possam

ser necessárias durante este processo, garantindo que os cabeças de lista não serão alterados.

Na maioria dos círculos eleitorais serão os cabeças de lista, os respetivos mandatários.

Foi também indicado que o Tiago Mayan e o Francisco Rangel irão assessorar os mandatários para as

questões legais.

A Mesa fez a proposta para fazer a votação das listas em conjunto em vez de o fazer de forma separada.

A proposta foi submetida à assembleia que foi aceite sem oposição.

Resultado da votação:

● 0 votos contra

● 0 abstenções

● 39 votos a favor

As listas foram aprovadas por unanimidade

3. Apresentação e votação de propostas do Portugal 2040

3.1. Salário Mínimo Municipal

A proposta foi apresentada pelo CGP. Após a apresentação foram feitas diversas interpelações à mesa.

Por fim, com base no feedback recebido, optou por retirar a proposta a votação para pensar melhor se

esta é uma proposta a incluir no programa final ou se deverá ficar para outra altura. Considera, no

entanto, que esta é uma proposta importante ao nível da comunicação.

A proposta foi retirada.

1.1. ADSE PARA TODOS

A proposta foi apresentada pelo CGP.

Resultado da votação:

● 0 votos contra

● 0 abstenções

● 39 a favor

Proposta aprovada por unanimidade

1.2. Privatização da CGD e criação de um banco do fomento

Apresentação da proposta feita pelo CGP.

Após a apresentação foram feitos dois pedidos de interpelação à mesa no sentido de se retirar da

proposta o texto alusivo a um concurso público para a gestão privada da CGD pois pode criar

incoerência.



Foi aceite retirar da proposta esse ponto.

Resultado da votação:

● 3 votos contra

● 3 abstenções

● 33 votos a favor

A proposta foi aprovada


