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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 A iniciativa legislativa sub judice, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, 

visa consagrar a possibilidade de as candidaturas de cidadãos eleitores a órgãos das autarquias locais 

ostentarem o seu símbolo nos boletins de voto, alterando para o efeito a Lei Orgânica n.º 1/2001, de 

14 de agosto. Pretende ainda isentar de IVA a aquisição e transmissão de bens e serviços destinados 

a difundir a respetiva mensagem política e as transações de bens e serviços para angariação de 

fundos, bem como do imposto do selo, alterando par o efeito a Lei n.º 19/2003, de 20 de junho. 

 Os proponentes, conscientes “da importância da participação de cidadãos eleitores, em termos 

extrapartidários, nas eleições para os órgãos das autarquias locais” entendem ser necessário 

proporcionar “as condições de igualdade a esta forma de participação política”, invocam o princípio 

constitucional de Igualdade (artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa) e a recomendação 

do Provedor de Justiça (Recomendação n.º 4/B/2010) referente ao tratamento legislativo das 

candidaturas de grupos de cidadãos eleitores às autarquias locais, na qual é sugerida a alteração da 

legislação que lhes é aplicável, no sentido de garantir condições de igualdade com as candidaturas 

de partidos políticos. 

 Atualmente, as candidaturas a órgãos das autarquias locais apresentadas por grupos de 

cidadãos eleitores não podem dispor de símbolo próprio, mas apenas de um símbolo objeto de 

sorteio1 e composto por um número romano de 1 a 20.  

 O Provedor de Justiça entende que a situação “constituirá uma desvantagem efetiva para 

aquelas, não se encontrando, nesta perspetiva, as candidaturas - dos partidos políticos e as 

independentes - em plano de igualdade”. 

 Neste sentido, a iniciativa legislativa em análise visa permitir a possibilidade2 de as 

candidaturas de cidadãos eleitores a órgãos das autarquias locais ostentarem o seu símbolo nos 

                                                           
1
 Artigo 23.º, n.º 2 e 30.º, n.º 1, da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto. 

2 Na falta de apresentação de símbolo próprio, mantém-se a aplicação supletiva do atual regime, de identificação por 
numeração romana e por sorteio. 
 

http://www.provedor-jus.pt/restrito/rec_ficheiros/REC_4B2010.pdf.
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boletins de voto em termos semelhantes ao estabelecido para os partidos políticos quanto às 

denominações, siglas e símbolos 3, clarificando-se igualmente o controlo jurisdicional da adoção de 

denominação, sigla e símbolo.   

 Por outro lado, a iniciativa legislativa, também em consonância com a Recomendação do 

Provedor de Justiça, propõe, para fazer face à “desigualdade resultante da isenção de IVA de que 

beneficiam os partidos políticos na aquisição e transmissão de bens e serviços que visem difundir a 

respetiva mensagem política, e nas transações de bens e serviços para angariação de fundos” 4, a  

extensão dessa isenção de IVA aos grupos de cidadãos eleitores relativamente às atividades de 

campanha eleitoral. 

 Finalmente, propõem ainda que a isenção do imposto do selo, prevista na alínea a) do n.º 

10.º da Lei n.º 19/2003, de 20 de junho, de que beneficiam os partidos políticos, seja alargada aos 

referidos grupos de cidadãos.  

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

 Esta iniciativa legislativa é apresentada por oito Deputados do Grupo Parlamentar do Bloco 

de Esquerda, nos termos da alínea b) do artigo 156.º e do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição, e da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do artigo 118.º do Regimento. Toma a forma de projeto de lei, nos 

termos do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento, mostra-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 assim os requisitos formais previstos para os projetos de lei no n.º 1 do 

artigo 124.º do Regimento. Não infringe a Constituição ou os princípios nela consignados e define 

concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa, respeitando assim, 

                                                           
3
 Artigo 12.º da Lei Orgânica n.º 2/2003, de 22 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei Orgânica n.º 2/2008, de 

14 de maio. 

4
 Previstos nas alíneas g) e h) do n.º 1 do art.º 10.º da Lei n.º 19/2003, de 20 de junho. 
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também, os limites que condicionam a admissão das iniciativas previstos no n.º 1 do artigo 120.º do 

Regimento.  

 O n.º 2 do artigo 120.º do Regimento impede a apresentação de iniciativas que “envolvam, no 

ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no 

Orçamento” (princípio, igualmente consagrado no n.º 2 do artigo 167.º da Constituição e conhecido 

pela designação de “lei-travão”). Porém, esta limitação pode ser ultrapassada fazendo-se coincidir a 

entrada em vigor ou, preferencialmente, a produção de efeitos da iniciativa com a aprovação do 

próximo Orçamento do Estado. Os proponentes salvaguardam esta situação prevendo no artigo 5.º 

do seu projeto de lei que, em caso de aprovação: “A presente lei entra em vigor com a publicação do 

Orçamento do Estado subsequente à sua aprovação.” 

 Legislar sobre eleições dos titulares dos órgãos do poder local é competência exclusiva da 

Assembleia da República, nos termos da alínea l) do artigo 164.º da Constituição.  

“A inclusão de qualquer matéria na reserva de competência da Assembleia da República, absoluta ou 

relativa, é in totum. Tudo quanto lhe pertença tem de ser objeto de lei da Assembleia da República. A 

reserva de competência é tanto para a feitura de normas legislativas como para a sua entrada em 

vigor, interpretação, modificação, suspensão ou revogação.5”.  

 Nos termos do n.º 6 do artigo 51.º da Constituição [que se aproxima da alínea d) do n.º 3 do 

artigo 113.º também da Constituição]: “A lei estabelece as regras de financiamento dos partidos 

políticos, nomeadamente quanto aos requisitos e limites do financiamento público, bem como às 

exigências de publicidade do seu património e das suas contas.” O que aponta para considerar que a 

credencial legislativa conferida pelo artigo 51.º consagra, não genericamente uma reserva de ato 

legislativo, mas, especificamente, uma reserva de lei estadual.6 

 As matérias incluídas na primeira parte da alínea l) do artigo 164.º da Constituição, revestem 

a forma de lei orgânica, nos termos do n.º 2 do artigo 166.º, carecendo de aprovação, na votação 

final global, por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, nos termos do n.º 5 do 

                                                           
5
 Constituição Anotada de Jorge Miranda e Rui Medeiros, Tomo II, pag. 518. 

6
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 26/2009, de 13 de fevereiro. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/fcoalves/Ambiente%20de%20trabalho/Acórdão%20do%20Tribunal%20Constitucional%20n.º%2026/2009
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artigo 168.º da Constituição. 

 Em caso de aprovação desta iniciativa, parece relevante salientar ainda que, nos termos do 

n.º 5 do artigo 278.º da Constituição: “o Presidente da Assembleia da República, na data em que 

enviar ao Presidente da República decreto que deva ser promulgado como lei orgânica, dará disso 

conhecimento ao Primeiro-Ministro e aos grupos parlamentares da Assembleia da República”. 

 Este projeto de lei deu entrada em 18/07/2012, foi admitido em 20/07/2012 e baixou na generalidade 

à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª), referindo-se uma conexão à 

Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local (11.ª). Foi anunciado na sessão plenária de 

25/07/2012. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 42/2007, de 24 de 

agosto, adiante designada como lei formulário, prevê um conjunto de normas sobre a publicação, a 

identificação e o formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação das iniciativas 

legislativas e que importa ter presentes no decurso da especialidade em Comissão e, em especial, no 

momento da redação final. 

O projeto de lei em causa tem um título que traduz o seu objeto, em conformidade com o 

disposto no n.º 2 do artigo 7.º da referida lei formulário.  

Pretende alterar a Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, que regula a eleição dos titulares 

dos órgãos das autarquias locais, e a Lei n.º 19/2003, de 20 de junho, sobre financiamento dos 

partidos políticos e das campanhas eleitorais 

Ora, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da referida lei formulário: “os diplomas que alterem 

outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações 

anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre 

outras normas”. Através da base Digesto (Presidência do Conselho de Ministros) verificou-se que 

estes diplomas sofreram até à data as seguintes vicissitudes: 

http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-207&doc=20072809&v02=&v01=2&v03=2007-01-01&v04=2007-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=&v16=42%2F2007&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-01-30&maxDate=20
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-207&doc=20072809&v02=&v01=2&v03=2007-01-01&v04=2007-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=&v16=42%2F2007&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-01-30&maxDate=20
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-201&doc=20012772%20&v02=&v01=2&v03=2001-01-01&v04=2001-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=&v16=1%2F2001&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-08-27&maxDat
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-203&doc=20031658%20&v02=&v01=2&v03=2003-01-01&v04=2003-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=&v16=19%2F2003&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-08-27&maxDa
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- Na Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, foi retificada a alínea d) do n.º 1 do artigo 7.º 

pela Declaração de Retificação n.º 20-A/2001, de 17 de outubro, foi alterado o artigo 76º pela Lei 

Orgânica n.º 5-A/2001, de 26 de novembro, foi declarada a inconstitucionalidade com força 

obrigatória geral da norma dos nºs. 1, 2 e 3 do art.136º, na parte em que se referem ao Ministro da 

República (designação alterada para Representante da República pela Lei Orgânica n.º 1/2011), foi 

alterado o artigo 8º pela Lei Orgânica n.º 3/2005, de 29 de agosto, foram alterados os artigos 117.º a 

120.º pela Lei Orgânica n.º 3/2010, de 15 de dezembro, e, finalmente, foram alterados os artigos 

15.º, 29.º, 30.º, 37.º, 50.º, 57.º, 58.º, 60.º, 70.º, 76º, 79.º, 93.º, 111.º, 136.º, 141.º, 151.º, 152.º, 

221.º, 222.º e 223º, e revogados o n.º 4 do artigo 93.º, a alínea c) do n.º 2 do artigo 221.º e o artigo 

232.º pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro; 

- Na Lei n.º 19/2003, de 20 de junho, foi revogada a alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º, pelo 

Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, foram alterados os artigos 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 16.º, 

17.º, 19.º, 20.º, 29.º, 30.º, 31.º e 32.º, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e, a partir de 

01.01.2011, alterados os artigos 3º, 5º, 6º, 10º, 12º, 16º, 17º,18º, 21º, 26º e 27º, aditado o artigo 

14º-A e revogado o n.º 5 do artigo 28º pela Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro. 

Assim, em caso de aprovação da presente iniciativa constituirá a mesma, efetivamente, a 

quinta alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, e a quarta alteração à Lei n.º 19/2003, 

de 20 de junho, conforme já consta do título, propondo-se apenas a seguinte alteração de redação: 

Promove a igualdade de tratamento das listas de cidadãos eleitores e dos partidos políticos e 

coligações nas eleições para os órgãos das autarquias locais, procedendo à quinta alteração à Lei 

Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, e à quarta alteração à lei n.º 19/2003, de 20 de junho 

Em conformidade com o previsto nas alínea a) e b) do n.º 3 do artigo 6.º, da lei formulário, 

deve ainda proceder-se à republicação integral dos diplomas que revistam forma de lei sempre que 

existam mais de três alterações ao ato legislativo em vigor - salvo se se tratar de Códigos – ou, se 

somem alterações que abranjam mais de 20 % do articulado do ato legislativo em vigor, atenta a sua 

versão originária ou a última versão republicada. Tendo em conta a reduzida dimensão das 

alterações propostas por esta iniciativa e o número de alterações sofridas pelos diplomas em causa, 

a republicação - que não é promovida pelos autores - poderia entender-se como desnecessária 
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porém, prevê o n.º 2 do mesmo artigo 6.º que: “Sempre que sejam introduzidas alterações, 

independentemente da sua natureza ou extensão…a leis orgânicas…deve proceder-se à republicação 

integral dos correspondentes diplomas legislativos, em anexo às referidas alterações.” Termos em 

que, em caso de aprovação, caberá a Comissão decidir sobre a republicação da Lei Orgânica n.º 

1/2001, de 14 de agosto. 

A entrada em vigor da iniciativa (artigo 5.º) está em conformidade com o previsto no n.º 1 do 

artigo 2.º da lei formulário, que prevê que os atos legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, 

não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da publicação”. 

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

quaisquer outras questões em face da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes  

 

 Nos termos do n.º 4 do artigo 239.º da Constituição da República Portuguesa, as 

candidaturas para as eleições dos órgãos das autarquias locais podem ser apresentadas por partidos 

políticos, isoladamente ou em coligação, ou por grupos de cidadãos eleitores, nos termos da lei. Este 

n.º 4, aditado pela Revisão de 1997, permite a apresentação de candidaturas «independentes ou 

extrapartidárias» segundo os Professores Doutores Gomes Canotilho e Vital Moreira. Acrescentam 

ainda, que o artigo 239.º consagra uma exceção do monopólio partidário de apresentação de 

candidaturas o que cumpre uma dupla finalidade: (1) procurar abertura do sistema político para a 

renovação da representação política a nível local; (2) permitir a dinamização de uma verdadeira 

participação política e de mobilização cidadã próxima dos cidadãos. A remissão para a lei – nos 

termos da lei – destina-se fundamentalmente a definir o número exigido de cidadãos proponentes no 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art239
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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que se refere a candidaturas de grupos de cidadãos e o regime de candidatura de coligação 

partidárias (cfr. LO n.º 1/2001, arts. 16.º e ss).7 

 No desenvolvimento deste preceito constitucional, a Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de 

agosto, veio regular a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais (LEOAL). Este diploma 

teve origem na Proposta de Lei n.º 34/VIII, e no Projeto de Lei n.º 357/VIII apresentados, 

respetivamente, pelo Governo e pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. 

 A Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, foi retificada pela Declaração de Retificação n.º 

20-A/2001, de 12 de outubro e alterada pela Lei Orgânica n.º 5-A/2001, de 26 de novembro, Lei 

Orgânica n.º 3/2005, de 29 de agosto, Lei Orgânica n.º 3/2010, de 15 de dezembro, e Lei Orgânica 

n.º 1/2011, de 30 de novembro. Deste diploma pode também ser consultada uma versão 

consolidada. 

 Sobre esta matéria é também de mencionar o princípio da igualdade ínsito no artigo 13.º da 

Constituição da República Portuguesa (CRP) que dispõe que todos os cidadãos têm a mesma 

dignidade social e são iguais perante a lei e que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, 

prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, 

raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação 

económica, condição social ou orientação sexual. 

 Por fim, e relativamente a normas constitucionais, cumpre referir a alínea c) do n.º 3 do 

artigo 113.º da CRP que estipula que as campanhas eleitorais regem-se, designadamente pelo 

princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento das diversas candidaturas. E, nos termos 

do artigo 40.º da LEOAL, os candidatos, os partidos políticos, coligações e grupos proponentes têm 

direito a efetuar livremente e nas melhores condições a sua propaganda eleitoral, devendo as 

entidades públicas e privadas proporcionar-lhes igual tratamento, salvo as exceções previstas na lei. 

 Em 2010, o Provedor de Justiça, através da Recomendação n.º 4/B/2010 dirigida à 

Assembleia da República, manifestou a sua preocupação relativamente a alguns aspetos do 

                                                           
7
 In: CANOTILHO, J.J. Gomes e MOREIRA, Vital - Constituição da República Portuguesa Anotada - Volume II. Coimbra 

Editora, 2007, pág. 735. 
 

http://www.dre.pt/pdf1s/2001/08/188A00/51505180.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2001/08/188A00/51505180.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=5986
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=5797
http://www.dre.pt/pdf1s/2001/08/188A00/51505180.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2001/10/237A01/00020002.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2001/10/237A01/00020002.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2001/11/274A01/00020002.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2005/08/165A00/50615061.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2005/08/165A00/50615061.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/12/24100/0570405711.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/11/23000/0511705128.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/11/23000/0511705128.pdf
http://www.cne.pt/dl/legis_leoal_2012.pdf?CFID=26381&CFTOKEN=88749353
http://www.cne.pt/dl/legis_leoal_2012.pdf?CFID=26381&CFTOKEN=88749353
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art13
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art13
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art113
http://www.provedor-jus.pt/recomendetalhe.php?ID_recomendacoes=461
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tratamento que a lei dá às denominadas candidaturas independentes face designadamente ao 

tratamento dado às candidaturas dos partidos políticos. 

 Com esse propósito apresentou recomendações, nomeadamente, sobre os símbolos e o IVA 

nas candidaturas apresentadas por grupos de cidadãos eleitores. 

 Relativamente aos boletins de voto e aos símbolos, o Provedor de Justiça afirmou o seguinte: 

Um outro fator de diferenciação de tratamento entre as candidaturas dos partidos políticos e as 

candidaturas apresentadas por grupos de cidadãos respeita ao facto de não poderem estas, ao 

contrário dos partidos políticos, ser identificadas, na campanha eleitoral e nos boletins de voto, 

através dos seus símbolos próprios, aparecendo associadas a um símbolo de numeração romana que 

lhes é atribuído no momento do sorteio das listas apresentadas (v. art.º 30.º, n.º 1, da Lei Orgânica 

n.º 1/2001). 

Como se sabe, os símbolos fazem, também eles, parte da mensagem política de cada candidatura, 

representando as imagens, em qualquer tipo de comunicação, um elemento de valorização e de 

eficácia dos conteúdos que se pretendem fazer passar. A campanha eleitoral não é exceção, antes 

pelo contrário, a esta realidade. 

A impossibilidade de ser utilizada, na campanha eleitoral e no momento do voto, pelas candidaturas 

independentes, ao contrário do que sucede no caso dos partidos políticos, uma determinada imagem 

(símbolo), constituirá uma desvantagem efetiva para aquelas, não se encontrando, nesta perspetiva, 

as candidaturas – dos partidos políticos e as independentes – em plano de igualdade. 

Naturalmente que a possibilidade de utilização, pelas candidaturas independentes, do seu símbolo 

próprio, teria de ser enquadrada por um procedimento formal de certificação da licitude desses 

símbolos, por exemplo pelos tribunais com competência para a verificação da regularidade do 

processo eleitoral em causa. 

Haverá igualmente que reconhecer que esta teria sempre que ser uma faculdade reconhecida às 

candidaturas independentes e não uma obrigação, podendo não dispor de meios para o 

estabelecimento de símbolo próprio ou interesse em tal. Assim, na falta de apresentação de símbolo 
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próprio, deve manter-se a aplicação supletiva do atual regime, de identificação por numeração 

romana e por sorteio. 

Nesta medida, também ao abrigo do art.º 20.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 9/91, recomendo que se 

possibilite às candidaturas apresentadas por grupos de cidadãos a sua identificação, nas campanhas 

eleitorais e nos boletins de voto, através de símbolos próprios, à semelhança do que acontece com as 

candidaturas apresentadas por partidos políticos e coligações partidárias, em idênticas 

circunstâncias quanto ao seu conteúdo. 

 Na verdade, a Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, diploma que veio regular a eleição 

dos titulares dos órgãos das autarquias locais (LEOAL), determina no n.º 1 do artigo 30.º que no dia 

seguinte ao termo do prazo para apresentação de candidaturas ou da decisão de reclamação, 

quando haja, na presença dos mandatários e dos candidatos que desejem assistir, o juiz preside ao 

sorteio das respetivas listas, para o efeito de se lhes atribuir uma ordem nos boletins de voto, assim 

como ao sorteio dos símbolos, em numeração romana, de 1 a 20, a utilizar pelos grupos de cidadãos. 

Também no n.º 2 do artigo 23.º da LEOAL se pode encontrar referência à ausência de símbolo 

próprio, dado que este artigo prevê que se entendem por «elementos de identificação» os seguintes: 

denominação, sigla e símbolo do partido ou coligação, denominação e sigla do grupo de cidadãos e o 

nome completo, idade, filiação, profissão, naturalidade e residência, bem como o número, a data e o 

arquivo de identificação do bilhete de identidade dos candidatos e dos mandatários. 

 A presente iniciativa consagra, assim, a possibilidade de as candidaturas de cidadãos eleitores 

a órgãos das autarquias locais ostentarem o seu símbolo nos boletins de voto, regulando-se tal 

possibilidade, e alargando-se tal regime, em termos semelhantes ao estabelecido para os partidos 

políticos quanto às denominações, siglas e símbolos, nos termos do artigo 12.º da Lei Orgânica n.º 

2/2003, de 22 de agosto8. Ou seja, de acordo com o referido artigo cada partido político tem uma 

denominação, uma sigla e um símbolo, os quais não podem ser idênticos ou semelhantes aos de 

outro já constituído (n.º 1); o símbolo não pode confundir‐se ou ter relação gráfica ou fonética com 

símbolos e emblemas nacionais nem com imagens e símbolos religiosos (n.º 3); e os símbolos e as 

                                                           
8
 Vd. Exposição de motivos. 

 

http://www.dre.pt/pdf1s/2001/08/188A00/51505180.pdf
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siglas das coligações reproduzem rigorosamente o conjunto dos símbolos e das siglas dos partidos 

políticos que as integram (n.º 4). 

 De referir que, a mencionada Lei Orgânica n.º 2/2003, de 22 de agosto, foi o diploma que 

aprovou a Lei dos Partidos Políticos, tendo sido alterada pela Lei Orgânica n.º 2/2008, de 14 de maio. 

Pode, ainda, aceder-se a uma versão consolidada da mesma. 

 Já quanto ao IVA, o Provedor de Justiça teceu as seguintes considerações: 

Conforme se sabe, várias entidades públicas tomaram oportunamente posição no sentido da 

existência de disparidade nas soluções normativas aplicáveis às várias candidaturas ao mesmo ato 

eleitoral, concretamente às eleições para os órgãos das autarquias locais, consoante as mesmas 

sejam apresentadas por partidos políticos (e coligações partidárias) ou, nos termos do art.º 239.º,n.º 

4, da Constituição, por grupos de cidadãos eleitores. 

Uma dessas disparidades de tratamento relaciona-se com a isenção, de que beneficiam apenas os 

partidos políticos e não as candidaturas apresentadas por grupos de cidadãos, de imposto sobre o 

valor acrescentado (IVA) na aquisição e transmissão de bens e serviços que visem difundir a respetiva 

mensagem política, e nas transações de bens e serviços para angariação de fundos, nos termos 

previstos respetivamente nas alíneas g) e h) do n.º 1 do art.º 10.º da Lei n.º 19/2003, de 20 de Junho, 

diploma que regula o financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. 

Assim, o regime fiscal aplicável às candidaturas apresentadas por grupos de cidadãos obriga estas 

candidaturas a, desde logo, suportar, como consumidores finais, o valor do IVA que seja aplicável a 

bens e serviços utilizados na realização da campanha eleitoral. Tal significa, em termos práticos e no 

que toca ao universo sujeito à taxa normal, um agravamento das despesas em 21%. 

Será lícito, deste modo, afirmar que o esforço financeiro pedido para a mesma atividade de 

divulgação e persuasão do eleitorado é onerado em mais de um quinto suplementar para os grupos 

de cidadãos eleitores, aliás em regra mais carecidos de divulgação, dada a precariedade da sua 

existência, por contraste com os partidos políticos. 

http://www.dre.pt/pdf1s/2003/08/193A00/53065310.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2008/05/09300/0263302637.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/LeiPartidosPoliticos_Simples.pdf
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Em segundo lugar, a venda de bens a terceiros, designadamente do denominado material de 

propaganda, ficará também dificultada (ou, pelo menos, onerada) com a necessidade de cobrança a 

esses terceiros do IVA aplicável. Quanto a este aspeto, poder-se-á afirmar que o Estado incentiva o 

apoio a candidatos apresentados por partidos, ao abdicar do IVA que seria normalmente cobrado e a 

tornar integralmente destinado aos cofres da candidatura o valor com que o cidadão apoiante 

entende poder ou dever contribuir. 

A mesma entrega monetária, feita hipoteticamente pelo mesmo cidadão, beneficia em 100% a 

candidatura do partido A e em apenas cerca de 80% a candidatura apresentada pelo grupo de 

eleitores B. 

Parece, assim, estar claramente colocado em causa o teor do art.º 113.º, n.º 3, alínea b), da 

Constituição, que determina a igualdade de oportunidades e de tratamento das diversas 

candidaturas, princípio com concretização designadamente no art.º 40.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, 

diploma que regula a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais. 

Pelo que fica exposto, ao abrigo do art.º 20.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 9/91, recomendo 

a) a concessão, às candidaturas apresentadas por grupos de cidadãos, da isenção de IVA de que 

beneficiam, nos termos das alíneas g) e h) do n.º 1 do art.º 10.º da Lei n.º 19/2003, de 20 de Junho, 

as candidaturas dos partidos políticos e das coligações partidárias ou, em alternativa, 

b) a eliminação desta isenção para os partidos políticos. 

 A iniciativa agora apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda visa propor a 

isenção de IVA, bem como a extensão de Imposto de Selo aos Grupos de Cidadãos Eleitores 

relativamente às atividades de campanha eleitoral, alterando a redação das alíneas g) e h) do n.º 1 

do artigo 10.º da Lei n.º 19/2003, de 20 de junho. Estas duas alíneas preveem que os partidos não 

estão sujeitos a IRC e beneficiam ainda, para além do previsto em lei especial, de isenção, 

nomeadamente, do imposto sobre o valor acrescentado na aquisição e transmissão de bens e 

serviços que visem difundir a sua mensagem política ou identidade própria, através de quaisquer 

suportes, impressos, audiovisuais ou multimédia, incluindo os usados como material de propaganda 

e meios de comunicação e transporte, sendo a isenção efetivada através do exercício do direito à 
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restituição do imposto; e do imposto sobre o valor acrescentado nas transmissões de bens e serviços 

em iniciativas especiais de angariação de fundos em seu proveito exclusivo, desde que esta isenção 

não provoque distorções de concorrência. 

 A Lei n.º 19/2003, de 20 de junho, foi alterada pelo Decreto‐Lei n.º 287/2003, de 12 de 

Novembro (Declaração de Retificação n.º 4/2004, de 9 de Janeiro), Lei n.º 64‐A/2008, de 31 de 

Dezembro, e Lei n.º 55/2010, de 24 de Dezembro, estando também disponível uma versão 

consolidada. 

 Por último, é de mencionar que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou em 

simultâneo o Projeto de Lei n.º 269/XII - Proporciona condições equitativas para a apresentação de 

listas de cidadãos às eleições dos Órgãos das Autarquias Locais procede à quinta alteração à Lei 

Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto. 

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Espanha e Itália. 

 

ESPANHA 

 Em Espanha, a matéria relativa às eleições encontra-se prevista na Ley Orgánica 5/1985, de 

19 de junio, del Régimen Electoral Central. 

 De acordo com o previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º da Ley Orgánica 5/1985, de 19 

de junio, os cidadãos, à margem dos partidos e das coligações políticas, podem apresentar 

candidatos às eleições através das denominadas agrupaciones de electores. Estes grupos de cidadãos 

eleitores são formações políticas que se constituem com o único objetivo de apresentar uma 

candidatura a uma eleição específica, num processo eleitoral concreto e um círculo eleitoral 

determinado. 

http://www.dre.pt/pdf1s/2003/06/140A00/35983604.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2003/11/262A00/75687647.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2003/11/262A00/75687647.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2004/01/007A00/01010102.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2008/12/25201/0000200389.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2008/12/25201/0000200389.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/12/24800/0591805920.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/FinanciamentoPartidosPoliticosCampanhasEleitorais_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/FinanciamentoPartidosPoliticosCampanhasEleitorais_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37172
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37172
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37172
http://www.infoelectoral.mir.es/Normativa/normativa_es_detail_procede_1.html#titulo_1_6_2
http://www.infoelectoral.mir.es/Normativa/normativa_es_detail_procede_1.html#titulo_1_6_2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.t1.html#a44


 
Nota Técnica 

 

 

14 

 

 Cada candidatura deve indicar de forma clara qual a denominação, sigla e símbolo do grupo 

de cidadãos eleitores que promove, conforme resulta do n.º 1 do artigo 46.º da Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio. O n.º 4 acrescenta que estes elementos identificativos não se podem 

confundir com os já existentes ou com aqueles que são tradicionalmente utilizados pelos partidos 

políticos. Por fim, é de referir que não se podem apresentar candidaturas com símbolos que 

reproduzam a bandeira ou o escudo de Espanha, ou com denominações ou símbolos que façam 

referência à Coroa espanhola (n.º 5 do artigo 46.º). 

 Segundo o Acuerdo de 16 de fevereiro de 2006 da Junta Electoral Central, a inclusão de 

símbolos e siglas é um direito potestativo do grupo de cidadãos eleitores. A falta de símbolos, siglas 

ou logotipos não impede a aceitação da candidatura, mas conduz a que estes elementos 

identificativos não possam ser utilizados em fases posteriores do processo eleitoral, inclusive nos 

boletins de voto. Dado que não existe um registo público das inscrições de grupos de cidadãos 

eleitores, a denominação e símbolo utilizados não se encontram juridicamente protegidos face à sua 

utilização por terceiros. 

 Em Espanha, a Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiamento dos partidos políticos 

é aplicável quer aos partidos políticos, federações, coligações, quer aos grupos de cidadãos eleitores. 

 Sobre esta matéria podem ainda ser consultados o sítio da Junta Electoral Central e o Portal 

Electoral.  

ITÁLIA 

 O sistema eleitoral para as autarquias locais (municípios, províncias e regiões) consta dos 

artigos 71 e seguintes do ‘Texto único das leis relativas ao ordenamento das autarquias locais’, 

aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 267/2000, de 18 de agosto. 

 A designação “Lista civica” no ordenamento jurídico italiano corresponde à terminologia 

portuguesa “listas de cidadãos”. Este é o nome dado normalmente a uma lista de candidatos aos 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.t1.html#a46
http://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentral/JuntaElectoralCentral/DocJEC/OtrRes
http://www.infoelectoral.mir.es/Partidos/partidos_no_detail_leyes_1.html
http://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentral/JuntaElectoralCentral
http://www.portalelectoral.es/content/view/21/41/1/1/
http://www.portalelectoral.es/content/view/21/41/1/1/
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf


 
Nota Técnica 

 

 

15 

cargos de presidente da câmara e de vereadores (consigliere comunale) que se apresenta à “prova 

eleitoral” sem ser, pelo menos oficialmente, expressão direta de um partido político nacional. 

 Convém todavia precisar que a divisão ‘lista civica/partido político’ é uma categorização 

apenas social, uma vez que a Constituição Italiana não faz qualquer distinção. Efetivamente, a 

Constituição estatui no seu artigo 49.º que “Todos os cidadãos têm o direito de se associar 

livremente em partidos para contribuírem através de processos democráticos para determinar a 

política nacional”. Contudo, não restringe a apresentação de listas sob a forma de partido.  

 As “listas cívicas” surgiram para concorrer às eleições administrativas, em particular as 

municipais. O programa político-administrativo é direcionado para as comunidades locais. A sua 

denominação apela para as realidades locais. Os candidatos são expressão da denominada sociedade 

civil local. Revelam ausência de referências a um partido. Na realidade, nos municípios mais 

pequenos (menos de 15 mil habitantes), a lista cívica tem uma colocação política precisa; muitas 

vezes, a mesma lista cívica é formada por uma coligação de vários partidos. Isto acontece por causa 

da ‘lei eleitoral municipal’, que para esses municípios prevê só uma volta eleitoral. Pelo que muitas 

vezes se confrontam só duas listas: uma de centro direita e outra de centro esquerda. 

 Para criar uma Lista Civica é necessários conhecer as normas em vigor para as eleições locais 

que são regulamentadas pelo "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali" - Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267. 

 Quanto aos modos de apresentação das listas eleitorais o Ministério do Interior coloca à 

disposição um vade-mécum, recordando que tais procedimentos mudam de acordo com o número 

de habitantes de cada município. É necessário deslocar-se ao município de residência e pedir aí os 

documentos necessários exigidos pelo mesmo. 

 

Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

Bibliografia específica  

http://www.senato.it/istituzione/29375/131289/131328/131330/articolo.htm
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/mt-static/documenti/vademecum_liste_civiche.pdf
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 MARTINS, Manuel Meirinho - Participação política e grupos de cidadãos eleitores : um 

contributo para o estudo da democracia portuguesa. Lisboa : Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas, 2003. 171 p. Cota: 04.16 - 836/2003 

Resumo: Este estudo surgiu na sequência de duas investigações anteriores que tiveram como 

objetivo a caracterização social e política dos Grupos de Cidadãos Eleitores e a análise da sua 

importância no sistema político português, em termos de participação política, no plano local. 

O estudo desta forma de participação requer uma análise mais ampla das condições formais de 

intervenção política dos cidadãos no quadro do processo de reforma do nosso sistema político. 

Assim, há que ter em conta, por um lado, não só as condições formais que estabelecem as regras de 

competição pelo poder, incluindo as que se aplicam aos Grupos de Cidadãos Eleitores, como a forma 

como essas regras influenciam o grau de participação política destes grupos. O autor aborda ainda a 

relação destes grupos de cidadãos com os partidos políticos. 

 MARTINS, Manuel Meirinho - As eleições autárquicas e o poder dos cidadãos. Lisboa : Vega, 

1997. 236 p. Cota: 04.16 - 413/97 

Resumo: O referido estudo pretende conhecer e explicar o fenómeno dos Grupos de Cidadãos 

Eleitores ao nível do seu protagonismo político, das suas características, das motivações e atitudes 

face à política em geral e aos partidos políticos em particular. O autor procura responder à seguinte 

pergunta: que importância têm os Grupos de Cidadãos Eleitores no sistema político português? 

 

 OLIVEIRA, António Cândido de - A democracia local : (aspectos jurídicos). Coimbra : Coimbra 

Editora, 2005. 192 p. ISBN 972-32-1319-2. Cota: 04.36 - 106/2006 

Segundo o autor “na base deste trabalho está a constatação de que, em Portugal, a prática da 

democracia, ao nível das autarquias locais, apresenta ainda notórias debilidades”, verifica-se 

também que o direito tem procurado contribuir para o seu aperfeiçoamento, através de 

significativas medidas constitucionais e legislativas.  
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O autor debruça-se sobre o papel dos cidadãos na democracia local, as eleições e os referendos 

locais e o poder dos cidadãos. No capítulo III aborda, concretamente, a questão das candidaturas, 

nomeadamente a apresentação de listas por parte de grupos de cidadãos eleitores e as disposições 

contidas na Lei Orgânica nº 1/2001 de 14 de Agosto. 

Além do sistema português de democracia local, são referidos outros sistemas de democracia local 

na Europa, designadamente em França, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda, Alemanha, Inglaterra e País 

de Gales.   

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

Efetuada consulta à base de dados da atividade parlamentar e do processo legislativo (PLC) foi 

apurada a existência de uma única iniciativa legislativa pendente sobre matéria conexa que baixou 

também à 1ª Comissão, também com conexão à 11ª: 

 -Projeto de Lei n.º 269/XII/1.ª (BE) - Proporciona condições equitativas para a apresentação 

de listas de cidadãos às eleições dos órgãos das autarquias locais (Procede à quinta alteração à lei 

orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto) 

 Apesar de se encontrar já concluída poderá ter interesse referir neste contexto a seguinte 

petição que baixou também à 1ª comissão: 

- Petição n.º 3/XII/1ª (António Luís Marques Pereira e outros) - “Solicita que as candidaturas 

aos diversos actos eleitorais possam também ser apresentadas por grupos de cidadãos eleitores, à 

semelhança do previsto para as eleições dos órgãos das autarquias locais” 

 

V. Consultas e contributos 

 

  Consultas obrigatórias e facultativas 

    Em 20/07/2012, a Presidente da Assembleia da República promoveu a audição dos 

órgãos de governo próprios das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, nos termos do artigo 

142.º do Regimento da Assembleia da República, e para os efeitos do n.º 2 do artigo 229.º da 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37172
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12115
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Constituição, solicitando o envio dos respetivos pareceres no prazo de 15 dias (Governos Regionais) 

ou 20 dias (Assembleias Legislativas), nos termos da Lei n.º 40/96, de 31 de Agosto, e do n.º 4 do 

artigo 118, do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores9. 

 Em 31 de Julho de 2012 foram solicitados pareceres escritos à Associação Nacional de 

Freguesias10, à Associação Nacional dos Municípios Portugueses, à Comissão Nacional de Eleições e à 

Direção para a Área da Administração Eleitoral da Direção Geral da Administração Interna.   

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

 Os proponentes parecem admitir que a sua iniciativa, em caso de aprovação, pode 

envolver aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no Orçamento, uma 

vez que o artigo 5.º do seu projeto prevê que: “entra em vigor com a publicação do Orçamento do 

Estado subsequente à sua aprovação.” 

 

                                                           
9
 Destas, a ALRA já enviou o respetivo parecer. 

 
10

 A ANAFRE também já enviou o seu parecer. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c6543394263334e42593239795a584d74634770734d6a63794c56684a535335775a47593d&fich=AssAcores-pjl272-XII.pdf&Inline=true
http://arnet/sites/XIILeg/COM/1CACDLG/DocumentosIniciativaComissao/874aefe7-f280-48f7-b570-2f389118dbb7.pdf

