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I. Análise da iniciativa 

 

• A iniciativa 

Com o presente projeto de lei pretende-se alargar a possibilidade de realização de 

reuniões através de meios telemáticos, nomeadamente por vídeo ou teleconferência, 

prevista na Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, para os órgãos autárquicos, os órgãos 

colegiais e a prestação de provas públicas às reuniões das assembleias de condóminos. 

Não obstante, os proponentes entendem que tal possibilidade não deverá constituir mais 

um motivo de conflito entre condóminos e entre estes e o administrador de condomínio. 

Nessa medida atribuem a este modo exclusivo e sem prejuízo de consulta aos 

condóminos, se assim entender adequado, a decisão sobre a possibilidade de 

realização das reuniões por via telemática ou, preferencialmente em modelo misto, a 

saber, presencial e pelos meios de comunicação à distância. Em qualquer caso, sem 

prejuízo dessas reuniões poderem continuar a realizar-se presencialmente em 

condições de segurança. 

Para o efeito, propõem o aditamento de um n.º 3 ao artigo 5.º da referida Lei, que, uma 

vez aprovado, passará a ter a seguinte redação: 

Artigo 5.º 

Órgãos colegiais e prestação de provas públicas 

1 - A participação por meios telemáticos, designadamente vídeo ou teleconferência de membros 

de órgãos colegiais de entidades públicas ou privadas nas respetivas reuniões, não obsta ao 

regular funcionamento do órgão, designadamente no que respeita a quórum e a deliberações, 

devendo, contudo, ficar registado na respetiva ata a forma de participação. 
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2 - A prestação de provas públicas previstas em regimes gerais ou especiais pode ser realizada 

por videoconferência, desde que haja acordo entre o júri e o respetivo candidato e as condições 

técnicas para o efeito. 

“3 - O disposto no número 1 deste artigo aplica-se, com as necessárias adaptações, às reuniões 

da assembleia de condóminos, sempre que o administrador do condomínio, assegurando-se 

previamente da existência de meios telemáticos por parte dos condóminos, entenda por 

adequado realizar as mesmas através destes meios ou em modelo misto.” 

 

• Enquadramento jurídico nacional 

 

A legislação concernente à matéria objeto da presente iniciativa que regula a 

propriedade horizontal e, desta forma, os condomínios e a sua administração, encontra-

se expressa nos artigos 1414.º a 1438.º-A do Código Civil 1  (doravante Código), 

complementada pelas disposições constantes do Decreto-Lei n.º 268/942, de 25 de 

outubro, que estabelece as normas regulamentares do regime da propriedade 

horizontal. 

 

A administração das partes comuns do edifício compete à assembleia de condóminos e 

a um administrador, nos termos do artigo 1430.º do Código, devendo a assembleia 

reunir-se na primeira quinzena de Janeiro, mediante convocação do administrador, para 

discussão e aprovação das contas respeitantes ao último ano e aprovação do 

orçamento das despesas a efetuar durante o ano (artigo 1431.º do Código). 

 

A convocação e o funcionamento das assembleias da condóminos encontra-se 

regulamentada no artigo 1432.º do Código, cujo n.º 5 determina a presença de pelo 

menos 2/3 do capital investido para a adoção de deliberações que careçam de ser 

aprovadas por unanimidade dos votos. 

 
1 Texto consolidado retirado do sítio do DRE. 
2 Versão consolidada. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202101040953/73907148/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202101040953/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/144575076/202101040956/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202101040953/73907171/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202101040953/73907172/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202101040953/73907173/diploma/indice
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Segundo Luis Cabral de Moncada3, «a reunião é o encontro formal de um certo número 

de membros do órgão colegial, havendo quórum, visando o exercício da respetiva 

competência. Trata-se de um encontro de natureza pessoal dos membros do órgão 

colegial. Não é um simples encontro de facto dos membros ou evento pois que fica 

sujeita a um conjunto de formalidades procedimentais relacionadas com a sua 

convocação e desenvolvimento.» 

Assim, o órgão colegial só pode exprimir a vontade da pessoa coletiva quando reúna os 

seus membros. 

 

O artigo 5.º da Lei n.º 1-A/20204, de 19 de março, que a presente iniciativa se propõe 

alterar, determina no seu n.º 1 que a participação por meios telemáticos, 

designadamente vídeo ou teleconferência de membros de órgãos colegiais de entidades 

públicas ou privadas nas respetivas reuniões, não obsta ao regular funcionamento do 

órgão, designadamente no que respeita a quórum e a deliberações, devendo, contudo, 

ficar registado na respetiva ata a forma de participação. 

 

A referida Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, aprovada em pleno estado de emergência, 

estabeleceu medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, veio abrir uma 

exceção à regra relativa à forma de deliberação de determinados órgãos colegiais, 

designadamente os autárquicos, no sentido de permitir que as respetivas reuniões ou 

sessões decorressem sem a presença física dos seus membros, mas sim mediante o 

recurso à videoconferência ou outro meio digital, sempre que as condições técnicas o 

permitissem (artigo 3.º). 

 

 

 
3 Luis S. Cabral de Moncada, Código do Procedimento Administrativo Anotado, 3.ª ed. revista e 
atualizada, Quid Juris, 2019,( pág. 142). Anotação ao artigo 23.º.  
4 Versão consolidada. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/143851996/202101041036/73881600/diploma/indice?q=lei+1-a%2F2020
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/143851996/202101041036/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/143851996/202101041054/73881596/diploma/indice?q=lei+1-a%2F2020
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II. Enquadramento parlamentar 

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verifica-se que, neste 

momento, não se encontra pendente qualquer iniciativa legislativa ou petição sobre 

matéria conexa. 

 

III. Apreciação dos requisitos formais 

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata (PSD), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e do 

n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da Assembleia da República (Regimento), que 

consagram o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força 

do disposto na alínea b) do artigo 156.º da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º do 

Regimento, bem como dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do 

n.º 2 do artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 

do artigo 119.º do Regimento, encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma 

designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve 

exposição de motivos, cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º 

do Regimento.  

Observa igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do artigo 

120.º do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios 

nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na 

ordem legislativa. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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O projeto de lei em apreciação deu entrada a 11 de dezembro de 2020, tendo baixado 

na generalidade à Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, 

Descentralização e Poder Local (13.ª) a 15 de dezembro, por despacho de S. Ex.ª o 

Presidente da Assembleia da República. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da presente iniciativa legislativa – “Alargar o âmbito de aplicação da 

possibilidade de realização de reuniões por meios telemáticos existente para os órgãos 

autárquicos, para os órgãos colegiais e para a prestação de provas públicas, às reuniões 

das assembleias de condomínio, procedendo à sétima alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 

19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação 

epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-19” - 

traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do 

artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei formulário5, embora 

possa ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na especialidade 

ou em redação final. 

Já a alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da lei formulário prevê que deve proceder-se à 

republicação integral das leis, em anexo, sempre que “existam mais de três alterações 

ao ato legislativo em vigor...”, como acontece com a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 

já que a sua última republicação foi efetuada pela Lei n.º 16/2020, de 29 de maio, e 

depois desta sofreu mais três alterações que não incluíram republicação. Assim, sugere-

se ao legislador que, em sede de apreciação na especialidade, pondere incluir neste 

projeto de lei um anexo com a republicação da lei alterada. 

Através da consulta do Diário da República Eletrónico, verificou-se que a Lei n.º 1-

A/2020, de 19 de março, sofreu sete alterações, pelo que, em caso de aprovação, esta 

 
5 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, 
a identificação e o formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 
de janeiro, 26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho. 

https://dre.pt/application/file/a/130472765
https://dre.pt/application/file/a/130472765
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/134429037/init/normal?p_p_auth=SQQpE6D0&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/application/file/25346100
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será a oitava. Com efeito, a lei atrás referida foi alterada pelas Leis n.ºs 4-A/2020, de 6 

de abril, 4-B/2020, de 6 de abril, 14/2020, de 9 de maio, 16/2020, de 29 de maio, 

28/2020, de 28 de julho, 58-A/2020, de 30 de setembro, e 75-A/2020, de 30 de 

dezembro, sugerindo-se que o número de ordem da alteração passe a constar do artigo 

1.º e não do título. 

Assim, sugere-se à comissão competente que, também em sede de apreciação 

especialidade, considere o seguinte título: 

“Realização de assembleias de condóminos por meios telemáticos (altera a Lei 

n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova medidas excecionais e temporárias de 

resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da 

doença COVID-19)”. 

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário. 

Quanto à entrada em vigor da iniciativa, em caso de aprovação, terá lugar no dia 

seguinte ao da sua publicação, nos termos do artigo 3.º, mostrando-se conforme com o 

previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual os atos legislativos 

“entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início de vigência 

verificar-se no próprio dia da publicação”. 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em análise não nos suscita outras 

questões no âmbito da lei formulário. 

 

IV. Análise de direito comparado 

 

• Enquadramento internacional 

Países europeus 

https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/131003154/init/normal?p_p_auth=SQQpE6D0&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/131003153/init/normal?p_p_auth=SQQpE6D0&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/133462075/init/normal?p_p_auth=SQQpE6D0&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/134429037/init/normal?p_p_auth=SQQpE6D0&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/138765192/init/normal?p_p_auth=SQQpE6D0&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/143758538/init/normal?p_p_auth=SQQpE6D0&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/151864651/init/normal?p_p_auth=SQQpE6D0&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
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Descrever-se-á sucintamente a legislação relevante do Reino Unido. 

 

REINO UNIDO 

No Reino Unido, foi aprovada a Regulation 2020 No. 392 The Local Authorities and 

Police and Crime Panels (Coronavirus) (Flexibility of Local Authority and Police and 

Crime Panel Meetings) (England and Wales) 6 , que concedeu novos poderes às 

autoridades locais para realizarem reuniões públicas virtualmente usando, para o efeito, 

a tecnologia de videoconferência ou de telefone. O Governo britânico removeu também 

temporariamente a exigência legal das autoridades locais realizarem reuniões públicas 

durante a pandemia de COVID-19. As novas regras aplicam-se a todas as reuniões 

públicas, incluindo as reuniões anuais, as reuniões de gabinete e de comité. 

 

Outros países 

Faremos agora um breve resumo da legislação relevante dos Estados do Michigan e de 

Nova Iorque (Estados Unidos da América). 

 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Considerando as medidas excecionais adotadas para responder à pandemia de COVID-

19, Governador do Estado do Michigan fez publicar a Executive Order n.º 2020-75, na 

qual se decreta que as reuniões dos órgãos públicos podem ser realizadas 

eletronicamente, através de conferência telefónica ou de videoconferência, de maneira 

a que o público em geral e os membros do órgão possam nelas participar. A reunião 

deve permitir a comunicação bidirecional e fica igualmente autorizado o recurso a 

tecnologia que possibilite comentários públicos digitados, que podem ser lidos ou 

partilhados com os demais membros do órgão. Os membros do órgão e do público em 

 
6 Este diploma legal é apenas aplicável em Inglaterra e no País de Gales. 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/392/made/data.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/392/made/data.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/392/made/data.pdf
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90705-528404--,00.html


________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Projeto de Lei n.º 597/XIV/2.ª (PSD) 

Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local 

(13.ª) 

9 

 

 

NOTA TÉCNICA  

geral, que tenham participado eletronicamente na reunião, são considerados 

fisicamente presentes para todos os efeitos legais. 

Em sentido idêntico, o Governador do Estado de Nova Iorque assinou Executive Order 

n.º 202.1, nos termos da qual se suspende a aplicação do artigo 7.º do Public Officers 

Law. Desta forma, permite-se que qualquer órgão público se reúna remotamente por 

teleconferência ou serviço similar e tome as medidas autorizadas por lei, sem permitir o 

acesso público a reuniões, desde que a sua visualização e a gravação sejam 

asseguradas. 

 

V. Consultas e contributos 

 

• Consultas obrigatórias 

De acordo com o disposto no artigo 141.º do RAR, a Comissão promoveu a consulta, 

respetivamente, da ANMP (Associação Nacional de Municípios Portugueses) e da 

ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias), que deram parecer favorável, podendo 

os respetivos pareceres ser consultados nos links para a página da iniciativa. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género 

Foi feito o preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de 

género da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de 

fevereiro, que conclui por uma valoração neutra. 

 

Linguagem não discriminatória 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. 

https://www.governor.ny.gov/news/no-2021-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-2021-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e515552515443394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c32513359546b314e5449324c57566b593255744e446334597931694e6a4a6c4c5745354e7a51774e574d7a4e44426b4e5335775a47593d&fich=d7a95526-edce-478c-b62e-a97405c340d5.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e515552515443394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c324d354f44417a5a6d4d354c5459344f4455744e444d34595330355a47526c4c57557a4d5467784e7a63304d44566c4e6935775a47593d&fich=c9803fc9-6885-438a-9dde-e318177405e6.pdf&Inline=true
file:///C:/Users/apb/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Y89AKCFP/Foi%20feito%20o%20preenchimento,%20pelo%20proponente,%20da%20ficha%20de%20avaliação%20prévia%20de%20impacto%20de%20género%20da%20presente%20iniciativa,%20em%20cumprimento%20do%20disposto%20na%20Lei%20n.º%204/2018,%20de%209%20de%20fevereiro.
file:///C:/Users/apb/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Y89AKCFP/Foi%20feito%20o%20preenchimento,%20pelo%20proponente,%20da%20ficha%20de%20avaliação%20prévia%20de%20impacto%20de%20género%20da%20presente%20iniciativa,%20em%20cumprimento%20do%20disposto%20na%20Lei%20n.º%204/2018,%20de%209%20de%20fevereiro.
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Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na 

redação final, nesta fase do processo legislativo, a redação do projeto de lei não nos 

suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao 

género. 


