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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, de acordo com a exposição de motivos, proporcionar condições equitativas para a apresentação 

de listas de cidadãos às eleições dos órgãos das autarquias locais, alterando para o efeito os nºs 1, 2 

e 7 do artigo 19.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, com as alterações da Lei Orgânica n.º 

5-A/2001, de 26 novembro, da Lei Orgânica n.º 3/2005, de 29 agosto, da Lei Orgânica n.º 3/2010, de 

15 de dezembro, e da Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro. 

 A possibilidade da apresentação de candidaturas de grupos de cidadãos eleitores aos órgãos 

do município foi consagrada constitucionalmente (n.º 4 do artigo 239.º da CRP) pela revisão de 1997, 

e concretizada legalmente através da referida Lei Orgânica n.º 1/2001. 

 Porém, os proponentes entendem que a fórmula prevista1 nessa lei, através da qual se 

calcula o número de subscritores para a apresentação de candidaturas por grupos de cidadãos, 

manifesta vários problemas, designadamente: 

 - a desproporção em relação ao número de subscritores para a apresentação de candidaturas 

a Presidente da República2 ou para a inscrição de partidos políticos junto do Tribunal Constitucional3; 

 - o esforço desproporcionado exigido aos grupos de cidadãos eleitores de autarquias locais de 

menor dimensão que pretendam apresentar uma candidatura relativamente aos que o pretendam 

fazer em autarquias de grande dimensão;  

                                                           

1 Estabelece como requisito um número de subscritores determinado através da relação entre número de eleitores e 
eleitos, eventualmente corrigida por forma a não resultar um número de cidadãos proponentes inferior a 50 ou superior 
a 2000, no caso de candidaturas a órgão da freguesia, ou inferior a 250 ou superior a 4000, no caso de candidaturas a 
órgão do município. 

2 Propostas por um mínimo de 7500 e um máximo de 15000 cidadãos eleitores, nos termos do artigo 124.º, n.º 1 da 

Constituição da República Portuguesa, e que, face ao eleitorado nacional representam, nos seus valores mínimos 0,13% 
do total do número de eleitores inscritos. 

3 Que deve ser requerida, pelo menos, por 7500 cidadãos eleitores, nos termos do artigo 15.º, n.º 1, 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). 
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 - a variação que decorre da fórmula de cálculo do número de eleitos para as respetivas 

assembleias de freguesia e câmaras municipais aumenta em função do número de eleitores4; 

 - as regras especiais da composição da câmara municipal para os municípios de Lisboa e 

Porto; 

 - os  tetos mínimos e máximos do número de eleitores para a subscrição de candidaturas 

independentes para os órgãos das autarquias locais permitem a desaplicação da fórmula de cálculo, 

agravando ainda mais a diferença da proporcionalidade entre o número de eleitores e o número de 

proponentes, em benefício das autarquias de maior dimensão5. 

 Por estas razões, os proponentes entendem que os atuais requisitos relativos ao número de 

proponentes de listas de cidadãos candidatos aos órgãos das autarquias locais violam os princípios 

constitucionais da Igualdade e o da Proporcionalidade (artigos 13.º e 18.º da CRP).6 

 Assim, alterando o n.º 1 do artigo 19.º da referida lei, pretendem que as listas de candidatos 

aos órgãos das autarquias locais sejam propostas pelo número de cidadãos eleitores correspondente 

a 1,5% dos eleitores inscritos no respetivo recenseamento eleitoral. 7 

 Fixam, no n.º 2, como limite mínimo o dobro dos membros do órgão a que respeita a 

candidatura e como limite máximo o valor correspondente a 3750 cidadãos eleitores proponentes.8 

 Finalmente, pretendem aditar um n.º 7 ao mesmo artigo no sentido de permitir que um 

grupo de cidadãos que assegure os requisitos para apresentar a sua candidatura para os órgãos 

                                                           
4
 Ver, respetivamente, artigos 5.º e 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro na sua redação atual. 

5 Os proponentes dão o exemplo das listas de cidadãos candidatas aos órgãos municipais do Corvo que necessitarão de 
ser subscritas por 63,29% dos respetivos eleitores e as listas de cidadãos candidatas aos órgãos municipais de Lisboa que 

necessitarão de ser subscritas por apenas 0,78% dos respetivos eleitores. 

6 A exposição de motivos apresenta dois quadros elaborados de acordo com os dados de recenseamento das Eleições 
para a Assembleia da República de 5 de junho de 2011, a fim de ilustrar as situações descritas. 
 
7
 Valor percentual que é o dobro do atualmente exigido para a apresentação de candidaturas de cidadãos aos órgãos do 

Município de Lisboa. 

8 Metade do número mínimo de proponentes de candidaturas a Presidente da República e de requerentes da inscrição 
de partido político junto do Tribunal Constitucional. 
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municipais esteja também possibilitado a apresentar candidaturas em todas as freguesias do mesmo 

município. 

 O quadro comparativo abaixo permite compreender melhor clareza as alterações propostas. 

 

Lei Orgânica n.º 1/2001 Projeto de Lei n.º 269/XII 

Artigo 19.º 

Candidaturas de grupos de cidadãos 

1 — As listas de candidatos a cada órgão são 
propostas pelo número de cidadãos eleitores 
resultante da utilização da fórmula: 

n 
3×m 

em que n é o número de eleitores da autarquia e m o 
número de membros da câmara municipal ou de 
membros da assembleia de freguesia, conforme a 
candidatura se destine aos órgãos do município ou 
da freguesia. 

2 — Os resultados da aplicação da fórmula do 
número anterior, contudo, são sempre corrigidos por 
forma a não resultar um número de cidadãos 
proponentes inferior a 50 ou superior a 2000, no 
caso de candidaturas a órgão da freguesia, ou 
inferior a 250 ou superior a 4000, no caso de 
candidaturas a órgão do município. 

3 — Os proponentes devem subscrever declaração 
de propositura da qual resulte inequivocamente a 
vontade de apresentar a lista de candidatos dela 
constante. 

4 — Os proponentes devem fazer prova de 
recenseamento na área da autarquia a cujo órgão 
respeita a candidatura, nos termos dos números 
seguintes. 

5 — As listas de candidatos propostos por grupos de 
cidadãos devem conter, em relação a cada um dos 
proponentes, os seguintes elementos: 
a) Nome completo; 
b) Número do bilhete de identidade; 
c) Número do cartão de eleitor e respectiva unidade 

“Artigo 19.º 

[…] 

1 - As listas de candidatos aos órgãos das autarquias 
locais são propostas pelo número de cidadãos 
eleitores correspondente a 1,5% dos eleitores 
inscritos no respetivo recenseamento eleitoral.  

 

 

 

2 - Os resultados da aplicação da fórmula do número 
anterior, contudo, são sempre corrigidos por forma a 
não resultar um número de cidadãos eleitores 
proponentes inferior ao dobro dos candidatos 
efetivos ao órgão a que a lista concorre ou superior a 
3750. 
 
 
3 - (…). 
 
 
 
 
4 - (…). 
 
 
 
 
5 - (…). 
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geográfica de recenseamento; 
d) Assinatura conforme ao bilhete de identidade. 

6 — O tribunal competente para a recepção da lista 
pode promover a verificação por amostragem da 
autenticidade das assinaturas e da identificação dos 
proponentes da iniciativa. 

 
 
 
6 - (…). 
 

7 - Em eleições gerais para os órgãos das autarquias 
locais, o cumprimento dos requisitos de propositura 
de candidatura a órgãos municipais permite 
igualmente a propositura de candidaturas aos órgãos 
das freguesias do mesmo município.” 

 

 

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

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

 A presente iniciativa é apresentada pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), no 

âmbito do poder de iniciativa da lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 167.º da 

Constituição e no artigo 118.º do Regimento. Constituem poderes dos Deputados “Apresentar 

projetos de lei” [alínea b) do artigo 156.º da Constituição e alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do 

Regimento] e constituem direitos de cada grupo parlamentar “Exercer a iniciativa legislativa” [alínea 

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

 A iniciativa toma a forma de projeto de lei, porque é exercida pelos Deputados ou grupos 

parlamentares, está redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente 

o seu objeto, é precedida de uma exposição de motivos e é subscrita por 8 Deputados (o limite 

máximo de assinaturas nos projetos de lei é de 20), pelo que cumpre os requisitos formais 

respeitantes às iniciativas em geral [n.º 1 do artigo 119.º e alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 124.º 

do Regimento] e aos projetos de lei, em particular (n.º 1 do artigo 123.º do Regimento). 

 Não se verifica violação aos “Limites da iniciativa” impostos pelo Regimento nos n.º s 1 e 2 do 

artigo 120.º (não infringe a Constituição, define concretamente o sentido das modificações a 



 
Nota Técnica 

 

 

6 

introduzir na ordem legislativa e não implica aumento das despesas ou diminuição das receitas do 

Estado previstas no Orçamento). 

 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.9”.  

 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 

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”. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

 A Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, com as alterações subsequentes, estabelece regras a 

observar no âmbito da publicação, identificação e formulário de diplomas. 

 Como estamos perante uma iniciativa legislativa, observadas algumas disposições da 

designada “lei formulário” e caso a mesma venha ser aprovada sem alterações, podemos referir o 

seguinte: 

                                                           
9
 Constituição Anotada de Jorge Miranda e Rui Medeiros, Tomo II, pag. 518. 
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- Esta iniciativa contém disposição expressa sobre a entrada em vigor, pelo que se aplica o 

disposto no n.º 1 do artigo 2.º da citada lei (“A presente lei entra em vigor no dia seguinte 

ao da sua publicação”); 

- Será publicada na 1.ª série do Diário da República, revestindo a forma de lei [alínea c) do n.º 

2 do artigo 3.º da “lei formulário”]; 

- A presente iniciativa tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto, em 

conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da “lei formulário”, e respeita o n.º 1 do 

artigo 6.º da mesma lei, uma vez que altera a Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto10, e 

indica o número de ordem da alteração introduzida. 

 

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 

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)11. 

                                                           
10

 Efetuada consulta à base DIGESTO verificamos que a Lei Orgânica n.º 1//2001, de 14 de agosto, sofreu, até ao 
momento, quatro alterações de redação. 
11

 In: CANOTILHO, J.J. Gomes e MOREIRA, Vital - Constituição da República Portuguesa Anotada - Volume II. Coimbra 
Editora, 2007, pág. 735. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art239
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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 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. 

 Na exposição de motivos da referida proposta de lei pode ler-se que, em matéria de 

apresentação de candidaturas se procede ao reforço da participação dos cidadãos na vida política, 

na sequência da previsão constitucional decorrente da última revisão, através do desenvolvimento do 

princípio da livre apresentação de candidaturas por grupos de cidadãos eleitores, em certos termos e 

condições. (…) Quanto à apresentação de listas propostas por grupos de cidadãos eleitores, propõe-

se que a questão do número mínimo de cidadãos eleitores a exigir seja resolvida por uma fórmula 

que assenta na correlação entre o número de eleitores do círculo eleitoral em causa e o número de 

mandatos da assembleia de freguesia ou da câmara municipal, consoante se trate da eleição de 

órgãos da freguesia ou do município, respetivamente. 

 Já na exposição de motivos do projeto de lei mencionado se defende que a consagração da 

possibilidade de apresentação de candidaturas independentes por grupos de cidadãos é uma das 

traves mestras da proposta do PSD para a reforma do modelo político do poder local. 

 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 ainda de mencionar a Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, que estabelece 

o quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos 

municípios e das freguesias. Este diploma foi alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro 

(retificada pelas Declarações de Retificação n.ºs 4 de 6 de fevereiro e 9 de 5 de março de 2012), Lei 

n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, estando também 

disponível uma versão consolidada.  

                                                                                                                                                                                                     
 

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/2001/10/237A01/00020002.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.dre.pt/pdf1s/1999/09/219A00/64366457.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2002/01/009A01/00020032.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2002/02/031A00/09580958.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2002/03/054A00/18131813.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/12/25100/0911709120.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2007/12/25100/0911709120.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/11/23000/0511705128.pdf
http://www.cne.pt/dl/legis_lei_169_99_al_2012.pdf?CFID=26381&CFTOKEN=88749353
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 A expressão grupo de cidadãos eleitores é utilizada para designar o conjunto de cidadãos a 

quem é concedida a possibilidade de candidatura direta e independente (sem intervenção dos 

partidos políticos) à eleição para os órgãos das autarquias locais12. Efetivamente, e nos termos da 

lei, os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos, 

elegendo para o efeito representantes seus nos órgãos do poder político, exprimindo-se, associando-

se livremente, e contribuindo para a tomada de decisões e a resolução dos problemas sociais.13 

 Os grupos de cidadãos eleitores podem apresentar listas de candidaturas: 

 À câmara municipal; 

 À assembleia municipal; 

 À assembleia de freguesia. 

 A candidatura a cada órgão autárquico é proposta por determinado grupo de cidadãos 

eleitores, recenseados na área da autarquia e designados como proponentes. 

 De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, 

as listas de candidatos a cada órgão são propostas pelo número de cidadãos eleitores resultante da 

utilização da seguinte fórmula: 

(número de eleitores da autarquia) 

3 x (número de membros do órgão) 

 O número de eleitores da autarquia corresponde ao número de eleitores do município ou da 

freguesia, consoante se trate de eleição aos órgãos municipais ou à assembleia de freguesia. Este 

número é definido com base nos resultados do recenseamento eleitoral publicados pelo Ministério 

da Administração Interna no Diário da República, com a antecedência de 120 dias relativamente ao 

termo do mandato (n.º 2 do artigo 12.º da LEOAL). 

 Já o número de membros do órgão a que se candidata depende do número de membros da 

assembleia de freguesia, da câmara municipal ou da assembleia municipal, estando estipulado que o 

                                                           
12

 In: Manual de Candidatura de Grupos de Cidadãos Eleitores, CNE, 2009, pág. 2. 
13

 In: Manual de Candidatura de Grupos de Cidadãos Eleitores, CNE, 2009, pág. 2. 
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número de eleitos para as respetivas assembleias de freguesia e câmaras municipais aumenta em 

função do número de eleitores. 

 Assim sendo, e de acordo com o disposto no artigo 5.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

a assembleia de freguesia é composta por: 

 19 Membros, quando o n.º de eleitores for superior a 20.000; 

 13 Membros, quando for igual ou inferior a 20.000 e superior a 5.000; 

 9 Membros, quando for igual ou inferior a 5.000 e superior a 1.000; 

 7 Membros, quando for igual ou inferior a 1.000. 

 Nas freguesias com mais de 30.000 eleitores, o número de membros atrás referido é 

aumentado de mais 1 por cada 10.000 eleitores além daquele número (quando, por aplicação desta 

regra o resultado for par, o número de membros obtido é aumentado de mais um). 

 A câmara municipal, segundo o previsto no artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

é composta por: 

 17 Membros em Lisboa; 

 13 Membros no Porto; 

 11 Membros nos municípios com 100.000 ou mais eleitores; 

 9 Membros nos municípios com mais de 50.000 e menos de 100.000 eleitores; 

 7 Membros nos municípios com mais de 10.000 e até 50.000 eleitores; 

 5 Membros nos municípios com 10.000 ou menos eleitores. 

 No caso da assembleia municipal, o n.º 1 do artigo 19.º da LEOAL determina que seja aplicado 

o mesmo número de proponentes que resultar para a câmara municipal do mesmo município. 

 Os resultados da aplicação desta fórmula são sempre corrigidos por forma a não resultar um 

número de cidadãos proponentes inferior a 50 ou superior a 2000, no caso de candidaturas a órgão 

da freguesia, ou inferior a 250 ou superior a 4000, no caso de candidaturas a órgão do município (n.º 

2 do artigo 19.º da LEOAL). 
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 Na exposição de motivos do presente projeto de lei sublinha-se que a fórmula de cálculo 

consagrada pela Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, para a apresentação de candidaturas por 

grupos de cidadãos, parece desproporcionada até tendo em conta os requisitos para a apresentação 

de candidaturas a Presidente da República (…) ou para a inscrição de partidos políticos junto do 

Tribunal Constitucional. Na verdade, e nos termos do n.º 1 do artigo 124.º da Constituição da 

República Portuguesa, as candidaturas para Presidente da República são propostas por um mínimo 

de 7 500 e um máximo de 15 000 cidadãos eleitores e, de acordo com o n.º 1 do artigo 15.º da Lei 

Orgânica n.º 2/2003, de 22 de agosto, alterada pela Lei Orgânica n.º 2/2008, de 14 de maio, que 

aprovou a Lei dos Partidos Políticos, a inscrição de um partido político tem de ser requerida por, pelo 

menos, 7500 cidadãos eleitores. 

 A presente iniciativa defende ainda que os atuais requisitos relativos ao número de 

proponentes de listas de cidadãos candidatas aos órgãos das autarquias locais, violam o Princípio da 

Igualdade ínsito no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa e o Princípio da 

Proporcionalidade, inscrito no artigo 18.º da Constituição da República Portuguesa. 

 Dispõe o primeiro 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. Estipula o segundo no seu n.º 2 que, a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias 

nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário 

para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. 

 Por último, a presente iniciativa menciona o sítio do Ministério da Administração Interna 

relativo às eleições legislativas de 2011. 

 

 Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

Bibliografia específica  

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art124
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art124
http://www.dre.pt/pdf1s/2003/08/193A00/53065310.pdf
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/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art13
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art18
http://www.eleicoes.mj.pt/legislativas2011/
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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.  

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 
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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.   

 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 num círculo eleitoral determinado.  

 Cada grupo de cidadãos eleitores apenas se pode candidatar a um círculo eleitoral, não sendo 

possível, em caso algum, alargar o seu âmbito (n.º 6 do artigo 46.º). Não é ainda possível formar 

federações de grupos de cidadãos eleitores, para evitar a criação de associações semelhantes a 

partidos políticos. 

 Para esse efeito é necessário recolher um conjunto de assinaturas que devem ser 

apresentadas e formalizadas em cada ato eleitoral. Nenhum cidadão eleitor pode proceder à 

assinatura de várias candidaturas de grupos de cidadãos eleitores (n.º 8 do artigo 46.º). 

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
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.t1.html#a46
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.t1.html#a46
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 No caso das eleições autárquicas, e nos termos do artigo 187.º o número de assinaturas é o 

seguinte: 

 Nos municípios com menos de 5.000 habitantes, 1 por 100 eleitores recenseados, desde que 

o número de assinaturas seja mais do que o dobro dos vereadores a eleger; 

 Entre 5.001 e 10.000 habitantes, no mínimo, 100 assinaturas; 

 Entre 10.001 e 50.000 habitantes, no mínimo, 500 assinaturas; 

 Entre 50.001 e 150.000 habitantes, no mínimo, 1.500 assinaturas; 

 Entre 150.001 e 300.000 habitantes, no mínimo, 3.000 assinaturas; 

 Entre 300.001 e 1.000.000 habitantes, no mínimo, 5.000 assinaturas; 

 Em todos os outros casos, no mínimo 8.000 assinaturas. 

 A recolha de assinaturas só pode ser iniciada após o início do processo eleitoral. As 

assinaturas têm que ser recolhidas apenas entre os eleitores recenseados no círculo eleitoral a que 

se vai candidatar o grupo 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 

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 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.t3.html#a187
http://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentral/JuntaElectoralCentral
http://www.portalelectoral.es/content/view/943/165/
http://www.portalelectoral.es/content/view/943/165/
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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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 Cívica 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. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

 Iniciativas legislativas e petições 

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

apurámos a existência de uma iniciativa legislativa pendente sobre matéria conexa. 

 - Projeto n.º 272/XII/1 (BE) “Igualdade de tratamento das listas de cidadãos eleitores e dos 

partidos políticos e coligações aos órgãos das autarquias locais (Procede 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).” 

http://www.senato.it/istituzione/29375/131289/131328/131330/articolo.htm
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/mt-static/documenti/vademecum_liste_civiche.pdf
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977616d77794e7a497457456c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl272-XII.doc&Inline=true
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 Petições 

Efetuada consulta à mesma base de dados (PLC) não foram encontradas petições pendentes 

sobre esta matéria. 

 

V. Consultas e contributos 

 

  Consultas obrigatórias e facultativas 

 Em 17 de Julho S.Exa a PAR promoveu a consulta das Assembleias Legislativas e dos Governos 

das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.14 

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

Freguesias15, 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 elementos disponíveis não permitem avaliar, em concreto, quais os custos com a 

aplicação da presente iniciativa. 

 Do ponto de vista jurídico, como consta da análise efetuada no ponto II da presente nota 

técnica, parece não haver violação do princípio designado por “lei-travão”. 

 

                                                           
14

 Destas, a ALRA já enviou o respetivo parecer. 
15

 A ANAFRE já enviou o parecer. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c6543394263334e42593239795a584d74634770734d6a59354c56684a535335775a47593d&fich=AssAcores-pjl269-XII.pdf&Inline=true
http://arnet/sites/XIILeg/COM/1CACDLG/DocumentosIniciativaComissao/583e43be-d95a-436f-a2f4-b8dedd4970e3.pdf

