PROGRAMA DAS ATIVIDADES DA CNE PARA O ANO 2018
PILAR I - FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO CIVICA

Formação

Atividades

Cursos de Verão

Informação e sensibilização

Workshop

Palestras nas Escolas
Secundárias

Rádio praça

Concurso literário e musical
sobre a cidadania e
Democracia e eleições

PROJETO N.º 1- JUVENTUDE E ELEIÇÕES
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Departamento
/
Objetivos
Público Alvo
Metas
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez responsável
Formar Jovens universitários e de outros Alunos universitários e de Ter nos 7 Estabelecimentos de Ensino
Educação cívica
Estabelecimentos de Ensino Superior
outros Estabelecimentos de Superior do país jovens formados em
Contabilidade
sobre o sistema Eleitoral, Democracia e Ensino Superior
matéria eleitoral e cidadania –
Membros
Cidadania no Geral
Potenciando a participação consciente
Permanentes da CNE
dos jovens nas eleições
Reforçar conteúdos programáticos e
treinar os formandos da edição do
curso de verão de 2017 em valência
especificas e da prática eleitoral

Jovens/formandos da ediçaõ
do curso de verão de 2017

Ter jovens formados e credenciados
pela CNE, como colaboradores nas
eleições de 2020 e 2021

Educação cívica
Contabilidade
Membros
Permanentes da CNE

CE; CR
Plano de aulas e
suporte documental
dos formadores;

Nº de ações realizadas
Nº de jovens capacitadas

Ter nos 46 Liceus do país, jovens e
adolescentes que vão votar pela
primeira vez em 2020 preaprados para
participação consciente

Educação cívica
Contabilidade

Guia de cidadão
eleitor
Cartilha

Nº de palestras realizadas
Nº de pessoas que
beneficiaram da ação

Alunos de escolas secundárias Ter a comunidade local nos 22
Cidadãos em geral, nas
Municípios permanentemente
Comunidades
informada sobre as eleições

Educação cívica
Contabilidade

Spot rádio, Animadores local

Número de sessões
realizadas

Alunos do ensino secundário

Educação cívica
Contabilidade
Membros
Permanentes da CNE

Guia do cidadão
eleitor;
CE
CR

Número de concursos
realizados

Educação cívica
Contabilidade

Flyers
Guia do cidadão
eleitor

Número de sessões de
palestras informativas
realizadas nos
Estabelecimentos

Promover informação e esclarecimento Jovens adolescentes, nas
sobre o processo eleitoral e eleições – escolas Secundarias e nos
potenciar a participação consciente
Centros de formação
Promover a informação e
esclarecimento do eleitor ao longo do
período pré - eleitoral e também no
período eleitoral
Promover o envolvimento e
desencadear interesse pelos assuntos da
cidadania e reforçar os valores da
Democracia

Indicadores de Resultados
Avaliação
Código eleitoral (CE) Nº de cursos e alunos
Constituição da
capacitados
República (CR);
Plano das aulas e
demais documentos
dos fomadoress;
Recursos Materiais

Promover e potenciar nos 46 Liceus o
contacto dos novos eleitores com as
eleições e sistema eleitoral

Promover o esclarecimento dos
Presos nos estabelecimentos
Ter nos 5 Estabelecimentos prisionais
Palestras nos estabelecimentos eleitores em sistuação de reclusâo sobre prisionais e centros de correção e correção juvenil eleitores informados
o processo e atos eleitorais
juvenil
sobre o processo e atos eleitorais
presionais do país

Informação e sensibilização

Palestras

Sensibilização porta a porta

Workshops

Formação

PLANO DE ATIVIDADES 2018

Atividades

PROJETO N.º 2 - MULHERES E ELEIÇÕES (*)
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Departamento
Objetivos
Público Alvo
Metas
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez responsável
Promover informação sobre o processo Associações não
Ter nos 22 Municípios mulheres
Educação cívica
e atos eleitorais
governamentais e de base
impoderadas e conhecedoras do
Contabilidade
Consciencializar da importância da
comunitarias de mulheres
funcionamento do sistema eleitoral e
participação da mulher nas eleições,
Mulheres nos meios rurais e de motivadas a participar nas eleições
como forma de potenciar a
dificel acesso
representatividade nos orgãos de
decisões.
Levar informações às comunidades
Mulheres nas comunidades
Potenciar nos 22 Municípios
Educação cívica
rurais, zonas de difíceis acesso e bairros Mulheres no ambiente laboral informações e sensibilização das
Contabilidade
periféricos dos grandes centros urbanos
mulheres menos favorecidas e com
mais dificuldades no acesso a
informação.
Formar mulheres sobre funcionamento Mulheres nos meios urbanos e
do sistema Eleitoral e
rurais
Potenciar informações sobre diversas
formas de participação na vida politica,
inclusive como candidatas aos cargos
em eleição.

Ter nos 22 Municípios mulheres
cientes do seu papel na consolidação
da democracia e interessadas em
promover a representação equilibrada
de géneros nos órgãos de decisão

Educação cívica
Contabilidade

Recursos Materiais

Indicadores de Resultados
Avaliação
Nº de ações realizados

Guia do Cidadão
eleitor;
Flyers informativos e
de sensibilização;
Animadores e
oradores
especializados
Flyers
Números de comunidades,
Brochuras
bairros atingidas
Com informações
sobre o processo
eleitoral, candidatos e
de sensibilização
Flyers
Número de sessões
CE; CR
realizadas
dados oficiais sobre a
participação da mulher
nos órgãos de decisão

Informação e sensibilização

Formação

Atividades

Objetivos

Público Alvo

PROJETO N.º 3 - ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E ELEIÇÕES
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Departamento
Metas
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez responsável
Ter nos 22 Municípios membros de
Educação Cívica e
associações de base comunitárias
Membros
munidos de informações sobre o
Permanentes da CNE
funcionamento do sistema eleitoral e
Contabilidade
politico e que impulsionem boas
práticas no dominio das eleições

Formações em matéria
eleitoral (Cursos de curta
duração)

Formar os membros das organizações Líderes comunitários
de base comunitárias sobre o
Ativistas Comunitários
funcionamento do sistema eleitoral com Rádios comunitárias
enfoque na relação entre a qualidade
Democracia e o grau de Cidadania dos
cidadãos.

Workshops
Mesas redondas

Capacitar os lideres e membros de
associações de base comunitária,
colaboradores das radios comunitarias
especificamente sobre os princípios e
valores que norteiam a organização das
eleições

Associações juvenis,
desportivas e outras
associações, de base
comunitária

Sensibilização porta a porta

Levar informações sobre o processo
eleitoral e eleições, e sensibilizar as
pessoas para participação nas eleições
nas respetivas residências

Moradores de comunidades
Ter nos 22 municípios eleitores com
rurais e comunidades de difícil limitação ou sem acesso aos meios de
acesso
comunicação tradicional informados e
prontos a participar através do voto
consciente

Torneios da cidadania entre
comunidades

Promover os valores e exercício efetivo Jovens
da cidadania através de desporto e
cidadãos em geral
atividades ludicas
Associações desportivas

Rádio Praça

Informação e esclarecimento do eleitor Jovens e cidadãos nas
com conteúdos de cidadania eleitoral
Comunidades

Ter nos 22 Municípios Membros das
associações de base comunitárias
capacitados e credenciadas pela CNE
para colaborar na educação cívica
eleitoral

Recursos Materiais
CE; CR, plano de
aulas e materiais de
apoio produzidos
pelos formadores
Guia do cidadão
eleitor

Indicadores de Resultados
Avaliação
Nº de cursos realizados

Educação
Cívica,
Mmembros
Permanentes da CNE
Contabilidade

Guia do cidadão
eleitor
Flyers
Material de apoio
produzido pelo
formador

Nº de ações realizadas

Educação cívica
Contabilidade

Flyers
Nº de localidades atingidas
Panfletos, autocolantes

realizar nos 22 municipios atividades
desportivascomo meio de promover a
cidadania eleitoral, para mais
participação nas eleições

Educação cívica
Contabilidade

Flyers panfletos, bolas Número de atividades
e outros mateiais
desenvolvidas
personalizados

Ter os cidadãos nas comunidade local
dos 22 Municípios permanentemente
informadas sobre as eleições e atos
eleitorais

Educação cívica
Contabilidade

Spot radio
Animador social e
jornalistas locais

Nº de sessão realizadas

PROJETO N.º 4 - PARTIDOS POLITICOS
Atividades

Formação

Sensibilização

Formação

Curso de Verão em matéria
eleitoral

Curso de curta duração em
materiais especificas
nomeadamente sobre contas
eleitorais

Atividades
Palestras

Público Alvo

Melhorar a organização do processo de Administradores eleitorais;
prestação contas de candidatura e
Representantes dos partidos
campanha eleitoral
políticos/concorrentes;
Cidadãos com interesse

Metas

Ter nos 22 Municípios cidadãos
previamente formados sobre que
podem colaborar com os partidos na
gestão e organização das contas
eleitorais

Educação cívica
Contabilidade
Membros
Permanentes da CNE

PROJETO N.º 5 - CIDADÃOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E ELEIÇÕES
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Departamento
Objetivos
Público Alvo
Metas
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez responsável
Promover a inclusão, para mais
cidadãos Portadores de
Ter cidadãos nessa condição
Educação cívica
participação, através de informação e
deficiência física
devidamente informado, esclarecidos e
Contabilidade
sensibilização adequada às necessidades
incentivados a participar nas eleições
de cada tipo de deficiência

Promover a capacitação adequada à
cidadãos Portadores de
diferentes necessidades, sobre o
deficiência física
funcionamento, atos e praticas eleitorais
Workshops
Mesa redonda

Ter nos 22 Municípios Cidadãos
portadores de deficiência credenciadas
pela CNE para colaborar na educação
cívica eleitoral e no apoio logístico

Educação cívica
Contabilidade
Membros
permanentes da CNE

Cursos de curta duração;
Workshops;
Mesa redondas

PROJETO N.º 6 - DIÁSPORA E ELEIÇÕES
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Departamento
Objetivos
Público Alvo
Metas
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez responsável
Promover o conhecimento efetivo do
Associações de cabo-verdianos Ter, em pelo menos 22 países do
Educação cívica
funcionamento do sistema politico e das na diáspora
mundo, cidadãos cabo-verdianos com
Contabilidade
eleições em Cabo Verde
Associações de estudantes na direito a votar devidamente
Membros
diáspora;Colaboradores e
informados e motivados a participar
Permanentes da CNE
agentes eleitorais
através do voto, mas também aptos a
colaborar na organização e gestão das
eleições nos países de acolhimento

Palestras

Esclarecimento dos eleitores

Atividades

Formação

Departamento
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez responsável
Munir os formandos de informação
Partidos políticos,
Ter potenciais candidatos e cidadãos
Educação cívica
especifica sobre o funcionamento do
Antigos candidatos, Cidadãos interessados cientes do funcionamento
Contabilidade
sistema politico e das regras que regem interessados em candidatar – se do sistema e das Leis e regras que
Membros
as eleições e acesso aos órgãos do poder
regulamentam o acesso aos órgãos de
permanentes da CNE
politico
poder, antes de apresentação de
candidaturas
Objetivos

Comunidade emigrada
(-)

Educação cívica
Contabilidade

Recursos Materiais
CE
CR
Lei - Regime Jurídico
dos Partidos Políticos;
Manual

Código eleitoral
Constituição da
República,
Leis fiscais

Recursos Materiais
Guia do cidadão
eleitor
Código eleitoral
Flyers
spot radio,
linguagem gestual
Guia do cidadão
eleitor
Flyers
Material de apoio
produzido pelo
formador

Recursos Materiais
Guia do cidadão
eleitor,CE; CR
Flyers
Lei- Regime Jurídico
dos Partidos Políticos;
Lei – Organização
Administrativa do país

(-)

Indicadores de Resultados
Avaliação
Nº de cursos ministrados;
Nº de formandos capacitados

Número de cursos
ministrados

Indicadores de Resultados
Avaliação
Nº de número de ações
desenvolvidas

Nº de ações realizadas

Indicadores de Resultados
Avaliação
Nº de acções de formação e
capacitação realizadas

(-)

PILAR II - REFORÇO INSTITUCIONAL
PROJETO N.º 1-PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOBRE ASSUNTOS ELEITORAIS
Ações

Objetivos

Público Alvo

Metas

Produção de Material de
sensibilização informativo

Munir, antecipadamente, a instituição de Eleitores, cidadãos em geral, Reimpressão de Guia do cidadão
material informativo e de sensibilização partidos políticos e candidatos eleitor
em linguagem simples e acessível
Impressão da cartilha do eleitor do
futuro
Produção de Flyers
Cartazes

Aquisições de bens

Adquirir computadores portáteis
Sistema de som, com microfone;
Tenda portátil

Criação e apetrechamento de
uma biblioteca e acervo
documental

Serviços da CNE

Garantir e preservar a memória politica Partidos políticos, Membros,
– eleitoral do país
assessores da CNE,
Académicos, Estudiosos e a
sociedade em geral

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Departamento
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez responsável
Departamento de
comunicação
Secretaria da
CNE
Departamento de
Educação cívica

Ter a instituição equipada de forma a
executar as suas atividades no serviço,
mas também no terreno, com
autonomia

Educação Cívica
Contabilidade
Membros
Permanentes

Produzir livros com todas as
Deliberações e relatórios produzidos
anualmente pela CNE;
Patrocinar a edição de pelo menos
duas obras, artigos ou estudos
científicos, em matéria eleitoral.
Aquisição de Livros/Revistas e outras
obras com enfoque em matéria
eleitoral

Departamento de
comunicação
Secretaria da
CNE
Departamento de
Educação cívica

PROJETO N.º 2 - ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DOCUMENTAL
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Departamento
Atividades
Objetivos
Público Alvo
Metas
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez responsável
Preservar a memoria documental da
CNE, enquanto instituição,
Compilar e Encadernar todos os :
Recolha, Compilação, e
instituição;
Partidos Políticos, candidatos, Relatórios de atividades de
Encadernação de:
Documentar a evolução das eleições em académicos, estudiosos e
2003,2004,2005,2006
Documentos e decisões da
Cabo Verde , através dos dados
sociedade em geral
Contas de Gerência;
CNE;
Departamento de
Contas Eleitorais;
Decisões judicias e Acórdãos; eleitorais e decisões;
comunicação
Relatórios de atividades 2017;
Patrocínio da recolha e edição
Gabinete Jurídico
Decisões judicias e Acórdãos
da compilação dos Dados
e Secretaria da CNE
produzidos em matéria eleitoral;
sobre eleições em Cabo Verde
Co- patrocinar a edição de 1 livro com
a compilação dos dados e informações
sobre eleições
Implementação de mecanismo
de controle e gestão de
correspondência interna,
gerando estatística anual

Seguir o percurso da correspondência
desde a o registo de entrada até ao
arquivamento, evitando extravio ou
demora na decisão

Entidades e cidadãos que
Ter um canal definido para tratamento
dirigem correspondência ou
seguro e eficaz das correspondências
solicitações escritas e a própria na instituição
CNE

Secretaria da CNE

Recursos Materiais
Dados eleitorais;
Código Eleitoral
Constituição da
República;
Relatórios das
atividades
desenvolvidas

Indicadores de Resultados
Avaliação
Número de documentos
produzidos e editados

Número de equipamentos e
materiais adquiridos
Verba orçamentada

N.º de obras editadas, N.º de
obras adquiridas

Verba orçamentada

Recursos Materiais

Indicadores de Resultados
Avaliação

Números de encadernação
conseguido;
Técnico, verba
orçamentada

Verba orçamentada

Números de compilação dos
dados eleitorais conseguidos

Implementação

Ação
Aquisição sede da CNE

Atividades

Objetivos
Instalar a instituição numa num edifício
mais novo e com espaço suficiente para
permitir a instalação de todos os
serviços previsto no Regimento

Objetivos

Público Alvo
Membros
Colaboradores
Assessores permanentes
Representantes dos partidos
políticos

Público Alvo

PROJETO N.º 3 - AQUISIÇÃO DA SEDE DA CNE
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Departamento
Metas
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez responsável

Ter o titulo de propriedade ou
adjudicação à favor da CNE

Metas

Plenário

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez

Auditoria a BDRE

Verificar o funcionamento técnico do
sistema de recenseamento eleitoral e
certificar a segurança dos dados
armazenados,

Capacitação dos Membros da Capacitação dos Membros da CNE na
utilização das ferramentas da BDRE
CNE na utilização das
ferramentas da BDRE

CNE; DGAPE

Departamento
responsável

Recursos Materiais

Indicadores de Resultados
Avaliação
Mudança para a nova Sede

Disponibilidade
financeira

Recursos Materiais

Indicadores de Resultados
Avaliação
implementação

Realizar a auditória

Membros da CNE
Acção de capacitação

Membros da CNE capazes de efetivar
a fiscalização da BDRE

Informatica

PROJETO N.º 5 - COMUNICAÇÃO EXTERNA
Atividades
Reativação e manutenção do
site oficial da CNE
Manutenção do facebook
Logótipo da CNE
Newsletter

Objetivos
Melhorar a qualidade de serviço na
CNE;
Melhorar o atendimento publico
disponibilizando mais e melhores
informações em menos tempo.

Público Alvo

Metas

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez

Departamento
responsável

Recursos Materiais

Indicadores de Resultados
Avaliação

Eleitores, sociedade em geral
Ter tanto o web site como o
faceboock ativo e com informações
atualizadas; Lançar concurso para
o desenho do novo logótipo da
CNE;

Informatica e
Educação Civica

Deliberação do
plenário;
Comunicados

Implementação

Elaboração de um plano de
comunicação da CNE
Departamento de
comunicação

Deliberação com as
linhas orientadoras
da plenaria

Criação e aprovação do
documento

PROJETO N.º 6 - COMUNICAÇÃO DE MASSA ATRAVÉS DOS MÍDIAS
Atividades
Produção e difusão de spots
informativos, Produção e
defusão de programas de
rádio e televisão
Participação em programas
radiofónicos e televisivos

Objetivos

Público Alvo

Informar e esclarecer o eleitor e
Eleitores, sociedade em geral
cidadãos em geral sobre eleições e atos
eleitorais

Metas

Criar, com devida antecedência,
um programa para as rádios e outra
para as TVs, com conteúdo
informativo e de sensibilização em
assuntos eleitorais

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez

Departamento
responsável

Recursos Materiais

Plenário, Membros
Permanentes e
Verba orçamentada
Gabinete de
Comunicação

Indicadores de Resultados
Avaliação

Número de programas
criadas

PROJETO N.º 7 - RECURSOS HUMANOS
Atividades
a) Recrutamento de técnicos
Superiores previstos no
quadro de
pessoal;Enquadramento dos
atuais funcionários
b) Capacitação dos técnicos
da CNE – ações de formação,
participação workshop…

Objetivos

Público Alvo

Metas

Munir a instituição dos tecnicos previsto Cidadãos com formação em
no quadro de pessoal aprovado e
áreas pretendidas
consolidar o quadro de pessoal e
procedimentos para as eleições de 2019
e 2020

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez

Departamento
responsável

Recursos

Indicadores de Resultados
Avaliação

Abrir concurso publico para contratar
empresa; Abrir concurso público e
efetivar os contratos de trabalho
Plenaria e secrearia
da CNE, Assesora
para a aréa de
comunicação social

Deliberações da
plenária;Quadro de
Pessoal; verba no
orçamento

Contratos de trabalhos
celebrado

PROJETO Nº8 - RECURSOS TECNOLOGICOS
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Atividades

Objetivos

Público Alvo

Metas

Departamento
responsável

Recursos Materiais

Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez
Aquisição de aplicativos
informaticos; Aquisição de
Servidores e equipamentos

Informatizar os serviços; garantir a
cópia e segurança das informações e
comunicação interna

Indicadores de Resultados
Avaliação

CNE, enquanto instituição,
Ter a gestão informatizada das
correspondências;
Ter aplicativos para elaboração de
Calendário eleitoral, tempo de
antena, listas dos candidatos para
publicação;
Ter a contabilidade equipada com
um aplicativod e gestão ;
Ter o backup das comunicações por
internet; Ter 2 Computadores
portátil
Ter 1 parelho de som com
microfone para as atividades de
terreno; Ter um Data Center

Departamento
Financeiro

Dotação orçamental Aquisições efetivadas

PROJETO N.º 9 - COMEMORAÇÃO DO 24º ANIVERSÁRIO DA CNE
Atividades
Worshops, palestras, spots
comemorativo

Objetivos
Aproveitar a data para conferir maior
visibilidade ao trabalho da instituição

Público Alvo
CNE; Sociedade em geral

Metas
Reforçar a imagem da Instituição

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez

Departamento
responsável
Educação Civica,
Contabilidade,
Membros da CNE

Recursos Materiais
CE, CR, Guia do
cidadão eleitor, flyer
etc.

Indicadores de Resultados
Avaliação
N.º de atividades realizadas

PILAR III - COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL
PROJETO N.º 1 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Atividades
Participação nas atividades de
troca de experiencia a nível da
CPLP, CEDEAO e congéneres
da CNE
Participar em missões de
observação eleitoral e outras;
Participação em formações,
seminários, conferencia.
Parcerias técnicas

Objetivos

Público Alvo

Metas

Troca de experiências
Organizações internacionais,
Difundir e divulgar a experiência do
órgãos internacionais de
processo Eleitoral Cabo Verdiano junto administração eleitoral
a organismos e congéneres
internacionais

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez

Estar presente nos diferentes fóruns
em materia eleitoral, dando e
recolhendo contributos para a melhoria
da organização das eleições em Cabo
Verde

Departamento
responsável

Membros
Secretaria
Executiva,
Contabilidade

Recursos

Indicadores de Resultados
Avaliação

Número de missões e
Verba do orçamento relatórios produzidos pelos
participantes

PROJETO N.º 2 - COOPERAÇÃO TÉCNICO INSTITUCIONAL (PARCEIROS NACIONAIS)
Atividades
Apoiar projetos de
investigação;
Estabelecer parceria com
entidades específicas;
Participação em formações,
seminários, conferências, etc.
Projetos de cooperação

Objetivos
Troca de experiências
Rentabiliza os custos das atividades,
realizando algumas em conjunto

Público Alvo

Metas

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Jan Fev Mar AbrMaioJun JulhAgo Set Out Nov Dez

Instituições, Organizações de
sociedade civil universidades,
Realizar e executar protocolos de
Academicos
parcerias em materia de
Formação,Educação, Sensibilização
em materia eleitoral

Departamento
responsável

Recursos Materiais

Indicadores de Resultados
Avaliação

Plenária, Membros
Permanentes,
Verba no orçamento
Secretaria e
contabilidade

Número de protocolos
celebrados e atividades
desenvolvidas em parceria
com outras instituições

PILAR IV - PREPARATIVOS PARA AS ELEIÇÕES DE 2020
PROJETO N.º 1 - ASSUNTOS Á SEREM DELIBERADOS EM PLENÁRIO
Atividades

Objetivos

Público Alvo

Metas
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Criação de bolsa de Membros
de MAV;
Definição de mecanismos de
fiscalização 500 metros
Assembleia Votos;
Preparação dos matérias de
comunicação e sensibilização
para
o proximo
as eleições de
Preparativos
para
recrutamento de Estudantes
de cursos de Direito para
participarem na organização
das eleições como estagiarios

Preparar antecipadamente as fases
consideradas sensiveis na organização
das eleições

Admnistração Eleitoral;
Partidos Politicos

Socializar a intenção da CNE em
CNE, Universidades e
recrutar Estagiários em anos eleitorais, e Estabelecimentos de Ensino
propor celebração de protocolos de
superior
entendimento

Aprovar a Deliberação que autoriza
a constituição da bolsa de membros
de voto; Integrar na bolsa os
membros de mesa das ultimas
eleições; Elaboração dos materiais
sensibilização para as eleições;

Departamento
responsável
Plenária e
secretaria da CNE

Recursos

Indicadores de Resultados

Avaliação
Deliberações da CNE Ações efetivadas

Comunicar a intenção; Realizar
encontros de trabalho e celebrar
acordos de entendimentos
Membros
Encontros e Memorandos
Permanentes e
Deliberação da CNE
Celebrados
Secretaria da CNE

