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ASSUNTO: Parecer sobre os Projetos de Lei n.ºs 505/XIV (PSD) e 547 e 549/XIV/2.ª 

(PS);  

 

 

Para os devidos efeitos, junto se envia o parecer relativo aos Projetos de Lei 

n.ºs 505/XIV/1.ª (PSD) - Alarga o voto antecipado aos eleitores que se encontrem em 

confinamento obrigatório no âmbito de uma situação de grave risco para a saúde pública, 

procedendo à vigésima segunda alteração à Lei Eleitoral do Presidente da República, 

aprovada pelo Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio, à décima sétima alteração à Lei 

Eleitoral para a Assembleia da República, aprovada pela Lei n.º 14/79, de 16 de maio, à 

décima alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, que regula a eleição para os 

titulares dos órgãos das autarquias locais, à sétima alteração à Lei n.º 15-A/98, de 3 de 

abril (Lei Orgânica do regime do referendo), à primeira alteração ao Regime jurídico do 

referendo regional na Região Autónoma dos Açores, aprovado pela Lei Orgânica n.º 

2/2015, de 12 de fevereiro, e à quarta alteração ao Regime jurídico do referendo local, 

aprovado pela Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24 de agosto; 547/XIV/2.ª (PS)– “Altera 

disposições das leis eleitorais para o Presidente da República, a Assembleia da República e dos 

órgãos das autarquias locais, as leis orgânicas do regime do referendo e do referendo local e o 

regime jurídico do recenseamento eleitoral, alargando o voto em mobilidade e simplificando e 

uniformizando disposições transversais à realização de atos eleitorais e referendários“ e 

549/XIV/2.ª (PS) – “Estabelece um regime excecional de voto antecipado na eleição do 

Presidente da República para os eleitores a quem foi decretado confinamento obrigatório, 

decorrente da epidemia SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, no respetivo domicílio ou noutro local 

definido pelas autoridades de saúde que não em estabelecimento hospitalar“ , tendo as respetivas 
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partes I e III sido aprovadas por unanimidade, na ausência do CDS-PP, na reunião de 7 de 

outubro de 2020, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias. 

 

  Com os melhores cumprimentos, 
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Projeto de Lei n.º 505/XIV/1.ª (PSD) 

Alarga o voto antecipado aos eleitores que se encontrem em confinamento obrigatório 

no âmbito de uma situação de grave risco para a saúde pública, procedendo à vigésima 

segunda alteração à Lei Eleitoral do Presidente da República, aprovada pelo Decreto-Lei 

n.º 319-A/76, de 3 de maio, à décima sétima alteração à Lei Eleitoral para a Assembleia 

da República, aprovada pela Lei n.º 14/79, de 16 de maio, à décima alteração à Lei 

Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, que regula a eleição para os titulares dos órgãos 

das autarquias locais, à sétima alteração à Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril (Lei Orgânica do 

regime do referendo), à primeira alteração ao Regime jurídico do referendo regional na 

Região Autónoma dos Açores, aprovado pela Lei Orgânica n.º 2/2015, de 12 de fevereiro, 

e à quarta alteração ao Regime jurídico do referendo local, aprovado pela Lei Orgânica 

n.º 4/2000, de 24 de agosto 

 

Data de admissão: 16 de setembro de 2020 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 
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I. Análise da iniciativa 

 

• A iniciativa 

A presente iniciativa legislativa, apresentada por Deputadas e Deputados do Grupo 

Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD), tem como principal desiderato 

conceder e regular o direito de voto antecipado aos eleitores confinados no âmbito de 

uma situação grave de saúde pública. 

Referem os proponentes que a pandemia provocada pela Covid-19 comporta um 

desafio quanto ao exercício do direito de voto pelos eleitores que se encontrem em 

confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, em lar, no respetivo domicílio 

ou noutro local definido ou autorizado pelas autoridades de saúde, por estarem doentes, 

infetados ou em vigilância ativa. 

No sentido de ultrapassar o desafio identificado, procuraram os proponentes encontrar 

condições para que esse direito possa ser assegurado através das seguintes propostas:  

• requerimento do voto antecipado até ao 7.º dia anterior ao da eleição, na 

plataforma eletrónica disponibilizada pela administração eleitoral da Secretaria-

Data: 1 de outubro de 2020 

Elaborado por:  Ana Cláudia Cruz e Pedro Silva (DAC), Nuno Amorim e Maria João Godinho 
(DILP), Sónia Milhano (DAPLEN) e Helena Medeiros (BIB) 
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Geral do Ministério da Administração Interna, juntando-se comprovativo do 

impedimento invocado emitido pela autoridade de saúde competente; 

• entrega e recolha dos boletins de votos a realizar-se entre o 5.º e o 4.º dia 

anterior ao da eleição, através de uma equipa liderada pelo presidente do 

município ou por outro representante deste devidamente credenciado e 

integrada por dois elementos das forças de segurança, um técnico da autoridade 

nacional de saúde e pelos delegados das candidaturas; 

• aplicação ao exercício do direito de voto, com as necessárias adaptações, as 

regras previstas para os doentes internados e por presos; 

• observância escrupulosa das recomendações fixadas para o efeito pela Direção-

Geral de Saúde, em articulação com a administração eleitoral pela Secretaria-

Geral do Ministério da Administração Interna e com a Comissão Nacional de 

Eleições; 

• sujeição dos sobrescritos recolhidos no âmbito da operação eleitoral a 

desinfecção e quarentena durante 48 horas, em instalações próprias da câmara 

municipal, sendo remetidos, depois de divididos em lotes correspondendo às 

freguesias e respetivas mesas onde os eleitores se encontram inscritos, às 

mesas de voto até às 8h da manhã do dia marcado para a eleição. 

Ao mesmo tempo, esclarecem os proponentes que aproveitam a oportunidade para 

corrigir incongruências decorrentes da eliminação do cartão e número de eleitor, bem 

como para proceder à substituição das referências ao bilhete de identidade por 

documento de identificação civil e das referências ao número de inscrição no 

recenseamento eleitoral por número de identificação civil, lembrando a opção, acolhida 

aquando da aprovação das alterações à lei que regula a eleição para os titulares dos 

órgãos das autarquias locais, de em processo legislativo autónomo se acomodarem 

esses ajustamentos e, com tempo, se desencadearem as consultas de todas as 

entidades institucionais envolvidas. 

 A par do já elencado, propõem ainda que se proceda: 

• à uniformização da possibilidade de desdobramento das assembleias de voto 

das freguesias a partir de 1000 eleitores, invocando razões ligadas à saúde 

pública decorrentes da atual pandemia; 
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• à revogação de anexos cujas normas habilitantes foram, entretanto, revogadas 

(casos das leis eleitorais do Presidente da República e para a Assembleia da 

República); 

• à atualização de anexos em função dos ajustes introduzidos nas respetivas 

normas habilitantes (caso da Lei Orgânica do Regime do Referendo); ou 

• à integração de anexos referidos na lei, mas cuja inclusão foi esquecida pelo 

legislador (caso do Regime Jurídico do Referendo Regional da Região 

Autónoma dos Açores). 

Assim, para o efeito, apresentam alterações aos seguintes diplomas: 

➢ Lei Eleitoral do Presidente da República, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 319-

A/76, de 3 de maio, na sua redação atual (cfr. Quadro Comparativo I em anexo); 

➢ Lei Eleitoral para a Assembleia da República, aprovada pela Lei n.º 14/79, de 16 

de maio, na sua redação atual (cfr. Quadro Comparativo II em anexo); 

➢ Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, aprovada pela Lei Orgânica 

n.º1/2001, de 14 de agosto, na sua redação atual (cfr. Quadro Comparativo III 

em anexo); 

➢ Lei Orgânica do Regime do Referendo, aprovada pela Lei n.º 15-A/98, de 3 de 

abril, , na sua redação atual (cfr. Quadro Comparativo IV em anexo); 

➢ Regime Jurídico do Referendo Regional na Região Autónoma dos Açores, 

aprovado Lei Orgânica n.º 2/2015, de 12 de fevereiro, atual (cfr. Quadro 

Comparativo V em anexo); 

➢ Regime Jurídico do Referendo Local, aprovado pela Lei Orgânica n.º 4/2000, de 

24 de agosto, na sua redação atual (cfr. Quadro Comparativo VI em anexo);  

➢ Regime Jurídico do Recenseamento Eleitoral, aprovado pela Lei n.º 13/99, de 

22 de março, na sua redação atual (cfr. Quadro Comparativo VII em anexo). 

O Projeto de Lei em apreço contém quinze artigos preambulares: o primeiro definindo o 

respetivo objeto e elencando os diplomas a alterar, o segundo alterando a Lei Eleitoral 

do Presidente da República, o terceiro alterando a Lei Eleitoral para a Assembleia da 

República, o quarto alterando a Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, o quinto 

introduzindo um aditamento ao mesmo diploma, o sexto alterando a Lei n.º 15-A/98, de 

3 de abril, o sétimo introduzindo um aditamento ao mesmo diploma, o oitavo alterando 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116111076/202009181130/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/382556
https://dre.pt/application/file/a/523974
https://dre.pt/application/file/a/186993
https://dre.pt/application/file/a/66492905
https://dre.pt/application/file/a/330295
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34432975/view?p_p_state=maximized
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o Regime Jurídico do Referendo Regional na Região Autónoma dos Açores, o nono 

introduzindo aditamentos ao mesmo diploma, o décimo alterando o Regime Jurídico do 

Referendo Local, o décimo primeiro introduzindo um aditamento ao mesmo diploma, o 

décimo segundo alterando a Lei n.º 13/99, de 22 de março, o décimo terceiro contendo 

uma norma revogatória, o décimo quarto determinando a republicação dos diplomas 

alterados e o último determinando o início de vigência da lei a aprovar para o dia 

seguinte ao da sua publicação. 

 

• Enquadramento jurídico nacional 

O artigo 10.º n.º 1 da Constituição da República Portuguesa prevê que “o povo exerce 

o poder político, através de sufrágio universal, igual, direto e periódico, do referendo e 

das demais formas previstas na constituição”. Concretização do princípio democrático, 

consagrado nos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 108.º, eleva-se assim à dignidade de principio 

fundamental da Constituição a figura do sufrágio, significando que o Estado democrático 

português é uma democracia eleitoral. 

Inserido na parte I da nossa constituição, o direito de sufrágio merece artigo próprio, 

impedindo assim que este seja meramente caracterizado como uma simples 

“consequência organizatória” do principio democrático representativo. 

“O direito de sufrágio assiste todos os cidadãos maiores de 18 anos (n.º 1), sem existir 

qualquer tipo de requisito específico. Esta universalidade não é mais do que a 

concretização dos princípios da generalidade e da igualdade que regem todos os 

direitos fundamentais (artigo 12.º e 13.º). Como não poderia deixar de ser, o direito de 

sufrágio envolve o direito de recenseamento eleitoral (artigo 113.º n.º 2), ou seja, o 

direito de ser inscrito no competente registo, que aliás, é obrigatório e pode ser oficioso, 

dispensando qualquer ato do cidadão.”1  

O direito de participação na vida pública, onde “todos os cidadãos têm o direito de tomar 

parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, diretamente ou por 

intermédio de representantes livremente eleitos”. (artigo 48.º n.º1), exerce-se desde logo 

ao nível da constituição dos órgãos do poder político, efetivando-se quer de forma direta 

 
1 CANOTILHO, J.J. Gomes e MOREIRA, Vital - Constituição da República Portuguesa Anotada - Volume I. 

Coimbra Editora, 2007. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art10
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art1
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art2
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art3
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art108
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art49
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art12
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art13
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art113
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art48
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quer através de órgãos representativos eleitos pelos cidadãos, sendo que “todos os 

cidadãos têm o direito de acesso, em condições de igualdade e liberdade, aos cargos 

públicos” (artigo 50.º n.º1 CRP). 

Sobre esta matéria é necessário tomar em consideração o princípio da igualdade 

presente no artigo 13.º da 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”, bem como o princípio da proporcionalidade presente no n.º 2 do artigo 18.º da 

CRP, referindo 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.” 

 

Os princípios gerais de direito eleitoral constam do artigo n.º 113.º, existindo uma norma 

constitucional especifica para cada um dos atos eleitorais. Neste sentido, no artigo n.º 

121.º, consta a norma referente à eleição do Presidente da República, nos artigos n.ºs 

147.º e seguintes as que concernem à eleição da Assembleia da República, no artigo 

n.º 239.º, n.º 2, as relativa à eleição dos órgãos das autarquias locais, no artigo n.º 115.º, 

n.º 1, a do referendo nacional e, por fim, no artigo 240.º referente ao referendo local. 

 

A presente iniciativa altera as disposições legais referentes à eleição para o Presidente 

da República, à eleição para a Assembleia da República, à eleição para as autarquias 

locais, ao regime do referendo nacional, aos regimes do referendo regional na região 

autónomas da Madeira e do referendo local. 

Dado que as alterações propostas abrangem diversas leis eleitorais, optou-se por dividir 

o enquadramento legal nacional de acordo com essa especificidade. 

 

Lei Eleitoral do Presidente da República 

O Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio aprovou a Lei Eleitoral do Presidente da 

República (doravante designada de LEPR), diploma que sofreu vinte e duas alterações, 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art50
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art13
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art18
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art18
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art113
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art121
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art121
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art147
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art147
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art239
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art239
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art115
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art115
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art240
https://dre.pt/application/file/a/655817
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cuja versão consolidada consultada no portal da Internet do Diário da República 

Eletrónico. 

 

São eleitores do Presidente da República, segundo o artigo 1.º daquele diploma legal, 

os cidadãos portugueses recenseados no território nacional e os cidadãos portugueses 

residentes no estrangeiro que se encontrem inscritos nos cadernos do recenseamento 

eleitoral nacional. São igualmente eleitores do Presidente da República os cidadãos de 

outros países de língua portuguesa que residam no território nacional e beneficiem do 

estatuto de igualdade de direitos políticos, nos termos de convenção internacional e em 

condições de reciprocidade, conquanto promovam a sua inscrição no recenseamento 

eleitoral português. 

 

O direito de voto é exercido presencial e pessoalmente pelo cidadão eleitor, não sendo 

admitida qualquer forma de representação ou de delegação (artigo 70.º).  

 

Aos eleitores recenseados no território nacional é permitido o exercício antecipado do 

direito de voto. Para o efeito, a LEPR prevê três modalidades de voto antecipado: voto 

antecipado em mobilidade (artigos 70.º-A e 70.º-C); voto antecipado dos doentes 

internados e presos (n.º 1 do artigo 70.º-B); voto antecipado dos cidadãos eleitores 

deslocados no estrangeiro (n.º 2 do artigo 70.º-B).  

O voto antecipado em mobilidade encontra-se consagrado no artigo 70.º-A da LEPR, 

prevendo a referida norma que “[p]odem votar antecipadamente em mobilidade todos 

os eleitores recenseados no território nacional que nele pretendam exercer o seu direito 

de voto”.  

Por sua vez, o artigo 70.º-C disciplina o modo do exercício do direito de voto antecipado 

em mobilidade. Os eleitores que pretendam exercer antecipadamente em mobilidade 

devem manifestar essa intenção, por via postal ou por meio eletrónico, à Administração 

Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, entre o décimo 

quarto e décimo dias anteriores ao dia da eleição (n.ºs 2 e 3 do artigo 70.º-C). 

Posteriormente, no sétimo dia anterior ao dia da eleição, os eleitores que tiverem 
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manifestado essa intenção, dirigem-se à mesa de voto antecipado2 que escolheram e 

exercem o direito de voto (n.ºs 4 a 12 do artigo 70.º-C).  

No n.º 1 do artigo 70.º-B vem prevista a possibilidade de exercício antecipado do direito 

de voto para os cidadãos eleitores que, por motivo de doença, se encontrem internados 

ou previsivelmente venham a estar internados em estabelecimento hospitalar ou se 

encontrem presos no dia da eleição.  

O modo de exercício antecipado do direito de voto para as situações indicadas encontra-

se regulado no artigo 70.º-D. Com efeito, os eleitores que se encontrem numa das 

situações previstas no n.º 1 do artigo 70.º-B podem requerer, por meios eletrónicos ou 

por via postal, à Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna, até ao vigésimo dia anterior ao da eleição, o exercício do direito 

de voto antecipado, devendo juntar documento comprovativo do impedimento invocado, 

passado pelo médico assistente e confirmado pela direção do estabelecimento 

hospitalar ou documento emitido pelo diretor do estabelecimento prisional.  

A Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 

envia, até ao décimo dia anterior ao dia da eleição, ao presidente da câmara do 

município onde se encontrem os eleitores, por correio registado com aviso de receção, 

a relação nominal dos eleitores e dos locais abrangidos e o correspondente número de 

boletins de voto (n.º 2 do artigo 70.º-D).  

Entre o décimo terceiro e o décimo dias anteriores ao da eleição, o presidente da 

câmara, em dia e hora previamente anunciados, desloca-se aos estabelecimentos onde 

se encontrem os eleitores internados ou presos para que estes possam exercer o direito 

de voto (n.º 5 do artigo 70.º-D), cabendo aos estabelecimentos hospitalares e prisionais 

garantir as condições necessárias ao exercício do direito de voto antecipado (n.º 7 do  

artigo 70.º-D).  

 
2 As mesas de voto em mobilidade são constituídas nos termos do artigo 35.º-A: (a) No território 

do continente, pelo menos uma mesa a funcionar na câmara municipal de cada capital de distrito; 

(b) Na Região Autónoma da Madeira, duas mesas, a funcionar uma na Câmara Municipal do 

Funchal e outra na Câmara Municipal do Porto Santo; (c) Na Região Autónoma dos Açores, nove 

mesas, a funcionar uma por cada Ilha, numa câmara municipal a designar pelo membro do 

Governo Regional com competência em matéria eleitoral. 
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No caso de existir segundo sufrágio, o envio da relação nominal de eleitores e dos 

boletins de voto pela Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna efetua-se até ao sétimo dia anterior ao dia da eleição e o 

presidente da câmara municipal dirige-se aos estabelecimentos hospitalares e prisionais 

entre os sexto e quinto dias anteriores ao dia da eleição (n.ºs 9 e 10 do artigo 70.º-D).  

Por último, o n.º 2 do artigo 70.º-B prevê as situações em que os cidadãos eleitores 

recenseados no território nacional podem exercer antecipadamente o direito de voto 

quando deslocados no estrangeiro, nas representações diplomáticas, consulares ou nas 

delegações externas das instituições públicas portuguesas previamente definidas pelo 

Ministério dos Negócios Estrangeiros. As situações em que os eleitores recenseados no 

território nacional e deslocados no estrangeiro podem votar antecipadamente no 

estrangeiro encontram-se taxativamente definidas no n.º 2 do artigo 70.º-B:   

a) Quando deslocados no estrangeiro, por inerência do exercício de funções 

públicas; 

b) Quando deslocados no estrangeiro, por inerência do exercício de funções 

privadas;  

c) Quando deslocados no estrangeiro em representação oficial de seleção 

nacional, organizada por federação desportiva dotada de estatuto de utilidade 

pública desportiva;  

d) Enquanto estudantes, investigadores, docentes e bolseiros de investigação 

deslocados no estrangeiro em instituições de ensino superior, unidades de 

investigação ou equiparadas reconhecidas pelo ministério competente;  

e) Doentes em tratamento no estrangeiro;  

f) Que vivam ou que acompanhem os eleitores mencionados nas alíneas 

anteriores.  

 

Os eleitores que se encontrem numa das situações indicadas podem exercer 

antecipadamente o direito de voto entre o décimo segundo e o décimo dias anteriores 

ao dia da eleição, junto das representações diplomáticas, consulares ou nas delegações 

externas das instituições portuguesas previamente definidas pelo Ministério dos 

Negócios Estrangeiros (n.º 1 do artigo 70.º-E).  
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No caso de realização de um segundo sufrágio, os cidadãos eleitores exercem o direito 

de voto antecipadamente entre o décimo segundo e décimo dias anteriores ao da 

eleição (n.º 5 do artigo 70.º-E).  

 

Lei Eleitoral para a Assembleia da República 

A Lei n.º 14/79, de 16 de maio aprovou a Lei Eleitoral do Presidente da República 

(doravante designada de LEAR), diploma que sofreu dezasseis alterações, cuja versão 

consolidada consultada no portal da Internet do Diário da República Eletrónico.  

 

São eleitores dos deputados à Assembleia da República os cidadãos portugueses 

maiores de dezoito anos e os cidadãos brasileiros, residentes e recenseados no 

território nacional detentores de estatuto de igualdade de direitos políticos3 (artigos 1.º 

e 3.º da LEAR). 

O direito de voto é exercido pessoalmente pelo cidadão eleitor, não sendo admitida 

qualquer forma de representação (n.ºs 1 e 2 do artigo 79.º). Os cidadãos recenseados 

no território nacional exercem o direito de voto presencialmente numa assembleia de 

voto constituída para o efeito. Por sua vez, os cidadãos residentes no estrangeiro e 

inscritos no recenseamento eleitoral português exercem, em regra, o direito de voto por 

via postal, podendo optar por exercê-lo pessoalmente (n.º 4 do artigo 79.º).  

 
3 “Aos brasileiros residentes em Portugal, e detentores do estatuto de igualdade de direitos 

políticos, são reconhecidos todos os direitos políticos de que gozam os cidadãos portugueses. 

Igualam-se desta forma aos nacionais do Estado Português, não podendo ser feita qualquer 

diferença, salvo as que se encontram previstas na CRP, nomeadamente, quanto ao acesso aos 

cargos de Presidente da República, Presidente da Assembleia da  República, Primeiro-Ministro, 

Presidente de qualquer dos tribunais supremos e serviço nas Forças Armadas e na carreira 

diplomática. Este regime de equiparação resultado do «Tratado de Amizade, Cooperação e 

Consulta» celebrado entre Portugal e o Brasil, em Porto Seguro, em 22 de abril de 200, e 

respetivo diploma regulamentar (Decreto-Lei n.º 154/2003, de 15 de julho) tendo sido vontade 

dos Estados Contratantes estabelecer uma identidade de direitos e deveres, sem recorrer à 

atribuição da nacionalidade do país da residência.” – Lei Eleitoral da Assembleia da República 

Anotada. 
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Aos eleitores recenseados no território nacional é permitido o exercício antecipado do 

direito de voto. Para o efeito, a LEAR prevê três modalidades de voto antecipado: voto 

antecipado em mobilidade (artigos 79.º-A e 79.º-C); voto antecipado dos doentes 

internados e presos (n.º 1 do artigo 79.º-B); voto antecipado dos cidadãos eleitores 

deslocados no estrangeiro (n.º 2 do artigo 79.º-B). 

O voto antecipado em mobilidade encontra-se consagrado no artigo 79.º-A da LEAR, 

prevendo a referida norma que “[p]odem votar antecipadamente em mobilidade todos 

os eleitores recenseados no território nacional que nele pretendam exercer o seu direito 

de voto”.  

Por sua vez, o artigo 79.º-C disciplina o modo do exercício do direito de voto antecipado 

em mobilidade. Os eleitores que pretendam exercer antecipadamente em mobilidade 

devem manifestar essa intenção, por via postal ou por meio eletrónico, à Administração 

Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, entre o décimo 

quarto e décimo dias anteriores ao dia da eleição (n.ºs 2 e 3 do artigo 79.º-C). 

Posteriormente, no sétimo dia anterior ao dia da eleição, os eleitores que tiverem 

manifestado essa intenção, dirigem-se à mesa de voto antecipado4 que escolheram e 

exercem o direito de voto (n.ºs 4 a 12 do artigo 79.º-C).  

No n.º 1 do artigo 79.º-B vem prevista a possibilidade de exercício antecipado do direito 

de voto para os cidadãos eleitores que, por motivo de doença, se encontrem internados 

ou previsivelmente venham a estar internados em estabelecimento hospitalar ou se 

encontrem presos no dia da eleição.  

O modo de exercício antecipado do direito de voto para as situações indicadas encontra-

se regulado no artigo 79.º-D. Com efeito, os eleitores que se encontrem numa das 

situações previstas no n.º 1 do artigo 79.º-B podem requerer, por meios eletrónicos ou 

por via postal, à Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna, até ao vigésimo dia anterior ao da eleição, o exercício do direito 

 
4 As mesas de voto em mobilidade são constituídas nos termos do artigo 40.º-B: (a) No território 

do continente, pelo menos uma mesa no município sede de círculo eleitoral; (b) Na Região 

Autónoma da Madeira, duas mesas, a funcionar uma na Câmara Municipal do Funchal e outra 

na Câmara Municipal do Porto Santo; (c) Na Região Autónoma dos Açores, nove mesas, a 

funcionar uma por cada Ilha, numa câmara municipal a designar pelo membro do Governo 

Regional com competência em matéria eleitoral. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116104983/202009251218/73603860/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116104983/202009251418/73603862/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116104983/202009251318/73603861/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116104983/202009251218/73603860/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116104983/202009251418/73603862/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116104983/202009251418/73603862/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116104983/202009251418/73603862/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116104983/202009251318/73603861/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116104983/202009251518/73603863/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116104983/202009251318/73603861/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116104983/202009251118/73603811/diploma/indice?p_p_state=maximized


________________________________________________________ 

 

Projeto de Lei n.º 505/XIV/1ª (PSD) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 12 

 

 

NOTA TÉCNICA  

de voto antecipado, devendo juntar documento comprovativo do impedimento invocado, 

passado pelo médico assistente e confirmado pela direção do estabelecimento 

hospitalar ou documento emitido pelo diretor do estabelecimento prisional (n.º 1 do 

artigo 79.º-D).  

A Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 

envia, até ao décimo dia anterior ao dia da eleição, ao presidente da câmara do 

município onde se encontrem os eleitores, por correio registado com aviso de receção, 

a relação nominal dos eleitores e dos locais abrangidos e o correspondente número de 

boletins de voto (n.º 2 do artigo 79.º-D).  

Entre o décimo terceiro e o décimo dias anteriores ao da eleição, o presidente da 

câmara, em dia e hora previamente anunciados, desloca-se aos estabelecimentos onde 

se encontrem os eleitores internados ou presos para que estes possam exercer o direito 

de voto (n.º 5 do artigo 79.º-D), cabendo aos estabelecimentos hospitalares e prisionais 

garantir as condições necessárias ao exercício do direito de voto antecipado (n.º 7 do 

artigo 79.º-D).  

Por último, o n.º 2 do artigo 79.º-B prevê as situações em que os cidadãos eleitores 

recenseados no território nacional podem exercer antecipadamente o direito de voto 

quando deslocados no estrangeiro, nas representações diplomáticas, consulares ou nas 

delegações externas das instituições públicas portuguesas previamente definidas pelo 

Ministério dos Negócios Estrangeiros. As situações em que os eleitores recenseados no 

território nacional e deslocados no estrangeiro podem votar antecipadamente no 

estrangeiro encontram-se taxativamente definidas no n.º 2 do artigo 79.º-B:   

a) Quando deslocados no estrangeiro, por inerência do exercício de funções 

públicas; 

b) Quando deslocados no estrangeiro, por inerência do exercício de funções 

privadas;  

c) Quando deslocados no estrangeiro em representação oficial de seleção 

nacional, organizada por federação desportiva dotada de estatuto de utilidade 

pública desportiva;  

d) Enquanto estudantes, investigadores, docentes e bolseiros de investigação 

deslocados no estrangeiro em instituições de ensino superior, unidades de 

investigação ou equiparadas reconhecidas pelo ministério competente;  
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e) Doentes em tratamento no estrangeiro;  

f) Que vivam ou que acompanhem os eleitores mencionados nas alíneas 

anteriores.  

 

Os eleitores que se encontrem numa das situações indicadas podem exercer 

antecipadamente o direito de voto entre o décimo segundo e o décimo dias anteriores 

ao dia da eleição, junto das representações diplomáticas, consulares ou nas delegações 

externas das instituições portuguesas previamente definidas pelo Ministério dos 

Negócios Estrangeiros (n.º 1 do artigo 79.º-E).  

 

De acordo com o artigo 1.º da Lei n.º 14/87, de 29 de abril5, que aprova a Lei Eleitoral 

para o parlamento europeu, à eleição dos deputados ao Parlamento Europeu eleitos em 

Portugal aplicam-se as normas na respetiva lei eleitoral, as normas comunitárias 

aplicáveis e, na parte nelas não prevista ou em que as mesmas normas remetam para 

as legislações nacionais, pelas normas que regem a eleição de deputados à Assembleia 

da República, com as necessárias adaptações.  

 

Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais 

A Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto aprovou a Lei Eleitoral dos Órgãos das 

Autarquias Locais (doravante designada de LEOAL), diploma que sofreu dez alterações, 

cuja versão consolidada consultada no portal da Internet do Diário da República 

Eletrónico. 

 

São eleitores da eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais os cidadãos 

portugueses, os cidadãos dos Estados membros da União Europeia quando de igual 

direito gozem legalmente os cidadãos portugueses no Estado de origem daqueles, Os  

cidadãos de países de língua  oficial portuguesa com residência legal há mais de dois 

anos quando de igual direito gozem legalmente os cidadãos portugueses no respetivo 

Estado de origem, outros cidadãos com residência legal em Portugal há mais de três 

 
5 Diploma consolidado retirado do portal oficial do Diário da República Eletrónico. 
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anos desde que nacionais de países que, em condições de reciprocidade, atribuam 

capacidade eleitoral ativa aos portugueses neles residentes (artigo 2.º).  

O direito de voto é exercido pessoal e presencialmente pelo eleitor na assembleia de 

voto (artigos 100.º e 101.º). Todavia, a LEOAL prevê situações excecionais em que é 

permitido aos cidadãos eleitores exercerem antecipadamente o direito de voto. Tais 

situações encontram-se taxativamente previstas no artigo 117.º. Com efeito, prevê o 

artigo 117.º que podem votar antecipadamente:  

a) Os militares, os agentes de forças e serviços de segurança interna e os 

bombeiros e agentes da proteção civil que no dia da realização da eleição 

estejam impedidos de se deslocar à assembleia de voto por imperativo inadiável 

de exercício das suas funções no País ou no estrangeiro; 

b) Os membros integrantes de delegações oficiais do Estado que, por deslocação 

ao estrangeiro em representação do País, se encontrem impedidos de se 

deslocar à assembleia de voto no dia da eleição;  

c) Os trabalhadores marítimos e aeronáuticos, bem como os ferroviários e os 

rodoviários de longo curso que por força da sua atividade profissional se 

encontrem presumivelmente deslocados no dia da realização da eleição;  

d) Os membros que representem oficialmente seleções nacionais, organizadas por 

federações desportivas dotadas de estatuto de utilidade pública desportiva, e se 

encontrem deslocados no estrangeiro, em competições desportivas, no dia da 

realização da eleição;  

e) Os eleitores que por motivo de doença se encontrem internados ou 

presumivelmente internados em estabelecimento hospitalar e impossibilitados 

de se deslocar à assembleia de voto;  

f) Os eleitores que se encontrem presos e não privados de direitos políticos;  

g) Todos os eleitores não abrangidos pelas alíneas anteriores que, por força da 

representação de qualquer pessoa coletiva dos sectores público, privado ou 

cooperativo, das organizações representativas dos trabalhadores ou de 

organizações representativas das atividades económicas, e, ainda, outros 

eleitores que, por imperativo decorrente das suas funções profissionais, se 

encontrem impedidos de se deslocar à assembleia devoto no dia da eleição;  
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h) Os estudantes de instituições de ensino inscritos em estabelecimentos situados 

em distrito, região autónoma ou ilha diferentes daqueles por onde se encontram 

inscritos no recenseamento eleitoral. 

 

Os eleitores que se encontrem numa das situações indicadas nas alíneas a), b), c) e d) 

podem exercer antecipadamente o direito de voto, entre o décimo e o quinto dias 

anteriores ao da eleição, perante o presidente da câmara no município em cuja área se 

encontrem recenseados, devendo fazer prova do impedimento invocado através de 

documento assinado pelo seu superior hierárquico, pela entidade patronal ou outro que 

comprove suficientemente a existência do impedimento ao exercício do direito de voto 

no dia da eleição (n.ºs 1 e 2 do artigo 118.º).  

Por sua vez, os eleitores que se encontrem numa das situações indicadas nas alíneas 

e) e f) – doentes internados e presos - e que pretendam exercer antecipadamente o 

direito de voto devem requerer, por meios eletrónicos ou por via postal, ao presidente 

da câmara do município em que se encontrem recenseados, até ao vigésimo dia anterior 

ao da eleição, a documentação necessária para votar, devendo, para o efeito, enviar 

cópias do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e o documento comprovativo 

do impedimento invocado, passado pelo médico assistente e confirmado pela direção 

do estabelecimento hospitalar ou documento emitido pelo diretor do estabelecimento 

prisional ( n.º 1 do artigo 119.º).  

Até ao 17.º dia anterior ao da eleição, o presidente da câmara do município ao qual foi 

dirigido o pedido, envia ao eleitor, por correio registado com aviso de receção, a 

documentação necessária ao exercício do direito de voto, acompanhado dos 

documentos enviados pelo eleitor,  e ao presidente da câmara municipal do município 

onde se encontre os eleitores a relação nominal dos mesmos e a indicação dos 

estabelecimentos hospitalares ou prisionais onde se encontram os eleitores (n.º 2 do 

artigo 119.º). 

Entre os décimo terceiro e décimo dias anteriores ao da eleição, e em dia e hora 

previamente anunciados, o presidente da câmara municipal do município onde se 

encontrem os eleitores, desloca-se aos estabelecimentos hospitalares ou prisionais 

para que os eleitores possam exercer o direito de voto (n.º 5 do artigo 119.º). 
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Os eleitores que se encontrem na situação indicada na alínea h) – estudantes – e que 

pretendam exercer antecipadamente o direito de voto devem requerer ao presidente da 

câmara do município onde se encontrem recenseados a documentação necessária para 

votar, por meios eletrónicos ou por via postal, ao presidente da câmara do município em 

que se encontrem recenseados, até ao vigésimo dia anterior ao da eleição, devendo 

enviar cópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e juntar documento 

comprovativo do impedimento que consiste numa declaração emitida pela direção do 

estabelecimento de ensino que ateste a sua admissão ou frequência ( n.ºs 1 e 2 do 

artigo 120.º).  

Os eleitores nesta situação exercem o direito de voto perante o presidente da câmara 

da área onde se encontre situado o estabelecimento de ensino que frequentam (n.º 3 

do artigo 120.º).  

 

Lei do Referendo Nacional 

A Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril aprovou a Lei Orgânica do Regime do Referendo 

(doravante designada de LRN), diploma que sofreu sete alterações, cuja versão 

consolidada consultada no portal da Internet do Diário da República Eletrónico. 

 

A LRN prevê no seu artigo 128.º as situações em que os cidadãos eleitores podem 

exercer antecipadamente o direito de voto. Com efeito, prevê aquele artigo que podem 

votar antecipadamente:  

a) Os militares que no dia da realização do referendo estejam impedidos de se 

deslocar à assembleia de voto por imperativo inadiável de exercício das suas 

funções;  

b) Os agentes de forças e serviços que exerçam funções de segurança interna nos 

termos da lei, bem como os bombeiros e agentes da proteção civil, que se 

encontrem em situação análoga à prevista na alínea anterior;  

c) Os trabalhadores marítimos e aeronáuticos, bem como os ferroviários e os 

rodoviários de longo curso que, por força da sua atividade profissional, se 

encontrem presumivelmente embarcados ou deslocados no dia da realização do 

referendo;  
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d) Os eleitores que por motivo de doença se encontrem internados ou 

presumivelmente internados em estabelecimento hospitalar e impossibilitados 

de se deslocar à assembleia ou secção de voto; 

e) Os eleitores que se encontrem presos;  

f) Os membros que representem oficialmente seleções nacionais, organizadas por 

federações desportivas dotadas de utilidade pública desportiva e se encontrem 

deslocados no estrangeiro em competições desportivas, no dia da realização do 

referendo;  

g) Todos os eleitores não abrangidos pelas alíneas anteriores que, por força da 

representação de qualquer pessoa coletiva dos sectores público, privado ou 

cooperativo, das organizações representativas dos trabalhadores ou de 

organizações representativas das atividades económicas, e, ainda, outros 

eleitores que, por imperativo decorrente das suas funções profissionais, se 

encontrem impedidos de se deslocar à assembleia de voto no dia da realização 

do referendo. 

h) Os estudantes de instituições de ensino inscritos em estabelecimentos situados 

em distrito, região autónoma ou ilha diferentes daqueles por onde se encontram 

inscritos no recenseamento eleitoral.  

 

Os eleitores que se encontrem numa das situações indicadas nas alíneas a), b), c), f) e 

g) e que pretendam exercer antecipadamente o direito de voto, dirigem-se ao presidente 

da câmara no município em cuja área se encontrem recenseados, entre os décimo e 

quinto dias anteriores ao do referendo, fazendo-se acompanhar por documento 

comprovativo do impedimento invocado que se consubstancia num documento 

assinado pelo superior hierárquico, pela entidade patronal ou outro que comprove 

suficientemente a existência do impedimento ao exercício do direito de voto no dia do 

referendo ( n.º 1 do artigo 129.º).  

Por sua vez, os eleitores que se encontrem numa das situações indicadas nas alíneas 

e) e f) – doentes internados e presos - e que pretendam exercer antecipadamente o 

direito de voto devem requerer, por meios eletrónicos ou por via postal, ao presidente 

da câmara do município em que se encontrem recenseados, até ao vigésimo dia anterior 

ao da eleição, a documentação necessária para votar, devendo, para o efeito, enviar 
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cópias do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e o documento comprovativo 

do impedimento invocado, passado pelo médico assistente e confirmado pela direção 

do estabelecimento hospitalar ou documento emitido pelo diretor do estabelecimento 

prisional (n.º 1 do artigo 130.º).  

Até ao 17.º dia anterior ao do referendo, o presidente da câmara do município ao qual 

foi dirigido o pedido, envia ao eleitor, por correio registado com aviso de receção, a 

documentação necessária ao exercício do direito de voto, acompanhado dos 

documentos enviados pelo eleitor,  e ao presidente da câmara municipal do município 

onde se encontre os eleitores a relação nominal dos mesmos e a indicação dos 

estabelecimentos hospitalares ou prisionais onde se encontram os eleitores (n.º 2 do 

artigo 130.º). 

Entre os décimo terceiro e décimo dias anteriores ao do referendo, e em dia e hora 

previamente anunciados, o presidente da câmara municipal do município onde se 

encontrem os eleitores, desloca-se aos estabelecimentos hospitalares ou prisionais 

para que os eleitores possam exercer o direito de voto (n.º 5 do artigo 130.º). 

Os eleitores que se encontrem na situação indicada na alínea h) – estudantes – e que 

pretendam exercer antecipadamente o direito de voto devem requerer ao presidente da 

câmara do município onde se encontrem recenseados a documentação necessária para 

votar, por meios eletrónicos ou por via postal, ao presidente da câmara do município em 

que se encontrem recenseados, até ao vigésimo dia anterior ao da eleição, devendo 

enviar cópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e juntar documento 

comprovativo do impedimento que consiste numa declaração emitida pela direção do 

estabelecimento de ensino que ateste a sua admissão ou frequência ( n.ºs 1 e 2 do 

artigo 130.º-B).  

Os eleitores nesta situação exercem o direito de voto perante o presidente da câmara 

da área onde se encontre situado o estabelecimento de ensino que frequentam (n.º 3 

do artigo 130.º-B).  

Podem, igualmente, exercer antecipadamente o direito de voto cidadãos recenseados 

no território nacional e deslocados no estrangeiro, quando se encontrem numa das 

seguintes situações (n.º 4 do artigo 128.º):  

a) Militares, agentes militarizados e civis integrados em operações de 

manutenção de paz, cooperação técnico-militar ou equiparadas;  
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b) Médicos, enfermeiros e outros cidadãos integrados em missões 

humanitárias, como tal reconhecidas pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros;  

c) Investigadores e bolseiros em instituições universitárias ou equiparadas, 

como tal reconhecidas pelo ministério competente;  

d) Estudantes inscritos em instituições de ensino ou que as frequentem ao 

abrigo de programas de intercâmbio;  

e) Os eleitores doentes em tratamento no estrangeiro, bem como os seus 

acompanhantes;  

f) Cidadãos eleitores cônjuges ou equiparados, parentes ou afins que vivam 

com os eleitores mencionados nas alíneas anteriores.  

 

Os cidadãos recenseados no território nacional que se encontrem numa das situações 

acima indicadas e que pretendam exercer antecipadamente o direito de voto no 

estrangeiro, dirigem-se, entre os décimo segundo e décimo dias anteriores ao do 

referendo, às representações diplomáticas, consulares ou às delegações externas dos 

ministérios e instituições públicas portuguesas previamente definidas pelo Ministério dos 

Negócios Estrangeiros (n.º 1 do artigo 130.º-A).  

 

Lei do Referendo dos Açores 

A Lei Orgânica n.º 2/2015, de 12 de fevereiro aprovou o Regime Jurídico do Referendo 

Regional na Região Autónoma dos Açores (doravante designada de LRRAA), diploma 

que não sofreu qualquer alteração. 

A LRRAA prevê no seu artigo 117.º as situações em que os cidadãos eleitores podem 

exercer antecipadamente o direito de voto. Com efeito, prevê aquele artigo que podem 

votar antecipadamente:  

a) Os militares que no dia da realização do referendo estejam impedidos de se 

deslocar à assembleia de voto por imperativo inadiável de exercício das suas 

funções;  

b) Os agentes de forças e serviços que exerçam funções de segurança interna 

nos termos da lei, bem como os bombeiros e agentes da proteção civil, que 

se encontrem em situação análoga à prevista na alínea anterior;  
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c) Os trabalhadores marítimos e aeronáuticos, bem como os ferroviários e os 

rodoviários delongo curso que, por força da sua atividade profissional, se 

encontrem presumivelmente embarcados ou deslocados no dia da 

realização do referendo;  

d) Os eleitores que por motivo de doença se encontrem internados ou 

presumivelmente internados em estabelecimento hospitalar e 

impossibilitados de se deslocar à assembleia ou secção de voto; 

e) Os eleitores que se encontrem presos;  

f) Os membros que representem oficialmente seleções nacionais, organizadas 

por federações desportivas dotadas de utilidade pública desportiva e se 

encontrem deslocados no estrangeiro em competições desportivas, no dia 

da realização do referendo; 

g) Todos os eleitores não abrangidos pelas alíneas anteriores que, por força da 

representação de qualquer pessoa coletiva dos sectores público, privado ou 

cooperativo,   das organizações representativas dos trabalhadores ou de 

organizações representativas das atividades económicas, e, ainda, outros 

eleitores que, por imperativo decorrente das suas funções profissionais, se 

encontrem impedidos de se deslocar à assembleia de voto no dia da 

realização do referendo; 

h) Os estudantes de instituições de ensino inscritos em estabelecimentos 

situados em distrito, região autónoma ou ilha diferentes daqueles por onde 

se encontram inscritos no recenseamento eleitoral.  

 

Os eleitores que se encontrem numa das situações indicadas nas alíneas a), b), c), f) e 

g) e que pretendam exercer antecipadamente o direito de voto, dirigem-se ao presidente 

da câmara no município em cuja área se encontrem recenseados, entre os décimo e 

quinto dias anteriores ao do referendo, fazendo-se acompanhar por documento 

comprovativo do impedimento invocado que se consubstancia num documento 

assinado pelo superior hierárquico, pela entidade patronal ou outro que comprove 

suficientemente a existência do impedimento ao exercício do direito de voto no dia do 

referendo ( n.º 1 do artigo 118.º).  
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Por sua vez, os eleitores que se encontrem numa das situações indicadas nas alíneas 

e) e f) – doentes internados e presos - e que pretendam exercer antecipadamente o 

direito de voto devem requerer, por meios eletrónicos ou por via postal, ao presidente 

da câmara do município em que se encontrem recenseados, até ao vigésimo dia anterior 

ao da eleição, a documentação necessária para votar, devendo, para o efeito, enviar 

cópias do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e o documento comprovativo 

do impedimento invocado, passado pelo médico assistente e confirmado pela direção 

do estabelecimento hospitalar ou documento emitido pelo diretor do estabelecimento 

prisional (n.º 1 do artigo 120.º).  

Até ao décimo sétimo dia anterior ao do referendo, o presidente da câmara do município 

ao qual foi dirigido o pedido, envia ao eleitor, por correio registado com aviso de receção, 

a documentação necessária ao exercício do direito de voto, acompanhado dos 

documentos enviados pelo eleitor,  e ao presidente da câmara municipal do município 

onde se encontre os eleitores a relação nominal dos mesmos e a indicação dos 

estabelecimentos hospitalares ou prisionais onde se encontram os eleitores (n.º 2 do 

artigo 120.º). 

Entre os décimo terceiro e décimo dias anteriores ao do referendo, e em dia e hora 

previamente anunciados, o presidente da câmara municipal do município onde se 

encontrem os eleitores, desloca-se aos estabelecimentos hospitalares ou prisionais 

para que os eleitores possam exercer o direito de voto (n.º 5 do artigo 120.º). 

Os eleitores que se encontrem na situação indicada na alínea h) – estudantes – e que 

pretendam exercer antecipadamente o direito de voto devem requerer ao presidente da 

câmara do município onde se encontrem recenseados a documentação necessária para 

votar, por meios eletrónicos ou por via postal, ao presidente da câmara do município em 

que se encontrem recenseados, até ao vigésimo dia anterior ao da eleição, devendo 

enviar cópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e juntar documento 

comprovativo do impedimento que consiste numa declaração emitida pela direção do 

estabelecimento de ensino que ateste a sua admissão ou frequência ( n.ºs 1 e 2 do 

artigo 119.º).  

Os eleitores nesta situação exercem o direito de voto nos paços do concelho do 

município em que se situar o respetivo estabelecimento de ensino, no nono dia anterior 
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ao da realização do referendo, entre as 9:00 e as 19:00, sob a responsabilidade do 

presidente da câmara ou de vereador por ele designado (n.º 5 do artigo 119.º).  

Podem, igualmente, exercer antecipadamente o direito de voto cidadãos recenseados 

no território nacional e deslocados no estrangeiro, quando se encontrem numa das 

seguintes situações (n.º 3 do artigo 117.º):  

a) Militares, agentes militarizados e civis integrados em operações de 

manutenção de paz, cooperação técnico -militar ou equiparadas;  

b) Médicos, enfermeiros e outros cidadãos integrados em missões 

humanitárias, como tal reconhecidas pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros;  

c) Investigadores e bolseiros em instituições universitárias ou equiparadas, 

como tal reconhecidas pelo ministério competente;  

d) Estudantes inscritos em instituições de ensino ou que as frequentem ao 

abrigo de programas de intercâmbio;  

e) Os eleitores doentes em tratamento no estrangeiro, bem como os seus 

acompanhantes. 

 

Os cidadãos recenseados na Região Autónoma dos Açores que se encontrem numa 

das situações acima indicadas e que pretendam exercer antecipadamente o direito de 

voto no estrangeiro, dirigem-se, entre os décimo segundo e décimo dias anteriores ao 

do referendo, às representações diplomáticas, consulares ou às delegações externas 

dos ministérios e instituições públicas portuguesas previamente definidas pelo Ministério 

dos Negócios Estrangeiros (n.º 1 do artigo 121.º).  

 

Lei do Referendo Local 

A Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24 de agosto aprovou o Regime do Referendo Local 

(doravante designada de LRL), diploma que sofreu três alterações, cuja versão 

consolidada consultada no portal da Internet do Diário da República Eletrónico. 

 

A LRL prevê no seu artigo 118.º as situações em que os cidadãos eleitores podem 

exercer antecipadamente o direito de voto. Com efeito, prevê aquele artigo que podem 

votar antecipadamente:  

https://dre.pt/application/file/a/330295
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116111078/202009251200/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116111078/202009251200/73605122/diploma/indice?p_p_state=maximized
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a) Os militares que no dia da realização do referendo estejam impedidos de se 

deslocar à assembleia de voto por imperativo inadiável de exercício das suas 

funções;  

b) Os agentes de forças e serviços que exerçam funções de segurança interna 

nos termos da lei, bem como os bombeiros e agentes da proteção civil, que 

se encontrem em situação análoga à prevista na alínea anterior;  

c) Os trabalhadores marítimos e aeronáuticos, bem como os ferroviários e os 

rodoviários de longo curso que, por força da sua atividade profissional, se 

encontrem presumivelmente embarcados ou deslocados no dia da 

realização do referendo;  

d) Os eleitores que por motivo de doença se encontrem internados ou 

presumivelmente internados em estabelecimento hospitalar e 

impossibilitados de se deslocar à assembleia ou secção de voto; 

e) Os eleitores que se encontrem presos;  

f) Os membros que representem oficialmente seleções nacionais, organizadas 

por federações desportivas dotadas de utilidade pública desportiva e se 

encontrem deslocados no estrangeiro em competições desportivas, no dia 

da realização do referendo;  

g) Todos os eleitores não abrangidos pelas alíneas anteriores que, por força da 

representação de qualquer pessoa coletiva dos sectores público, privado ou 

cooperativo, das organizações representativas dos trabalhadores ou de 

organizações representativas das atividades económicas, e, ainda, outros 

eleitores que, por imperativo decorrente das suas funções profissionais, se 

encontrem impedidos de se deslocar à assembleia de voto no dia da 

realização do referendo; 

h) Os estudantes de instituições de ensino inscritos em estabelecimentos 

situados em distrito, região autónoma ou ilha diferentes daqueles por onde 

se encontram inscritos no recenseamento eleitoral.  

 

Os eleitores que se encontrem numa das situações indicadas nas alíneas a), b), c), f) e 

g) e que pretendam exercer antecipadamente o direito de voto, dirigem-se ao presidente 

da câmara no município em cuja área se encontrem recenseados, entre os décimo e 
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quinto dias anteriores ao do referendo, fazendo-se acompanhar por documento 

comprovativo do impedimento invocado que se consubstancia num documento 

assinado pelo superior hierárquico, pela entidade patronal ou outro que comprove 

suficientemente a existência do impedimento ao exercício do direito de voto no dia do 

referendo (n.º 1 do artigo 119.º).  

Por sua vez, os eleitores que se encontrem numa das situações indicadas nas alíneas 

e) e f) – doentes internados e presos - e que pretendam exercer antecipadamente o 

direito de voto devem requerer, por meios eletrónicos ou por via postal, ao presidente 

da câmara do município em que se encontrem recenseados, até ao vigésimo dia anterior 

ao da eleição, a documentação necessária para votar, devendo, para o efeito, enviar 

cópias do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e o documento comprovativo 

do impedimento invocado, passado pelo médico assistente e confirmado pela direção 

do estabelecimento hospitalar ou documento emitido pelo diretor do estabelecimento 

prisional (n.º 1 do artigo 120.º).  

Até ao décimo sétimo dia anterior ao do referendo, o presidente da câmara do município 

ao qual foi dirigido o pedido, envia ao eleitor, por correio registado com aviso de receção, 

a documentação necessária ao exercício do direito de voto, acompanhado dos 

documentos enviados pelo eleitor,  e ao presidente da câmara municipal do município 

onde se encontre os eleitores a relação nominal dos mesmos e a indicação dos 

estabelecimentos hospitalares ou prisionais onde se encontram os eleitores (n.º 2 do 

artigo 120.º). 

Entre os décimo terceiro e décimo dias anteriores ao do referendo, e em dia e hora 

previamente anunciados, o presidente da câmara municipal do município onde se 

encontrem os eleitores, desloca-se aos estabelecimentos hospitalares ou prisionais 

para que os eleitores possam exercer o direito de voto (n.º 5 do artigo 120.º). 

Os eleitores que se encontrem na situação indicada na alínea h) – estudantes – e que 

pretendam exercer antecipadamente o direito de voto devem requerer ao presidente da 

câmara do município onde se encontrem recenseados a documentação necessária para 

votar, por meios eletrónicos ou por via postal, ao presidente da câmara do município em 

que se encontrem recenseados, até ao vigésimo dia anterior ao da eleição, devendo 

enviar cópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e juntar documento 

comprovativo do impedimento que consiste numa declaração emitida pela direção do 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116111078/202009251300/73605123/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116111078/202009251400/73605124/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116111078/202009251400/73605124/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116111078/202009251400/73605124/diploma/indice?p_p_state=maximized
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estabelecimento de ensino que ateste a sua admissão ou frequência (n.ºs 1 e 2 do artigo 

120.º-B).  

Os eleitores nesta situação exercem o direito de voto perante o presidente da câmara 

do município onde se encontre situado o estabelecimento de ensino (n.º 3 do artigo 

120.º-B). 

Podem, igualmente, exercer antecipadamente o direito de voto cidadãos recenseados 

no território nacional e deslocados no estrangeiro, quando se encontrem numa das 

seguintes situações (n.º 4 do artigo 118.º):  

a) Militares, agentes militarizados e civis integrados em operações de 

manutenção de paz, cooperação técnico -militar ou equiparadas;  

b) Médicos, enfermeiros e outros cidadãos integrados em missões 

humanitárias, como tal reconhecidas pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros;  

c) Investigadores e bolseiros em instituições universitárias ou equiparadas, 

como tal reconhecidas pelo ministério competente;  

d) Estudantes inscritos em instituições de ensino ou que as frequentem ao 

abrigo de programas de intercâmbio;  

e) Os eleitores doentes em tratamento no estrangeiro, bem como os seus 

acompanhantes. 

 

Os cidadãos recenseados no território nacional e que se encontrem numa das situações 

acima indicadas e que pretendam exercer antecipadamente o direito de voto no 

estrangeiro, dirigem-se, entre os décimo segundo e décimo dias anteriores ao do 

referendo, às representações diplomáticas, consulares ou às delegações externas dos 

ministérios e instituições públicas portuguesas previamente definidas pelo Ministério dos 

Negócios Estrangeiros (n.º 1 do artigo 120.º-A).  

 

II. Enquadramento parlamentar 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

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

momento, se encontra pendente, com o mesmo objeto, o Projeto de Lei n.º 549/XIV/2.ª 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116111078/202009251600/73605126/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116111078/202009251600/73605126/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116111078/202009251600/73605126/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116111078/202009251600/73605126/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116111078/202009252000/73605122/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116111078/202009252300/73605125/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45331
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(PS) - Estabelece um regime excecional de voto antecipado na eleição do Presidente 

da República para os eleitores a quem foi decretado confinamento obrigatório, 

decorrente da epidemia SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, no respetivo domicílio ou 

noutro local definido pelas autoridades de saúde que não em estabelecimento hospitalar 

(mas não petições). 

Sobre matéria conexa – lei eleitora, encontram-se ainda pendentes os projetos de lei 

n.os 547/XIV/2.ª (PS) - Altera disposições das leis eleitorais para o Presidente da 

República, a Assembleia da República e dos órgãos das autarquias locais, as leis 

orgânicas do regime do referendo e do referendo local e o regime jurídico do 

recenseamento eleitoral, alargando o voto em mobilidade e simplificando e 

uniformizando disposições transversais à realização de atos eleitorais e referendários, 

548/XIV/2.ª (PS) - Harmoniza a Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu com as 

disposições em vigor na ordem jurídica portuguesa sobre perda de mandato de titulares 

de cargos eletivos. 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Na Legislatura anterior foram apreciadas sobre a mesma matéria e discutidas 

conjuntamente as iniciativas legislativas a seguir elencadas, as quais deram origem à 

Lei Orgânica n.º 3/2018, 17 de agosto -  Procede à décima sexta alteração à Lei n.º 

14/79, de 16 de maio, que aprova a Lei Eleitoral para a Assembleia da República, à 

vigésima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio, que regulamenta 

a eleição do Presidente da República, à oitava alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 

14 de agosto, que regula a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais, à 

terceira alteração à Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24 de agosto, que aprova o regime 

jurídico do referendo local, e revoga o Decreto-Lei n.º 95-C/76, de 30 de janeiro, que 

estabelece a organização do processo eleitoral no estrangeiro: 

➢ Projeto de Lei n.º 426/XIII/2.ª (BE) - Organização do processo eleitoral no 

estrangeiro (alteração ao Decreto-Lei n.º 95-C/76, de 30 de janeiro); 

➢ Projeto de Lei n.º 427/XIII/2.ª (BE) - Recenseamento eleitoral de cidadãos 

portugueses residentes no estrangeiro; 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45329
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45330
https://dre.pt/home/-/dre/116090196/details/maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41060
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41061
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➢ Projeto de Lei n.º 516/XIII/2.ª (PSD) - Uniformiza o modo de exercício do direito 

de voto dos eleitores residentes no estrangeiro, procedendo à 21.ª alteração ao 

Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio, que regulamenta a Eleição do 

Presidente da República, à 16.ª alteração à Lei n.º 14/79, de 16 de maio, que 

aprova a Lei Eleitoral para a Assembleia da República, à 6.ª alteração à Lei n.º 

14/87, de 29 de abril, que aprova a Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu, e à 

revogação do Decreto-Lei n.º 95-C/76, de 30 de janeiro (Organização do 

Processo Eleitoral no Estrangeiro); 

➢ Projeto de Lei n.º 517/XIII/2.ª (PSD) - Torna oficioso e automático o 

recenseamento eleitoral dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, 

procedendo à 5.ª alteração à Lei n.º 13/99, de 22 de março, que estabelece o 

novo Regime Jurídico do Recenseamento Eleitoral; 

➢ Proposta de Lei n.º 77/XIII/2.ª (GOV) - Altera a Lei Eleitoral da Assembleia da 

República e a Lei Eleitoral do Presidente da República 

➢ Proposta de Lei n.º 78/XIII/2.ª (GOV) - Altera o regime jurídico do 

Recenseamento Eleitoral. 

Os Projetos de Lei n.ºs 308/XIII/2.ª (BE) - Procede à sexta alteração à lei eleitoral dos 

órgãos das autarquias locais, aprovada pela lei orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto,  

318/XIII/2.ª (CDS-PP) - Altera a Lei Orgânica nº 1/2001, de 14 de Agosto (Lei Eleitoral 

dos Órgãos das Autarquias Locais), em matéria de candidaturas por grupos de cidadãos 

eleitores, e 328/XIII/2.ª (PS) - 6.ª Alteração à Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias 

Locais, simplificando e clarificando as condições de apresentação de candidaturas por 

grupos de cidadãos e alargando o âmbito de aplicação da Lei da Paridade, foram 

também discutidos conjuntamente, tendo dado origem à Lei Orgânica n.º 1/2017, de 02 

de maio, Sexta alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto (lei que regula a 

eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais).   

Foram ainda, na mesma Legislatura, apreciadas as seguintes iniciativas legislativas: 

➢ Projeto de Lei n.º 756/XIII/3.ª (PSD) - 21.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 319-A/76, 

de 3 de maio, que regulamenta a eleição do Presidente da República, 16.ª 

alteração à Lei Eleitoral para a Assembleia da República, aprovada pela Lei n.º 

14/79, de 16 de maio, 8.ª alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41351
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41352
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41359
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41360
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40672
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40692
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40726
https://dre.pt/home/-/dre/106955047/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/106955047/details/maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42114
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que regula a eleição dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais, 7.ª 

alteração à Lei Orgânica do Regime do Referendo, aprovada pela Lei n.º 15-

A/98, de 3 de abril, e 3.ª alteração ao Regime Jurídico do Referendo Local, 

aprovado pela Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24 de agosto, adequando as 

incapacidades eleitorais ativas ao novo regime civil das incapacidades, tendo 

sido rejeitado, em votação da generalidade, ocorrida a 18-07-2018, com os votos 

contra do PS, BE, PCP, PEV, a abstenção do PAN e os votos a favor do PSD, 

CDS-PP; 

➢ Projeto de Lei n.º 433/XIII/2.ª (PS, PSD, BE e PCP) - Alteração à Lei Eleitoral 

dos Órgãos das Autarquias Locais, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1/2001, de 

14 de agosto, e alterada pelas Leis Orgânicas n.º 5-A/2001, de 26 de novembro, 

n.º 3/2005, de 29 de agosto, n.º 3/2010, de 15 de dezembro, e n.º 1/2011, de 30 

de novembro, e pela Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho, o qual deu origem à Lei 

Orgânica n.º 2/2017, de 2 de maio, Sétima alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, 

de 14 de agosto (lei que regula a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias 

locais); 

➢ Projeto de Lei n.º 63/XIII/1.ª (PSD e CDS-PP) - 21ª Alteração ao Decreto-Lei n.º 

319-A/76, de 3 de maio, que regulamenta a eleição do Presidente da República, 

16ª alteração à Lei Eleitoral para a Assembleia da República, aprovada pela Lei 

n.º 14/79, de 16 de maio, 6ª alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, 

que regula a eleição dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais, e 3ª 

alteração ao Regime Jurídico do Referendo Local, aprovado pela Lei Orgânica 

n.º 4/2000, de 24 de agosto, adequando as incapacidades eleitorais ativas ao 

novo regime civil das incapacidades, o qual foi rejeitado, em votação na 

especialidade, ocorrida a 20-07-2016, com os votos contra do PS, BE, PCP e 

PEV, a abstenção do PAN e os votos a favor do PSD, CDS-PP. 

Na XII Legislatura, foram apreciadas, sobre a mesma matéria – exercício do voto 

antecipado, as seguintes iniciativas legislativas: 

➢ Projeto de Lei n.º 519/XII/3.ª (PS) - Procede à 20.ª alteração da Lei Eleitoral do 

Presidente da República, constante do Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de Maio, 

à 15.ª alteração da Lei Eleitoral da Assembleia da República, constante da Lei 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41085
https://dre.pt/home/-/dre/106955048/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/106955048/details/maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39872
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38253
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n.º 14/79, de 16 de Maio, à 5.ª alteração da Lei Eleitoral dos Órgãos das 

Autarquias Locais, constante da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de Agosto, à 3ª 

alteração do Regime Jurídico do Referendo Nacional, constante da Lei nº 15-

A/98 de 3 de Abril e à 2ª alteração do Regime Jurídico do Referendo Local, 

constante da Lei orgânica n.º 4/2000, de 24 de Agosto, consagrando o regime 

do exercício do voto antecipado relativamente aos funcionários diplomáticos e 

seus familiares, tendo o mesmo sido rejeitado na generalidade com os votos 

contra do PSD, CDS-PP, PCP e PEV, abstenção do BE e o voto a favor do PS; 

➢ Projeto de Lei n.º 965/XII/4.ª (BE) - Altera as Leis Eleitorais, permitindo o voto 

antecipado a doentes que estejam impossibilitados de se deslocar, ou de se 

deslocar pelos seus próprios meios, às mesas de voto, o qual caducou a 22-10-

2015. 

Na XI Legislatura, sobre a mesma matéria – exercício do voto antecipado, foi apreciada 

e aprovada a Proposta de Lei n.º 35/XI/1.ª (Gov) - Alarga e uniformiza o regime do 

exercício do voto antecipado nas eleições do Presidente da República, da Assembleia 

da República, dos órgãos das autarquias locais, do Parlamento Europeu e nos 

referendos nacional e local, tendo dado origem à Lei Orgânica n.º 3/2010, de 15 de 

dezembro, a qual veio alterar o regime jurídico das eleições do Presidente da República, 

da Assembleia da República, dos órgãos das autarquias locais, do Parlamento Europeu 

e dos referendos nacional e local, designadamente alargando e uniformizando o regime 

do exercício do voto antecipado 

Na X Legislatura foram também apreciadas duas iniciativas legislativas sobre a mesma 

matéria – exercício do voto antecipado: o Projeto de Lei n.º 889/X/4.ª (CDS-PP) - 

Exercício do direito de voto para a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu pelos 

eleitores recenseados nas Regiões Autónomas, deslocados da sua área de 

recenseamento no dia do acto eleitoral, através do voto antecipado, tendo caducado a 

14-10-2009, e a Proposta de Lei n.º 164/X/3.ª (Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira) - Exercício do direito de voto para a eleição da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma da Madeira pelos eleitores recenseados na Região 

Autónoma da Madeira, deslocados da sua área de recenseamento no dia do acto 

eleitoral através de voto antecipado e do voto por meio electrónico, tendo dado origem 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39536
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35623
https://dre.pt/home/-/dre/306947/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/306947/details/maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=34756
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33614
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33614
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à Lei Orgânica n.º  1/2009, de 19 de janeiro, a qual introduziu a primeira alteração à Lei 

Orgânica n.º 1/2006, de 13 de Fevereiro, Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma da Madeira. 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa em apreço é apresentada por treze Deputados do Grupo Parlamentar do 

Partido Social Democrata (PSD), ao abrigo e 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 n.º 1 do 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), que consagram o poder 

de iniciativa da lei. 

Assumindo a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 

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

designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, embora deva ser objeto de 

aperfeiçoamento, e é precedida de uma breve exposição de motivos, pelo que cumpre 

os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do RAR. 

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

120.º do RAR, 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. 

Refira-se ainda que a presente iniciativa contempla matérias que se enquadram no 

âmbito das alíneas a), b) e l) do artigo 164.º da Constituição, integrando, deste modo, o 

elenco de matérias de reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia da 

República, sendo que “(…)nestas matérias só a AR pode emitir as leis, interpretá-las, 

suspendê-las, modificá-las, revogá-las”6. Acresce que, nos termos n.º 4 do artigo 168.º 

da Constituição, têm obrigatoriamente de ser votadas na especialidade pelo Plenário as 

 
6 J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. II, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2014, pág. 310. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/602689/details/maximized
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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matérias relativas às eleições dos titulares dos órgãos de soberania e aos regimes de 

referendo. 

Em caso de aprovação, a lei que venha a resultar da presente iniciativa deve revestir a 

forma de lei orgânica, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 166.º da Constituição, 

e ser aprovada, na votação final global, por maioria absoluta dos Deputados em 

efetividade de funções, conforme o estatuído no n.º 5 do artigo 168.º da Constituição, 

com recurso ao voto eletrónico (n.º 4 do artigo 94.º do RAR). Deve ainda ser cumprido 

o procedimento previsto no n.º 5 do artigo 278.º da Constituição, que determina que “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”. 

Em caso de aprovação da presente iniciativa, para efeitos de eventual ponderação pela 

Comissão em sede de apreciação na especialidade, cabe assinalar: 

▪ Os n.ºs 5 a 11 do artigo 70.º-B da Lei Eleitoral do Presidente da República e os 

n.ºs 5 a 10 do artigo 79.º-B da Lei Eleitoral para a Assembleia da República 

encontram-se revogados, decorrente da alteração introduzida pela Lei Orgânica 

n.º 3/2018, de 17 de agosto. Assim, as normas em causa, que não sofrem 

alteração pela presente iniciativa, devem ser representadas colocando-se após 

o número respetivo o símbolo “[...]”, sendo a menção “[Revogado]” enganadora, 

ao indiciar que a revogação é operada pela iniciativa em análise, o que não é o 

caso; 

▪ A Lei Eleitoral do Presidente da República inclui nos artigos a alterar o artigo 

70.º-E, que constitui, na verdade, um novo artigo que é aditado, mas ao qual, 

em termos de inserção sistemática, se pretende dar o número de um artigo 

existente, renumerando o atual artigo 70.º-E como artigo 70.º-F (n.º 2 do artigo 

2.º do articulado) (a mesma situação se verifica, aliás, na Lei Eleitoral para a 

Assembleia da República, no que se refere à alteração ao artigo 79.º-E). Sendo 

de evitar, em termos de legística, a renumeração de artigos em virtude de 

alterações introduzidas, caso tal se mostre inevitável deverá ficar claro, em prol 

da segurança jurídica, que se procede ao aditamento de um novo artigo e à 
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renumeração do atual. Refira-se que, para o mesmo efeito, a opção utilizada na 

Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril (Lei Orgânica do regime do referendo) quanto ao 

artigo 130.º-A (n.º 2 do artigo 6.º e artigo 7.º do articulado) parece ser uma opção 

mais consentânea com a clareza e segurança jurídicas; 

▪ A Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril (Lei Orgânica do Regime do Referendo), e o 

Regime Jurídico do Referendo Regional na Região Autónoma dos Açores, 

aprovado pela Lei Orgânica n.º 2/2015, de 12 de fevereiro, incluem alterações 

e aditamentos de anexos. Sugere-se que para o efeito sejam consideradas as 

regras constantes do Guia de Legística para a Elaboração de Atos Normativos7, 

que preconiza que “(...) deve ser utilizado um anexo em caso de alteração ou 

de aditamento de anexo”.  

O projeto de lei sub judice deu entrada em 14 de setembro de 2020, foi admitido e, por 

despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, baixou, na generalidade, 

à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) em 16 

de setembro, data em que também foi anunciado em reunião Plenária. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O projeto de lei em apreciação tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto, em 

conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário8, embora possa ser 

objeto de aperfeiçoamento em caso de aprovação. 

Identifica, no seu título, seis diplomas que visa alterar, indicando também o número de 

ordem de alteração respetiva, dando cumprimento ao n.º 1 do artigo 6.º (primeira parte) 

da referida lei, por um lado, e observando as regras da legística formal para a formação 

dos títulos, por outro lado. 

O artigo 1.º (Objeto) da presente iniciativa, ainda cumprindo o disposto no n.º 1 do artigo 

6.º da lei formulário, elenca os diplomas alterados, identificando todos os diplomas que 

 
7 Guia de Legística para a Elaboração de Atos Normativos, Assembleia da República, 2020, pág. 47. 
8 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho 

https://dre.pt/application/file/25346100
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lhes introduziram alterações anteriores e indicando o número de ordem da alteração 

agora introduzida. 

Atendendo à informação contida no artigo 1.º, parece desnecessário repetir no título da 

iniciativa o número de ordem da alteração introduzida, o que o torna demasiado longo. 

Acresce que deverá ainda ser feita menção a uma outra lei também alterada. 

Em face do exposto, em caso de aprovação, sugere-se o seguinte título: 

“Alarga o voto antecipado aos eleitores que se encontrem em confinamento 

obrigatório no âmbito de uma situação de grave risco para a saúde pública, 

alterando a Lei Eleitoral do Presidente da República, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 

319-A/76, de 3 de maio, a Lei Eleitoral para a Assembleia da República, aprovada 

pela Lei n.º 14/79, de 16 de maio, a Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, que 

regula a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais, a Lei n.º 15-A/98, de 

3 de abril (Lei Orgânica do Regime do Referendo), o Regime Jurídico do Referendo 

Regional na Região Autónoma dos Açores, aprovado pela Lei Orgânica n.º 2/2015, 

de 12 de fevereiro, o regime jurídico do referendo local, aprovado pela Lei Orgânica 

n.º 4/2000, de 24 de agosto, e a Lei n.º 13/99, de 22 de março, que estabelece o regime 

jurídico do recenseamento eleitoral.” 

O n.º 2 do artigo 6.º da lei formulário determina que deve proceder-se à republicação 

integral dos diplomas legislativos, em anexo às referidas alterações, sempre que sejam 

introduzidas alterações, independentemente da sua natureza ou extensão, 

nomeadamente, a leis orgânicas. Em cumprimento deste dispositivo, o artigo 14.º do 

articulado prevê a republicação, em anexo, dos seis diplomas alterados que revestem a 

forma de lei orgânica. Todavia, uma vez que os anexos indicados não foram juntos à 

iniciativa pelos autores, sendo a mesma aprovada, ficará para o momento da apreciação 

na especialidade a inclusão dos textos correspondentes às referidas republicações. 

Refira-se, por fim, que, em caso de aprovação, a presente iniciativa toma a forma de lei 

orgânica, devendo ser objeto de publicação na 1.ª série do Diário da República e fazer 

referência expressa à sua natureza, em conformidade com o disposto na alínea c) do 

n.º 2 do artigo 3.º e no n.º 3 do artigo 9.º da lei formulário. 
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Mostrando-se em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei referida, 

dispõe o artigo 15.º que a iniciativa entrará em vigor no dia seguinte ao da publicação. 

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

outras questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

A iniciativa não contém qualquer norma de regulamentação.  

 

 

 

IV. Análise de direito comparado 

• Enquadramento no plano da União Europeia 

O plano da União Europeia e do seu Direito podem contribuir, neste escopo, como 

auxiliar comparativo. Nele, o princípio democrático tem máxima expressão e está 

patente nos Tratados. Com efeito, o Tratado da União Europeia dedica um título próprio, 

o Título II, relativo aos princípios democráticos, onde consagra: 

• no artigo 10.º, que “o funcionamento da União baseia-se na democracia 

representativa” e que “os cidadãos estão diretamente representados, ao 

nível da União, no Parlamento Europeu”; 

• no artigo 14.º, relativo ao Parlamento Europeu, órgão com as funções 

legislativa, orçamental, de controlo político e de consulta, que “os 

membros do Parlamento Europeu são eleitos, por sufrágio universal 

direto, livre e secreto, por um mandato de cinco anos” (número 3). 

Também a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a que o Tratado da 

União Europeia atribui valor jurídico equivalente ao dos Tratados (artigo 6.º, número 1), 

aporta no artigo 39.º – Direito de eleger e de ser eleito nas eleições para o Parlamento 

Europeu – que “todos os cidadãos da União gozam do direito de eleger e de serem 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
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eleitos para o Parlamento Europeu no Estado-Membro de residência, nas mesmas 

condições que os nacionais desse Estado” (número 1), e bem assim que “os membros 

do Parlamento Europeu são eleitos por sufrágio universal direto, livre e secreto” (número 

2), o que simboliza, pois, o princípio da democracia representativa. 

Nesta ambiência figuram, com naturalidade, os artigos 20.º, 22.º e 223.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, que no seu turno reconhecem: 

• aos cidadãos “o direito de eleger e ser eleitos nas eleições para o 

Parlamento Europeu, bem como nas eleições municipais do Estado-

Membro de residência, nas mesmas condições que os nacionais desse 

Estado” (artigo 20.º, número 2, alínea b); 

• que “qualquer cidadão da União residente num Estado-Membro que não 

seja o da sua nacionalidade, goza do direito de eleger e de ser eleito nas 

eleições para o Parlamento Europeu no Estado--Membro de residência, 

nas mesmas condições que os nacionais desse Estado” (artigo 22.º, 

número 2); 

• que “o Parlamento Europeu elaborará um projeto destinado a estabelecer 

as disposições necessárias para permitir a eleição dos seus membros 

por sufrágio universal direto, segundo um processo uniforme em todos 

os Estados-Membros ou baseado em princípios comuns a todos os 

Estados- -Membros” (artigo 223.º, número 1). 

A definição normativa referida neste artigo 223.º foi concretizada pelo Ato relativo à 

eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo, de 20 

de setembro de 1976, recentemente alterada pela Decisão (UE, Euratom) 2018/994 do 

Conselho, de 13 de julho de 2018, que aportou ao texto uma nova redação onde se 

podem encontrar normas relativas ao exercício do direito de voto, tais como a 

possibilidade de utilizar diferentes métodos de votação (votação antecipada, votação 

eletrónica, votação pela Internet e votação por correspondência): 

Artigo 4.º-A: “Nas eleições para o Parlamento Europeu, os Estados-

Membros podem prever  a possibilidade de votar antecipadamente, 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:41976X1008(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:41976X1008(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:41976X1008(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018D0994
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018D0994
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votar por correspondência e votar por meios  eletrónicos ou pela 

Internet. Se o fizerem, adotam as medidas suficientes para garantir, em 

 particular, a fiabilidade do resultado, o segredo de voto e a proteção dos 

dados pessoais, em  conformidade com o direito da União aplicável”. 

À laia de conclusão, o Direito da União Europeia, apenas para si e no que é sinónimo 

de um sufrágio direto e universal – as eleições para o Parlamento Europeu – consagra 

a oportunidade do voto antecipado (e bem assim por correspondência, por meios 

eletrónicos ou pela Internet), relegando para os direitos estaduais, contudo, o monopólio 

legislativo da definição regulamentar do seu exercício, contanto que garantam, muito 

particularmente, a fiabilidade dos resultados, a confidencialidade do voto e a proteção 

dos dados pessoais. 

 

• Enquadramento internacional 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: 

Alemanha, Espanha e França. 

 

ALEMANHA 

Na Alemanha qualquer pessoa pode votar por correspondência (Briefwahl) nas eleições 

federais, devendo para isso requerê-lo. Esta possibilidade está prevista na 

Bundeswahlgesetz (artigo 36)  e na Bundeswahlordnung (respetivamente, Lei e 

Regulamento Eleitoral Federal). 

 

Não tendo sido localizadas alterações ao nível da legislação federal nesta matéria em 

virtude da pandemia de COVID-19, dá-se nota do processo ocorrido na Baviera, estado 

que realizou em março eleições locais. A primeira volta das eleições teve lugar a 15 de 

março, com regras sanitárias adaptadas ao novo contexto e sendo permitido que quem 

não pudesse votar pessoalmente o fizesse em casa, pedindo a outro eleitor que 

recolhesse os boletins de voto, lhos levasse e depois os entregasse na assembleia de 

voto. Para a segunda volta foi determinado o voto por correspondência para todos os 

eleitores, aos quais os boletins foram automaticamente enviados. A lei da Baviera que 

https://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/index.html#BJNR003830956BJNE004606160
https://www.gesetze-im-internet.de/bwo_1985/index.html#BJNR017690985BJNE001413377
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regula as eleições locais (Gesetz über die Wahl der Gemeinderäte, der Bürgermeister, 

der Kreistage und der Landräte) prevê o voto por correspondência em moldes 

semelhantes aos da lei federal, tendo para este efeito sido aditado o artigo 60A, que se 

aplica apenas às eleições referidas. 

 

ESPANHA 

Não se localizou qualquer previsão específica de voto antecipado em virtude da 

pandemia de COVID-19, mas a legislação espanhola contempla a possibilidade de voto 

por correspondência para os eleitores que prevejam que não se poderão deslocar à 

assembleia de voto no dia das eleições (cujo processo está regulado no artigo artigo 72. 

e seguintes da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General), 

bem como para os eleitores que vivam no estrangeiro, que podem optar por votar por 

correspondência ou depositar o voto na urna no consulado respetivo, entre 4 a 2 dias 

antes da data das eleições (cfr. artigo 75. da mesma lei). 

 

Recorde-se que as eleições para os Parlamentos de duas das Comunidades Autónomas 

(Galiza e País Basco), inicialmente previstas para abril de 2020, foram adiadas por 

causa da pandemia, tendo tido lugar em julho. De acordo com as pesquisas feitas, os 

Governos das duas Comunidades proibiram de votar presencialmente as pessoas que 

tinham testado positivo para o coronavírus nos últimos 14 dias. Aos eleitores que se 

encontravam em quarentena (sem testes positivos) foi permitido ir votar devendo as 

mesmas tomar precauções adicionais (designadamente ir votar em horas de menor 

afluência). 

 

FRANÇA 

A lei francesa permite que qualquer pessoa vote por procuração, conforme disposto no 

artigo  L71 e seguintes do Code électoral. De entre as regras previstas, refira-se que o  

mandante e o mandatário devem estar inscritos no mesmo círculo eleitoral (commune), 

embora possam não ser da mesma assembleia de voto (bureau de vote). Cada 

mandatário só pode ser titular de, no máximo, duas procurações, e desde que apenas 

uma estabelecida em França. O mandatário vota no lugar do mandante e assina a lista 

de presenças, depois de exibir a procuração. 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGLKrWG
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGLKrWG
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGLKrWG-60a
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672&p=20190625&tn=1#sx
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672&p=20190625&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672&p=20190625&tn=1#asetentaycinco
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006164059/2020-09-28/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239
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Em virtude da pandemia, as condições de votação por procuração foram simplificadas, 

com vista à segunda volta das eleições municipais, a 28 de junho, através da Loi n° 

2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections 

municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. 

Assim, passou a ser possível que um eleitor seja mandatário de duas procurações 

estabelecidas em França e passou também a ser possível estabelecer uma procuração 

sem sair de casa. Como tal, quem, devido à epidemia de COVID-19, não possa 

comparecer perante os agentes e polícias com poderes para estabelecer procurações 

ou seus delegados, tem direito a que as autoridades competentes se desloquem ao seu 

domicílio para estabelecer ou recolher a sua procuração. O pedido pode ser feito por 

correio, telefone ou por via eletrónica, devendo ser indicado o motivo da impossibilidade 

de se deslocar, sem necessidade de apresentar comprovativo. 

 

As regras estabelecidas naquela lei são complementadas pelo Décret n° 2020-742 du 

17 juin 2020 prévoyant des dispositions spécifiques en vue du second tour du 

renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers 

de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon prévu le 28 juin 2020 et adaptant 

certaines dispositions du code électoral e o Décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 relatif 

au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et 

communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 

2020 et à l'adaptation du décret du 9 juillet 1990 à l'état d'urgence sanitaire.  

 

Organizações internacionais 

 

O Conselho da Europa disponibiliza no seu portal na internet informação sobre o 

impacto da COVID-19 na realização de eleições nos Estados que o integram, 

designadamente dando nota de quais se realizaram e quais foram adiadas por causa 

da pandemia. 

 

V. Consultas e contributos 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042025624/2020-09-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042025624/2020-09-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042025624/2020-09-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/17/INTA2014183D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/17/INTA2014183D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/17/INTA2014183D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/17/INTA2014183D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/17/INTA2014183D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/27/INTA2009741D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/27/INTA2009741D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/27/INTA2009741D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/27/INTA2009741D/jo/texte
https://www.coe.int/en/web/electoral-assistance/elecdata-covid-impact
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• Consultas obrigatórias 

Em 18 de setembro de 2020, a Comissão solicitou parecer escrito sobre esta iniciativa 

ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à 

Ordem dos Advogados, à Direção-Geral da Saúde, à Associação Nacional de 

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

Freguesias. 

 

Todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão 

publicados na página da iniciativa na Internet. 

 

• Regiões Autónomas 

Em 16 de setembro, o Presidente da Assembleia da República promoveu a audição dos 

órgãos de governo próprios das regiões autónomas, 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 

Constituição, solicitando o envio dos respetivos pareceres no prazo de 20 dias, nos 

termos da Lei n.º 40/96, de 31 de Agosto, e do n.º 4 do artigo 118.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Os pareceres, caso sejam enviados à 

Assembleia da República, ficarão disponíveis para consulta na página da Internet da 

presente iniciativa. 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género  

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, 

devolve como resultado uma valoração positiva9 do impacto de género. 

 
9 Certamente por lapso dos proponentes foi a ficha de avaliação prévia de impacto de género preenchida 
nestes termos, uma vez que não se vislumbra em que medida possa esta ter impacto de género, não tendo 
os proponentes apresentado qualquer explicação. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45225
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45225
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977616d77314d44557457456c574c5445756347526d&fich=pjl505-XIV-1.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977616d77314d44557457456c574c5445756347526d&fich=pjl505-XIV-1.pdf&Inline=true
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• 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. A presente iniciativa não nos suscita questões 

relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória. 
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Resumo: A disseminação global de COVID-19 teve um impacto profundo na prestação 

de serviços públicos e eventos de rotina que são essenciais para sociedades inclusivas. 

Os processos eleitorais são um desses eventos e realizam-se dentro de um prazo 

definido pela Constituição, sendo um dos pilares dos valores e padrões democráticos. 

A realização de eleições é um processo comunitário e eventos comunitários 

intrinsecamente unem as pessoas - um processo que é contrário ao conselho informado 

para limitar a transmissão de um vírus, como aquele que causa COVID-19. Este 

documento técnico oferece uma visão geral inicial dos pontos-chave para 

administradores eleitorais, governos e organizações da sociedade civil na administração 

de eleições em meio à disseminação contínua de COVID-19. 

 

 

 

ANEXOS 

Quadro Comparativo I 

Alterações à Lei Eleitoral do Presidente da República 

Lei Eleitoral do Presidente da República Projeto de Lei n.º 505/XIV/1.ª (PSD) 

Artigo 15.º 

(Requisitos formais da apresentação) 

1. A apresentação consiste na entrega de 

uma declaração subscrita pelos cidadãos 

eleitores previstos no artigo 13.º contendo o 

nome e demais elementos de identificação do 

candidato. 

2. Cada candidatura será ainda instruída com 

documentos que façam prova bastante de 

que o candidato é maior de 35 anos, 

português de origem, está no gozo de todos 

os direitos civis e políticos e está inscrito no 

recenseamento eleitoral. 

3. Deverá ainda constar do processo de 

Artigo 15.º 

[…] 

1 – […]. 

 

 

 

 

2 – […]. 

 

 

 

 

 

3 – […]. 
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candidatura uma declaração do candidato, 

ilidível a todo o tempo, da qual conste que 

não está abrangido pelas inelegibilidades 

fixadas pelo artigo 5.º e de que aceita a 

candidatura. 

4 - Os proponentes deverão fazer prova de 

inscrição no recenseamento, indicando, 

também, o número, data e entidade emitente 

do respectivo bilhete de identidade ou 

passaporte. 

5. Para efeitos do disposto no n.º 1, devem 

entender-se por mais elementos de 

identificação os seguintes: Idade, número, 

arquivo de identificação e data do bilhete de 

identidade, filiação, profissão, naturalidade e 

residência. 

6. Para os efeitos dos n.os 2 e 4, a prova de 

inscrição no recenseamento eleitoral será 

feita por meio de documento passado pela 

câmara municipal ou, em Lisboa e Porto, pela 

administração de bairro, no prazo de cinco 

dias, a contar da recepção do respectivo 

requerimento. 

7. O proponente deverá apresentar o 

requerimento da certidão referida no n.º 6, 

em duplicado, indicando expressamente o 

nome do candidato proposto, devendo o 

duplicado ser arquivado. 

8. Em caso de extravio da certidão 

devidamente comprovado, poderá ser 

passada 2.ª via, onde se fará expressamente 

menção desse facto. 

 

 

 

 

 

4 - Os proponentes devem fazer prova de 

inscrição no recenseamento, indicando, 

também, o número de identificação civil. 

 

 

5 – Para efeitos do disposto no n.º 1, devem 

entender-se por mais elementos de 

identificação os seguintes: idade, número de 

identificação civil, filiação, profissão, 

naturalidade e residência. 

 

6 – Para os efeitos dos n.ºs 2 e 4, a prova de 

inscrição no recenseamento eleitoral é feita 

por meio de documento passado pela junta 

de freguesia.  

 

 

 

7 – […]. 

 

 

 

 

8 – […]. 

 

 

Artigo 31.º 

(Assembleia de voto) 

1 - A cada freguesia corresponde uma 

Artigo 31.º 

[...] 

1 - [...] 
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assembleia de voto. 

2 - As assembleias de voto das freguesias 

com um número de eleitores sensivelmente 

superior a 1500 são divididas em secções de 

voto, de modo que o número de eleitores de 

cada uma não ultrapasse sensivelmente 

esse limite. 

 

 

 

 

3 - Até ao 35.º dia anterior ao dia da eleição, 

o presidente da câmara municipal determina 

os desdobramentos previstos no número 

anterior, comunicando-os imediatamente à 

correspondente junta de freguesia. 

 

 

4 - Da decisão referida no número anterior 

cabe recurso, a interpor no prazo de dois 

dias, por iniciativa das juntas de freguesia ou 

de, pelo menos, 10 eleitores de qualquer 

assembleia de voto, para o tribunal da 

comarca com jurisdição na sede do distrito ou 

Região Autónoma, que decide em definitivo e 

em igual prazo. 

 

2 - As assembleias de voto das freguesias 

com um número de eleitores sensivelmente 

superior a 1000 são divididas em secções de 

voto, por iniciativa da junta de freguesia ou 

da câmara municipal, de modo a que o 

número de eleitores seja adequado à 

realidade geográfica e aos locais de 

realização do ato eleitoral, procurando-se, 

sempre que possível, que não ultrapasse 

sensivelmente esse número. 

3 — Até ao 35.º dia anterior ao dia da eleição, 

o presidente da câmara municipal determina 

os desdobramentos previstos no número 

anterior, comunicando-os imediatamente à 

correspondente junta de freguesia e à 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna. 

4 - [...]. 

 

 

Artigo 35.º-A 

Mesas de voto antecipado em mobilidade 

1 - São constituídas as seguintes mesas de 

voto antecipado em mobilidade: 

a) No território do continente, pelo menos 

uma mesa a funcionar na câmara municipal 

de cada capital de distrito; 

b) Na Região Autónoma da Madeira, duas 

mesas, a funcionar uma na Câmara 

Artigo 35.º-A 

[…] 

1 - […]. 
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Municipal do Funchal e outra na Câmara 

Municipal do Porto Santo; 

c) Na Região Autónoma dos Açores, nove 

mesas, a funcionar uma por cada Ilha, numa 

câmara municipal a designar pelo membro do 

Governo Regional com competência em 

matéria eleitoral. 

2 - Sempre que relativamente a alguma mesa 

de voto não haja, até ao fim do prazo legal, 

nenhum eleitor registado para votar 

antecipadamente, pode o presidente da 

câmara municipal determinar que a mesma 

seja dispensada do seu funcionamento. 

3 - Sempre que numa mesa de voto se 

registe um número de eleitores 

sensivelmente superior a 1500, pode o 

presidente da câmara municipal, nas 24 

horas seguintes à comunicação efetuada 

pela administração eleitoral da Secretaria-

Geral do Ministério da Administração Interna, 

nos termos do n.º 5 do artigo 70.º-C, 

determinar os desdobramentos necessários, 

de modo a que cada uma delas não 

ultrapasse esse número. 

4 - A designação dos membros das mesas é 

efetuada nos termos do artigo 38.º 

 

 

 

 

 

 

 

2 - […]. 

 

 

 

 

3 - Sempre que numa mesa de voto se registe 

um número de eleitores sensivelmente 

superior a 1000, pode o presidente da câmara 

municipal, nas 24 horas seguintes à 

comunicação efetuada pela administração 

eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna, nos termos do n.º 5 do 

artigo 79.º-C, determinar os desdobramentos 

necessários, de modo a que cada uma delas 

não ultrapasse esse número. 

 

4 - […]. 

 

Artigo 70.º-B 

Voto antecipado 

1 - Podem votar antecipadamente os 

eleitores que: 

a) Por motivo de doença se encontrem 

internados ou previsivelmente venham a 

estar internados em estabelecimento 

hospitalar; 

b) Se encontrem presos. 

Artigo 70.º-B 

[…] 

1 – Podem votar antecipadamente os eleitores 

que: 

a) […]; 

 

 

 

b) […]; 
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2 - Podem ainda votar antecipadamente os 

eleitores recenseados no território nacional: 

a) Quando deslocados no estrangeiro, por 

inerência do exercício de funções públicas; 

b) Quando deslocados no estrangeiro, por 

inerência do exercício de funções privadas; 

c) Quando deslocados no estrangeiro em 

representação oficial de seleção nacional, 

organizada por federação desportiva dotada 

de estatuto de utilidade pública desportiva; 

d) Enquanto estudantes, investigadores, 

docentes e bolseiros de investigação 

deslocados no estrangeiro em instituições de 

ensino superior, unidades de investigação ou 

equiparadas reconhecidas pelo ministério 

competente; 

e) Doentes em tratamento no estrangeiro; 

f) Que vivam ou que acompanhem os 

eleitores mencionados nas alíneas 

anteriores. 

3 - Só são considerados os votos 

antecipados recebidos nas mesas das 

assembleias e secções de voto respetivas 

até ao dia e hora previstos no n.º 1 do artigo 

32.º 

4 - As candidaturas concorrentes à eleição 

c) Se encontrem em confinamento 

obrigatório, em estabelecimento de 

saúde, em lar, no respetivo domicílio 

ou noutro local definido ou autorizado 

pelas autoridades de saúde, por 

estarem doentes, infetados ou em 

vigilância ativa no âmbito de uma 

situação de grave risco para a saúde 

pública.  

2 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – […]. 

 

 

 

 

4 – […]. 
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podem nomear, nos termos gerais, 

delegados para fiscalizar as operações de 

voto antecipado, os quais gozam de todas as 

imunidades e direitos previstos nos artigos 

40.º-A e 41.º-A. 

5 - (Revogado.) 

6 - (Revogado.) 

7 - (Revogado.) 

8 - (Revogado.) 

9 - (Revogado.) 

10 - (Revogado.) 

11 - (Revogado.) 

 

 

 

 

 

5 – [Revogado]. 

6 – [Revogado]. 

7 – [Revogado]. 

8 – [Revogado]. 

9 – [Revogado]. 

10 – [Revogado]. 

11 – [Revogado]. 

Artigo 70.º-D 

Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por doentes internados e por 

presos 

 

1 - Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas no n.º 1 do artigo 70.º-B 

podem requerer, por meios eletrónicos ou por 

via postal, à administração eleitoral da 

Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna, até ao vigésimo dia 

anterior ao da eleição, o exercício do direito 

de voto antecipado, indicando o número do 

seu documento de identificação civil e 

juntando documento comprovativo do 

impedimento invocado, passado pelo médico 

assistente e confirmado pela direção do 

estabelecimento hospitalar, ou documento 

emitido pelo diretor do estabelecimento 

prisional, conforme os casos. 

2 - Até ao décimo sétimo dia anterior ao da 

eleição, a administração eleitoral da 

Secretaria-Geral do Ministério da 

Artigo 70.º-D 

[…] 

 

 

 

1 - Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas nas alíneas a) e b) do n.º 

1 do artigo 70.º-B podem requerer, por meios 

eletrónicos ou por via postal, à administração 

eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna, até ao vigésimo dia 

anterior ao da eleição, o exercício do direito de 

voto antecipado, indicando o número do seu 

documento de identificação civil e juntando 

documento comprovativo do impedimento 

invocado, passado pelo médico assistente e 

confirmado pela direção do estabelecimento 

hospitalar, ou documento emitido pelo diretor 

do estabelecimento prisional, conforme os 

casos. 

2 – […]. 
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Administração Interna envia ao presidente da 

câmara do município onde se encontrem 

eleitores nas condições definidas no n.º 1, 

por correio registado com aviso de receção, 

a relação nominal dos eleitores e locais 

abrangidos e correspondente número de 

boletins de voto, sobrescritos brancos e 

azuis. 

3 - O presidente da câmara do município 

onde se situe o estabelecimento hospitalar ou 

prisional em que o eleitor se encontre 

internado ou preso notifica, até ao décimo 

sexto dia anterior ao da eleição, as 

candidaturas concorrentes à eleição para 

cumprimento dos fins previstos no n.º 4 do 

artigo 70.º-B, dando conhecimento de quais 

os estabelecimentos onde se realiza o voto 

antecipado. 

4 - A nomeação de delegados das 

candidaturas deve ser transmitida ao 

presidente da câmara municipal até ao 

décimo quarto dia anterior ao da eleição. 

5 - Entre o décimo terceiro e o décimo dias 

anteriores ao da eleição, o presidente da 

câmara, em dia e hora previamente 

anunciados ao respetivo diretor e aos 

delegados das listas, desloca-se aos 

estabelecimentos onde se encontrem 

eleitores nas condições mencionadas no n.º 

1, a fim de ser dado cumprimento, com as 

necessárias adaptações, ditadas pelos 

constrangimentos dos regimes hospitalares 

ou prisionais, ao disposto nos n.os 8 a 15 do 

artigo anterior. 

6 - O presidente da câmara pode 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – […]. 

 

 

 

5 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – […]. 
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excecionalmente fazer-se substituir, para o 

efeito da diligência prevista no número 

anterior, por qualquer vereador do município 

devidamente credenciado. 

7 - Os estabelecimentos hospitalares e 

prisionais onde se encontrem eleitores 

abrangidos pelo disposto no n.º 1 devem 

garantir as condições necessárias ao 

exercício do direito de voto antecipado. 

8 - As diligências previstas nos números 

anteriores são válidas para o segundo 

sufrágio. 

9 - No caso de realização do segundo 

sufrágio, o disposto no n.º 2 efetua-se até ao 

sétimo dia anterior ao da eleição. 

10 - O disposto no n.º 5 efetua-se entre o 

sexto e o quinto dias anteriores ao do 

segundo sufrágio. 

 

 

 

 

7 – […]. 

 

 

 

 

8 – […]. 

 

 

9 – […]. 

 

 

10 – […]. 

 

Artigo 70.º-E 

Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por eleitores deslocados no 

estrangeiro 

1 - Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas no n.º 2 do artigo 70.º-B 

podem exercer o direito de sufrágio entre o 

décimo segundo e o décimo dias anteriores 

ao da eleição, junto das representações 

diplomáticas, consulares ou nas delegações 

externas das instituições públicas 

portuguesas previamente definidas pelo 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, nos 

termos estabelecidos nos n.os 7 a 14 do 

artigo 70.º-C. 

 

 

Artigo 70.º-E 

Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por eleitores sujeitos a 

confinamento obrigatório 

1 – Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 70.º-B podem requerer à 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna, por 

meio eletrónico disponibilizado para esse 

efeito por esta entidade, até ao sétimo dia 

anterior ao da eleição, o exercício do 

direito de voto antecipado, indicando o 

número do seu documento de identificação 

civil e juntando o comprovativo do 

impedimento invocado emitido pela 

autoridade de saúde competente. 
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2 - As funções previstas nos n.os 8 a 13 do 

artigo 70.º-C são asseguradas por 

funcionário diplomático designado para o 

efeito, a quem cabe remeter a 

correspondência eleitoral pela via mais 

expedita à junta de freguesia respetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

3 - No caso dos eleitores referidos na alínea 

a) do n.º 2 do artigo 70.º-B, se o Ministério 

dos Negócios Estrangeiros reconhecer a 

impossibilidade da sua deslocação aos locais 

referidos no n.º 1, designa um funcionário 

diplomático, que procede à recolha da 

correspondência eleitoral, no período acima 

referido. 

4 - As operações eleitorais previstas nos 

números anteriores podem ser fiscalizadas 

pelas candidaturas que nomeiam delegados 

até ao décimo sexto dia anterior ao da 

eleição. 

 

 

5 - No caso de realização de segundo 

sufrágio, as operações referidas nos 

números anteriores realizam-se entre o 

décimo segundo e o décimo dias anteriores 

ao da eleição, utilizando-se, se necessário, 

os boletins do primeiro sufrágio. 

2 – Até ao sexto dia anterior ao da eleição, 

a administração eleitoral da Secretaria-

Geral do Ministério da Administração 

Interna envia ao presidente da câmara do 

município onde se encontrem eleitores nas 

condições definidas no n.º 1, para o 

endereço da morada única digital deste 

associada ao serviço público de 

notificações eletrónicas, com aviso de 

receção, a relação nominal dos eleitores e 

locais abrangidos, e correspondente 

número de boletins de voto, sobrescritos 

brancos e azuis. 

3 – O presidente da câmara do município 

onde haja eleitores nas condições 

previstas no n.º 1 notifica, até ao décimo 

dia anterior ao da eleição, as candidaturas 

concorrentes à eleição para cumprimento 

dos fins previstos no n.º 4 do artigo 70.º-B. 

 

  

4 – A nomeação de delegados das 

candidaturas deve ser transmitida ao 

presidente da câmara municipal até ao 

nono dia anterior ao da eleição, sem 

prejuízo da possibilidade de nomeação de 

mais delegados caso se verifique o 

disposto no n.º 8.  

5 – Entre o quinto e o quarto dias anteriores 

ao da eleição, o presidente da câmara, em 

dia e hora por si fixados por meio de edital, 

também divulgado no sítio do município na 

internet, desloca-se ao local onde se 

encontrem eleitores nas condições 

mencionadas no n.º 1, a fim de ser dado 
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cumprimento, com as necessárias 

adaptações e respeitando 

escrupulosamente as recomendações 

fixadas para o efeito pela Direção-Geral de 

Saúde, em articulação com a 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna e a 

Comissão Nacional de Eleições, ao 

disposto nos n.ºs 8 a 14 do artigo 70.º-C. 

6 – O presidente da câmara pode fazer-se 

substituir, para o efeito da diligência 

prevista no número anterior, por qualquer 

vereador do município ou por qualquer 

outro representante do município 

devidamente credenciado. 

7 – Na diligência a que se refere o n.º 5, o 

presidente da câmara é acompanhado por 

um técnico da autoridade nacional de 

saúde e por dois elementos das forças de 

segurança, sem prejuízo dos delegados 

das candidaturas. 

8 – Caso se justifique em função do 

número de eleitores inscritos, podem ser 

constituídas várias equipas para a entrega 

e recolha dos boletins de voto antecipado 

nos termos do presente artigo. 

9 – Os sobrescritos recolhidos no âmbito 

da diligência a que se refere o n.º 5 são 

sujeitos a desinfeção e quarentena em 

instalações próprias da câmara municipal 

durante 48 horas, sendo remetidos, depois 

de divididos por lotes correspondendo às 

freguesias e respetivas mesas onde os 

eleitores se encontram inscritos, 

juntamente com o restante material, ao 
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presidente da mesa da assembleia de voto 

até ao dia e hora previstos no artigo 32.º. 

10 – O processo de desinfeção referido no 

número anterior, efetuado segundo as 

recomendações fixadas pela Direção-Geral 

de Saúde, é acompanhado por um 

elemento da autoridade nacional de saúde 

e outro das forças de segurança, e o 

transporte dos sobrescritos é 

acompanhado por dois elementos das 

forças de segurança e um representante do 

município.  

11 – As diligências previstas nos números 

anteriores são válidas para o segundo 

sufrágio. 

Artigo 86.º 

Boletins de voto e matrizes em braille 

1. Os boletins de voto serão de forma 

rectangular, com as dimensões apropriadas 

para neles caber a indicação de todas as 

candidaturas admitidas à votação, e serão 

impressos em papel liso não transparente. 

2. Em cada boletim de voto serão impressos, 

de harmonia com o modelo anexo a este 

diploma, os nomes dos candidatos e as 

respectivas fotografias, tipo passe, 

reduzidas, dispostas horizontalmente, uns 

abaixo dos outros, pela ordem que tiver sido 

sorteada, nos termos do artigo 21.º 

3. Na linha correspondente a cada 

candidatura figurará um quadrado em 

branco, que o eleitor preencherá com uma 

cruz para assinalar a sua escolha. 

4 - São elaboradas matrizes em braille dos 

boletins de voto, em tudo idênticas a estes e 

Artigo 86.º 

[…] 

1 – […]. 

 

 

 

 

2 – Em cada boletim de voto são impressos 

os nomes dos candidatos e as respetivas 

fotografias, tipo passe, reduzidas, dispostas 

horizontalmente, uns abaixo dos outros, pela 

ordem que tiver sido sorteada, nos termos do 

artigo 21.º. 

 

3 – […]. 

 

 

 

4 – […]. 
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com os espaços correspondentes aos 

quadrados das listas concorrentes. 

5 - A impressão dos boletins de voto e a 

elaboração das matrizes em braille constitui 

encargo do Estado, através da administração 

eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna, competindo a 

execução dos primeiros à Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, S. A. 

6 - A administração eleitoral da Secretaria-

Geral do Ministério da Administração Interna 

remete a cada presidente da câmara 

municipal os boletins de voto para que estes 

cumpram o preceituado no n.º 2 do artigo 

43.º, disso informando o tribunal da comarca 

com jurisdição na sede do distrito ou região 

autónoma. 

7 - Os boletins de voto remetidos, em número 

igual ao dos eleitores inscritos na assembleia 

ou secção de voto mais 20 %, bem como as 

respetivas matrizes em braille em número 

não inferior a duas por cada assembleia ou 

secção de voto, são remetidos em 

sobrescrito fechado e lacrado. 

8 - O presidente da câmara municipal e os 

presidentes das assembleias ou secções de 

voto prestam contas ao juiz presidente do 

tribunal da comarca com sede na capital do 

distrito ou região autónoma dos boletins de 

voto e das matrizes em braille que 

receberam, devendo os presidentes das 

assembleias ou secções de voto devolver-

lhe, no dia seguinte ao da eleição, os boletins 

não utilizados e os boletins deteriorados ou 

inutilizados pelos eleitores, bem como as 

 

 

5 – […]. 

 

 

 

 

 

 

6 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

7 – […]. 

 

 

 

 

 

 

8 – […]. 
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matrizes em braille. 

9 - Tratando-se de assembleias de voto que 

reúnam fora do território nacional, as 

competências do presidente da câmara 

municipal entender-se-ão deferidas ao 

presidente da comissão recenseadora. 

 

9 – […]. 

 

 

Artigo 88.º 

(Voto em branco ou nulo) 

 

1. Corresponderá a voto em branco o do 

boletim de voto que não tenha sido objecto 

de qualquer tipo de marca. 

2. Corresponderá a voto nulo o do boletim de 

voto: 

a) No qual tenha sido assinalado mais de um 

quadrado ou quando haja dúvidas sobre qual 

o quadrado assinalado; 

b) No qual tenha sido assinalado o quadrado 

correspondente a uma candidatura que tenha 

desistido das eleições; 

c) No qual tenha sido feito qualquer corte, 

desenho ou rasuras ou quando tenha sido 

escrita qualquer palavra. 

3. Não será considerado voto nulo o do 

boletim de voto no qual a cruz, embora não 

sendo perfeitamente desenhada ou 

excedendo os limites do quadrado, assinale 

inequivocamente a vontade do eleitor. 

4 - Considera-se ainda nulo o voto 

antecipado quando o boletim de voto não 

chega ao seu destino nas condições 

previstas nos artigos 70.º-B, 70.º-C, 70.º-D e 

70.º-E ou seja recebido em sobrescrito que 

não esteja devidamente fechado. 

Artigo 88.º 

Voto em branco ou nulo 

 

1 – […]. 

 

 

2 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – […]. 

 

 

 

 

4 – Considera-se ainda nulo o voto antecipado 

quando o boletim de voto não chega ao seu 

destino nas condições previstas nos artigos 

70.º-B, 70.º-C, 70.º-D, 70.º-E e 70.º-F ou seja 

recebido em sobrescrito que não esteja 

devidamente fechado.» 
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5 – O artigo 70.º-E da Lei Eleitoral do 

Presidente da República, aprovada pelo 

Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio, na 

redação anterior à presente lei, passa a artigo 

70.º-F. 

 

 

Quadro Comparativo II 

Alterações à Lei Eleitoral para a Assembleia da República 

Lei Eleitoral para a Assembleia da 
República 

Projeto de Lei n.º 505/XIV/1.ª (PSD) 

Artigo 24.º 

(Requisitos de apresentação) 

1 - A apresentação consiste na entrega da 

lista contendo os nomes e demais elementos 

de identificação dos candidatos e do 

mandatário da lista, bem como da declaração 

de candidatura, e ainda, no caso de lista 

apresentada por coligação, a indicação do 

partido que propõe cada um dos candidatos. 

2 - Para efeito do disposto no n.º 1, 

entendem-se por elementos de identificação 

os seguintes: idade, filiação, profissão, 

naturalidade e residência, bem como 

número, arquivo de identificação e data do 

bilhete de identidade. 

3 - A declaração de candidatura é assinada 

conjunta ou separadamente pelos 

candidatos, e dela deve constar que: 

a) Não estão abrangidos por qualquer 

inelegibilidade; 

b) Não se candidatam por qualquer outro 

círculo eleitoral nem figuram em mais 

nenhuma lista de candidatura; 

Artigo 24.º 

[…] 

1 – […]. 

 

 

 

 

 

 

2 - Para efeito do disposto no número 

anterior, entendem-se por elementos de 

identificação os seguintes: idade, filiação, 

profissão, naturalidade e residência, bem 

como número de identificação civil. 

 

3 – […]. 
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c) Aceitam a candidatura pelo partido ou 

coligação eleitoral proponente da lista; 

d) Concordam com o mandatário indicado na 

lista. 

4 - Cada lista é instruída com os seguintes 

documentos: 

a) Certidão, ou pública-forma de certidão, do 

Tribunal Constitucional comprovativa do 

registo do partido político e da respectiva 

data e ainda, no caso de lista apresentada 

por coligação, documentos comprovativos 

dos requisitos exigidos no n.º 1 do artigo 22.º; 

b) Certidão de inscrição no recenseamento 

eleitoral de cada um dos candidatos, bem 

como do mandatário, identificando-os em 

função dos elementos referidos no n.º 2. 

 

 

 

 

4 – […]. 

 

 

Artigo 40.º 

(Assembleias de voto) 

1 - A cada freguesia corresponde uma 

assembleia de voto. 

2 - As assembleias de voto das freguesias 

com um número de eleitores sensivelmente 

superior a 1500 são divididas em secções de 

voto, de modo a que o número de eleitores 

de cada uma não ultrapasse sensivelmente 

esse número. 

 

 

 

 

3 - Até ao 35.º dia anterior ao dia da eleição, 

o presidente da câmara municipal determina 

os desdobramentos previstos no número 

anterior, comunicando-os imediatamente à 

correspondente junta de freguesia. 

Artigo 40.º 

[...] 

1 - [...] 

 

2 - As assembleias de voto das freguesias 

com um número de eleitores sensivelmente 

superior a 1000 são divididas em secções de 

voto, por iniciativa da junta de freguesia ou 

da câmara municipal, de modo a que o 

número de eleitores seja adequado à 

realidade geográfica e aos locais de 

realização do ato eleitoral, procurando-se, 

sempre que possível, que não ultrapasse 

sensivelmente esse número. 

3 - Até ao 35.º dia anterior ao dia da eleição, o 

presidente da câmara municipal determina os 

desdobramentos previstos no número 

anterior, comunicando-os imediatamente à 

correspondente junta de freguesia e à 
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4 - Da decisão referida no número anterior 

cabe recurso, a interpor no prazo de dois 

dias, por iniciativa das juntas de freguesia ou 

de, pelo menos, 10 eleitores de qualquer 

assembleia de voto, para a secção da 

instância local do tribunal de comarca, 

competente em matéria cível, com jurisdição 

na área do município, a menos que na sede 

do município se encontre instalada uma 

secção da instância central daquele tribunal, 

com competência em matéria cível, caso em 

que o recurso será interposto para essa 

secção. 

5 - O mapa definitivo das assembleias e 

secções de voto é imediatamente afixado nas 

câmaras municipais. 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna. 

4 - [...]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - [...]. 

 

Artigo 40.º-B 

Mesas de voto antecipado em mobilidade 

1 - São constituídas as seguintes mesas de 

voto antecipado em mobilidade: 

a) No território do continente, pelo menos 

uma mesa no município sede de círculo 

eleitoral; 

b) Na Região Autónoma da Madeira, duas 

mesas, a funcionar uma na Câmara 

Municipal do Funchal e outra na Câmara 

Municipal do Porto Santo; 

c) Na Região Autónoma dos Açores, nove 

mesas, a funcionar uma por cada Ilha, numa 

câmara municipal a designar pelo membro do 

Governo Regional com competência em 

matéria eleitoral. 

2 - Sempre que relativamente a alguma mesa 

Artigo 40.º-B 

[...] 

1 – […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – […] 
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de voto não haja, até ao fim do prazo legal, 

nenhum eleitor registado para votar 

antecipadamente, pode o presidente da 

câmara do município sede de círculo eleitoral 

determinar que a mesma seja dispensada do 

seu funcionamento. 

3 - Sempre que numa mesa de voto se 

registe um número de eleitores 

sensivelmente superior a 1500, pode o 

presidente da câmara do município sede de 

círculo eleitoral, nas 24 horas seguintes à 

comunicação efetuada pela administração 

eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna, nos termos do n.º 5 do 

artigo 79.º-C, determinar os desdobramentos 

necessários, de modo a que cada uma delas 

não ultrapasse esse número. 

4 - A designação dos membros das mesas é 

efetuada nos termos do artigo 47.º 

 

 

 

 

 

 

3 - Sempre que numa mesa de voto se registe 

um número de eleitores sensivelmente 

superior a 1000, pode o presidente da câmara 

do município sede de círculo eleitoral, nas 24 

horas seguintes à comunicação efetuada pela 

administração eleitoral da Secretaria-Geral do 

Ministério da Administração Interna, nos 

termos do n.º 5 do artigo 79.º-C, determinar os 

desdobramentos necessários, de modo a que 

cada uma delas não ultrapasse esse número. 

 

4 – […] 

 

Artigo 79.º-B 

Voto antecipado 

1 - Podem votar antecipadamente os 

eleitores que: 

a) Por motivo de doença se encontrem 

internados ou que previsivelmente venham a 

estar internados em estabelecimento 

hospitalar; 

b) Se encontrem presos. 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 79.º-B 

[…] 

1 – Podem votar antecipadamente os eleitores 

que: 

a) […]; 

 

 

 

b) […]; 

c) Se encontrem em confinamento 

obrigatório, em estabelecimento de 

saúde, em lar, no respetivo 

domicílio ou noutro local definido 

ou autorizado pelas autoridades de 

saúde, por estarem doentes, 

infetados ou em vigilância ativa no 
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2 - Podem ainda votar antecipadamente os 

eleitores recenseados no território nacional: 

a) Quando deslocados no estrangeiro, por 

inerência do exercício de funções públicas; 

b) Quando deslocados no estrangeiro, por 

inerência do exercício de funções privadas; 

c) Quando deslocados no estrangeiro em 

representação oficial de seleção nacional, 

organizada por federação desportiva 

dotada de estatuto de utilidade pública 

desportiva; 

d) Enquanto estudantes, investigadores, 

docentes e bolseiros de investigação 

deslocados no estrangeiro em instituições de 

ensino superior, unidades de investigação ou 

equiparadas reconhecidas pelo ministério 

competente; 

e) Doentes em tratamento no estrangeiro; 

f) Que vivam ou que acompanhem os 

eleitores mencionados nas alíneas 

anteriores. 

3 - Só são considerados os votos 

antecipados recebidos nas mesas das 

assembleias e secções de voto respetivas 

até ao dia e hora previstos no artigo 41.º 

4 - As listas concorrentes à eleição podem 

nomear, nos termos gerais, delegados para 

fiscalizar as operações de voto antecipado, 

os quais gozam de todas as imunidades e 

direitos previstos no artigo 50.º-A. 

5 - (Revogado.) 

6 - (Revogado.) 

7 - (Revogado.) 

âmbito de uma situação de grave 

risco para a saúde pública.  

2 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – […]. 

 

 

 

4 – […]. 

 

 

 

 

5 – [Revogado]. 

6 – [Revogado]. 

7 – [Revogado]. 
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8 - (Revogado.) 

9 - (Revogado.) 

10 - (Revogado.) 

8 – [Revogado]. 

9 – [Revogado]. 

10 – [Revogado]. 

Artigo 79.º-D 

Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por doentes internados e por 

presos 

1 - Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas no n.º 1 do artigo 79.º-B 

podem requerer, por meios eletrónicos ou por 

via postal, à administração eleitoral da 

Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna, até ao vigésimo dia 

anterior ao da eleição, o exercício do direito 

de voto antecipado, indicando o número do 

seu documento de identificação civil e 

juntando documento comprovativo do 

impedimento invocado, passado pelo médico 

assistente e confirmado pela direção do 

estabelecimento hospitalar, ou documento 

emitido pelo diretor do estabelecimento 

prisional, conforme os casos. 

2 - Até ao décimo sétimo dia anterior ao da 

eleição, a administração eleitoral da 

Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna envia ao presidente da 

câmara do município onde se encontrem 

eleitores nas condições definidas no n.º 1, 

por correio registado com aviso de receção, 

a relação nominal dos eleitores e locais 

abrangidos e correspondente número de 

boletins de voto, sobrescritos brancos e 

azuis. 

3 - O presidente da câmara do município 

onde se situe o estabelecimento hospitalar ou 

Artigo 79.º-D 

[…] 

 

 

1 - Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas nas alíneas a) e b) do n.º 

1 do artigo 79.º-B podem requerer, por meios 

eletrónicos ou por via postal, à administração 

eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna, até ao vigésimo dia 

anterior ao da eleição, o exercício do direito de 

voto antecipado, indicando o número do seu 

documento de identificação civil e juntando 

documento comprovativo do impedimento 

invocado, passado pelo médico assistente e 

confirmado pela direção do estabelecimento 

hospitalar, ou documento emitido pelo diretor 

do estabelecimento prisional, conforme os 

casos. 

2 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – […]. 
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prisional em que o eleitor se encontre 

internado ou preso notifica, até ao décimo 

sexto dia anterior ao da eleição, as listas 

concorrentes à eleição para cumprimento 

dos fins previstos no n.º 4 do artigo 79.º-B, 

dando conhecimento de quais os 

estabelecimentos onde se realiza o voto 

antecipado. 

4 - A nomeação dos delegados das listas 

deve ser transmitida ao presidente da câmara 

até ao décimo quarto dia anterior ao da 

eleição. 

5 - Entre o décimo terceiro e o décimo dias 

anteriores ao da eleição, o presidente da 

câmara, em dia e hora previamente 

anunciados ao respetivo diretor e aos 

delegados das listas, desloca-se aos 

estabelecimentos onde se encontrem 

eleitores nas condições mencionadas no n.º 

1, a fim de ser dado cumprimento, com as 

necessárias adaptações, ditadas pelos 

constrangimentos dos regimes hospitalares 

ou prisionais, ao disposto nos n.os 8 a 15 do 

artigo anterior. 

6 - O presidente da câmara pode 

excecionalmente fazer-se substituir, para o 

efeito da diligência prevista no número 

anterior, por qualquer vereador do município 

devidamente credenciado. 

7 - Os estabelecimentos hospitalares e 

prisionais onde se encontrem eleitores 

abrangidos pelo disposto no n.º 1 devem 

garantir as condições necessárias ao 

exercício do direito de voto antecipado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – […]. 

 

 

 

5 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – […]. 

 

 

 

 

7 – […]. 

 

Artigo 79.º-E Artigo 79.º-E 
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Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por eleitores deslocados no 

estrangeiro 

1 - Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas no n.º 2 do artigo 79.º-B 

podem exercer o direito de sufrágio entre o 

décimo segundo e o décimo dias anteriores 

ao da eleição, junto das representações 

diplomáticas, consulares ou nas delegações 

externas das instituições públicas 

portuguesas previamente definidas pelo 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, nos 

termos estabelecidos nos n.os 7 a 14 do 

artigo 79.º-C. 

 

 

 

2 - As funções previstas nos n.os 8 a 13 do 

artigo 79.º-C são asseguradas por 

funcionário diplomático designado para o 

efeito, a quem cabe remeter a 

correspondência eleitoral pela via mais 

expedita à junta de freguesia respetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

3 - No caso dos eleitores referidos na alínea 

a) do n.º 2 do artigo 79.º-B, se o Ministério 

dos Negócios Estrangeiros reconhecer a 

impossibilidade da sua deslocação aos locais 

referidos no n.º 1, designa um funcionário 

Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por eleitores sujeitos a 

confinamento obrigatório 

1 – Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 79.º-B podem requerer à 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna, por 

meio eletrónico disponibilizado para esse 

efeito por esta entidade, até ao sétimo dia 

anterior ao da eleição, o exercício do 

direito de voto antecipado, indicando o 

número do seu documento de identificação 

civil e juntando o comprovativo do 

impedimento invocado emitido pela 

autoridade de saúde competente. 

2 – Até ao sexto dia anterior ao da eleição, 

a administração eleitoral da Secretaria-

Geral do Ministério da Administração 

Interna envia ao presidente da câmara do 

município onde se encontrem eleitores nas 

condições definidas no n.º 1, para o 

endereço da morada digital deste 

associada ao serviço público de 

notificações eletrónicas, com aviso de 

receção, a relação nominal dos eleitores e 

locais abrangidos, e correspondente 

número de boletins de voto, sobrescritos 

brancos e azuis. 

3 – O presidente da câmara do município 

onde haja eleitores nas condições 

previstas no n.º 1 notifica, até ao décimo 

dia anterior ao da eleição, as candidaturas 

concorrentes à eleição para cumprimento 

dos fins previstos no n.º 4 do artigo 79.º-B.  
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diplomático, que procede à recolha da 

correspondência eleitoral, no período ali 

referido. 

4 - As operações eleitorais previstas nos 

números anteriores podem ser fiscalizadas 

pelas listas que nomeiem delegados até ao 

décimo sexto dia anterior ao da eleição. 

 

 

4 – A nomeação de delegados das 

candidaturas deve ser transmitida ao 

presidente da câmara municipal até ao 

nono dia anterior ao da eleição, sem 

prejuízo da possibilidade de nomeação de 

mais delegados caso se verifique o 

disposto no n.º 8.  

5 – Entre o quinto e o quarto dias anteriores 

ao da eleição, o presidente da câmara, em 

dia e hora por si fixados por meio de edital, 

também divulgado no sítio do município na 

internet, desloca-se ao local onde se 

encontrem eleitores nas condições 

mencionadas no n.º 1, a fim de ser dado 

cumprimento, com as necessárias 

adaptações e respeitando 

escrupulosamente as recomendações 

fixadas para o efeito pela Direção-Geral de 

Saúde, em articulação com a 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna e a 

Comissão Nacional de Eleições, ao 

disposto nos n.ºs 8 a 14 do artigo 79.º-C. 

6 – O presidente da câmara pode fazer-se 

substituir, para o efeito da diligência 

prevista no número anterior, por qualquer 

vereador do município ou por qualquer 

outro representante do município 

devidamente credenciado. 

7 – Na diligência a que se refere o n.º 5, o 

presidente da câmara é acompanhado por 

um técnico da autoridade nacional de 

saúde e por dois elementos das forças de 
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segurança, sem prejuízo dos delegados 

das candidaturas. 

8 – Caso se justifique em função do 

número de eleitores inscritos, podem ser 

constituídas várias equipas para a entrega 

e recolha dos boletins de voto antecipado 

nos termos do presente artigo. 

9 – Os sobrescritos recolhidos no âmbito 

da diligência a que se refere o n.º 5 são 

sujeitos a desinfeção e quarentena em 

instalações próprias da câmara municipal 

durante 48 horas, sendo remetidos, depois 

de divididos por lotes correspondendo às 

freguesias e respetivas mesas onde os 

eleitores se encontram inscritos, 

juntamente com o restante material, ao 

presidente da mesa da assembleia de voto 

até ao dia e hora previstos no artigo 41.º. 

10 – O processo de desinfeção referido no 

número anterior, efetuado segundo as 

recomendações fixadas pela Direção-Geral 

de Saúde, é acompanhado por um 

elemento da autoridade nacional de saúde 

e outro das forças de segurança, e o 

transporte dos sobrescritos é 

acompanhado por dois elementos das 

forças de segurança e um representante do 

município. 

 

Artigo 79.º-G 

Voto postal por eleitores residentes no 

estrangeiro 

1 - O voto por via postal é gratuito para os 

eleitores residentes no estrangeiro, 

obrigando-se o Estado ao pagamento das 

Artigo 79.º-G 

[…] 

 

1 – […]. 
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respetivas franquias. 

2 - O Ministério da Administração Interna 

procede à remessa dos boletins de voto dos 

cidadãos inscritos nos cadernos eleitorais 

elaborados pelas comissões de 

recenseamento no estrangeiro que optem 

por votar pela via postal. 

3 - A remessa é feita pela via postal mais 

rápida, sob registo, no mais curto prazo 

possível após a realização do sorteio a que 

se refere o n.º 1 do artigo 31.º, para as 

moradas indicadas nos cadernos de 

recenseamento. 

4 - Cada boletim de voto é acompanhado de 

dois envelopes: 

a) Um dos envelopes, de cor verde, destina-

se a receber o boletim de voto e não contém 

quaisquer indicações; 

b) O outro envelope, branco e de tamanho 

maior, de forma a conter o envelope do 

boletim de voto, é um envelope de franquia 

postal paga, tendo impressos, na face, os 

dizeres «Assembleia de recolha e contagem 

de votos dos eleitores residentes no 

estrangeiro - Círculo Eleitoral da Europa» ou 

«Assembleia de recolha e contagem de votos 

dos eleitores residentes no estrangeiro - 

Círculo Eleitoral fora da Europa», sendo pré-

inscrito no remetente o nome do eleitor, o seu 

número de identificação civil, a sua morada, 

o consulado e país, e no destinatário o 

endereço correspondente à respetiva 

assembleia de recolha e contagem de votos 

dos eleitores residentes no estrangeiro. 

5 - O eleitor marca com uma cruz, no 

 

2 – […]. 

 

 

 

 

 

3 – […]. 

 

 

 

 

 

4 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – […]. 
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quadrado respetivo, a lista em que vota e 

dobra o boletim em quatro, introduzindo-o 

depois no envelope, de cor verde, que fecha. 

6 - O envelope de cor verde, devidamente 

fechado, é introduzido no envelope branco, 

juntamente com uma fotocópia do cartão de 

cidadão ou do bilhete de identidade, que o 

eleitor remete, igualmente fechado, antes do 

dia da eleição. 

 

 

 

6 – O envelope de cor verde, devidamente 

fechado, é introduzido no envelope branco, 

juntamente com uma fotocópia do 

documento de identificação civil, que o 

eleitor remete, igualmente fechado, antes do 

dia da eleição.  

Artigo 98.º 

Voto branco ou nulo 

1 - Considera-se voto em branco o do boletim 

de voto que não tenha sido objecto de 

qualquer tipo de marca. 

2 - Considera-se voto nulo o do boletim de 

voto: 

a) No qual tenha sido assinalado mais de um 

quadrado ou quando haja dúvidas sobre qual 

o quadrado assinalado; 

b) No qual tenha sido assinalado o quadrado 

correspondente a uma lista que tenha 

desistido das eleições ou não tenha sido 

admitida; 

c) No qual tenha sido feito qualquer corte, 

desenho ou rasura ou quando tenha sido 

escrita qualquer palavra. 

3 - Não se considera voto nulo o do boletim 

de voto no qual a cruz, embora não 

perfeitamente desenhada ou excedendo os 

limites do quadrado, assinale 

inequivocamente a vontade do eleitor. 

4 - Considera-se ainda nulo o voto 

antecipado e o voto postal quando o boletim 

de voto não chega ao seu destino nas 

condições previstas nos artigos 79.º-B, 79.º-

Artigo 98.º 

[…] 

1 – […]. 

 

 

2 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – […]. 

 

 

 

 

4 – Considera-se ainda nulo o voto antecipado 

quando o boletim de voto não chega ao seu 

destino nas condições previstas nos artigos 

79.º-B, 79.º-C, 79.º-D, 79.º-E, 79.º-F e 79.º-H 



________________________________________________________ 

 

Projeto de Lei n.º 505/XIV/1ª (PSD) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 66 

 

 

NOTA TÉCNICA  

C, 79.º-D, 79.º-E e 79.º-G ou seja recebido 

em sobrescrito que não esteja devidamente 

fechado. 

ou seja recebido em sobrescrito que não 

esteja devidamente fechado 

 

Artigo 105.º 

Acta das operações eleitorais 

 

1 - Compete ao secretário proceder à 

elaboração da acta das operações de 

votação e apuramento. 

2 - Da acta devem constar: 

a) Os números de inscrição no 

recenseamento e os nomes dos membros da 

mesa e dos delegados das listas; 

b) A hora de abertura e de encerramento da 

votação e o local da assembleia ou secção 

de voto; 

c) As deliberações tomadas pela mesa 

durante as operações; 

d) O número total de eleitores inscritos e o de 

votantes; 

e) O número de inscrição no recenseamento 

dos eleitores que votaram antecipadamente; 

f) O número e o nome dos eleitores cujo 

duplicado do recibo de voto por 

correspondência referido no n.º 11 do artigo 

79.º tenha sido recebido sem que à mesa 

tenha chegado o correspondente boletim de 

voto, ou vice-versa; 

g) O número de votos obtidos por cada lista, 

o de votos em branco e o de votos nulos; 

h) O número de boletins de voto sobre os 

quais haja incidido reclamação ou protesto; 

i) As divergências de contagem, se as 

houver, a que se refere o n.º 3 do artigo 101.º, 

Artigo 105.º 

[…] 

 

1 - […]. 

 

 

2 - Da ata devem constar: 

a) Os números de identificação civil e 

os nomes dos membros da mesa e dos 

delegados das listas; 

b) […]; 

 

 

c) […]; 

 

d) […]; 

 
e) O número de identificação civil dos 

eleitores que votaram antecipadamente; 

f) […]; 

 

 

 

 

 

g) […]; 

 

h) […]; 

 
 

i) […]; 
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com indicação precisa das diferenças 

notadas; 

j) O número de reclamações, protestos e 

contraprotestos apensos à acta; 

l) Quaisquer outras ocorrências que a mesa 

julgar dever mencionar 

 

j) […]; 

 

l) […].» 

 

2 – Os artigos 79.º-E, 79.º-F e 79.º-G da Lei 

Eleitoral para a Assembleia da República, 

aprovada pela Lei n.º 14/79, de 16 de maio, na 

redação anterior à presente lei, passam a 

artigos 79.º-F, 79.º-G e 79.º-H, 

respetivamente. 

 

Quadro Comparativo III 

Alterações e aditamento à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto 

Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto Projeto de Lei n.º 505/XIV/1.ª (PSD) 

Artigo 68.º 

Determinação das secções de voto 

 

Até ao 35.º dia anterior ao dia da eleição, o 

presidente da câmara municipal determina os 

desdobramentos previstos no número 

anterior, comunicando-os imediatamente à 

correspondente junta de freguesia. 

Artigo 68.º 

[…] 

 

Até ao 35.º dia anterior ao dia da eleição, o 

presidente da câmara municipal determina os 

desdobramentos previstos no número 

anterior, comunicando-os imediatamente à 

correspondente junta de freguesia e à 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna. 

 

Artigo 71.º 

Anúncio do dia, hora e local 

1 - Até ao 25.º dia anterior ao da eleição o 

presidente da câmara municipal anuncia, por 

edital afixado nos lugares de estilo, o dia, a 

hora e os locais em que se reúnem as 

assembleias de voto ou secções de voto. 

 

Artigo 71.º 

[…] 

1 – Até ao 25.º dia anterior ao da eleição o 

presidente da câmara municipal anuncia, por 

edital afixado nos lugares de estilo, o dia, a 

hora e os locais em que se reúnem as 

assembleias de voto e os desdobramentos 

desta, se a eles houver lugar. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/382590/details/normal?l=1
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2 - Dos editais consta também o número de 

inscrição no recenseamento dos eleitores 

correspondentes a cada assembleia de voto. 

2 – No caso de desdobramento de 

assembleias de voto, consta igualmente 

dos editais a indicação dos nomes do 

primeiro e último dos cidadãos que devem 

votar em cada assembleia e, quando 

necessário, dos respetivos números de 

identificação civil. 

 

Artigo 82.º 

Constituição da mesa 

1 - A mesa da assembleia ou secção de voto 

não pode constituir-se antes da hora 

marcada para a reunião da assembleia nem 

em local diverso do que houver sido 

determinado, sob pena de nulidade de todos 

os actos que praticar. 

2 - Após a constituição da mesa, é afixado à 

entrada do edifício em que estiver reunida a 

assembleia de voto um edital, assinado pelo 

presidente, contendo os nomes e números de 

inscrição no recenseamento dos cidadãos 

que formam a mesa e o número de eleitores 

inscritos nessa assembleia. 

 

3 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os 

membros das mesas das assembleias ou 

secções de voto devem estar presentes no 

local do seu funcionamento uma hora antes 

da marcada para o início das operações 

eleitorais, a fim de que estas possam 

começar à hora fixada. 

Artigo 82.º 

[…] 

1 – […]. 

 

 

 

 

 

2 – Após a constituição da mesa, é afixado à 

entrada do edifício em que estiver reunida a 

assembleia de voto um edital, assinado pelo 

presidente, contendo os nomes e números de 

identificação civil dos cidadãos que formam 

a mesa e o número de eleitores inscritos 

nessa assembleia. 

 

3 – […]. 

 

Artigo 87.º 

Processo de designação 

1 - Até ao 5.º dia anterior ao da realização da 

eleição as entidades proponentes das listas 

Artigo 87.º 

[…] 

1 – […]. 
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concorrentes indicam por escrito ao 

presidente da câmara municipal os 

delegados correspondentes às diversas 

assembleias e secções de voto e 

apresentam-lhe para assinatura e 

autenticação as credenciais respectivas. 

2 - Da credencial constam o nome, o número 

de inscrição no recenseamento, o número e 

a data do bilhete de identidade do delegado, 

o partido, coligação ou grupo que representa 

e a assembleia de voto para que é 

designado. 

3 - Não é lícita a impugnação da eleição com 

base na falta de qualquer delegado. 

 

 

 

 

 

 

2 – Da credencial constam o nome e o número 

de identificação civil do delegado, o partido, 

coligação ou grupo que representa e a 

assembleia de voto para que é designado. 

 

 

3 – […]. 

 

 

Artigo 104.º 

Abertura de serviços públicos 

No dia da realização da eleição, durante o 

período de funcionamento das assembleias 

de voto, mantêm-se abertos os serviços: 

a) Das juntas de freguesia para efeito de 

informação dos eleitores acerca do seu 

número de inscrição no recenseamento 

eleitoral; 

b) Dos centros de saúde ou locais 

equiparados, para efeito do disposto no n.º 3 

do artigo 99.º e no n.º 2 do artigo 116.º; 

c) Dos tribunais, para efeitos de recepção do 

material eleitoral referido no artigo 140.º 

Artigo 104.º 

[…] 

[…]: 

 

 

a) Das juntas de freguesia para efeito de 

informação dos eleitores acerca do local 

onde exercem o seu direito de voto;  

 

b) […]; 

 
 

c) […]. 

 

Artigo 115.º 

Modo como vota cada eleitor 

1 - O eleitor apresenta-se perante a mesa, 

indica o seu número de inscrição no 

recenseamento e o nome e entrega ao 

presidente o bilhete de identidade, se o tiver. 

Artigo 115.º 

[…] 

1 – O eleitor apresenta-se perante a mesa, 

indica o seu nome e entrega ao presidente o 

seu documento de identificação civil, se o 

tiver.  
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2 - Na falta de bilhete de identidade a 

identificação do eleitor faz-se por meio de 

qualquer outro documento oficial que 

contenha fotografia actualizada ou ainda por 

reconhecimento unânime dos membros da 

mesa. 

3 - Reconhecido o eleitor, o presidente diz em 

voz alta o seu número de inscrição no 

recenseamento e o seu nome e, depois de 

verificada a inscrição, entrega-lhe um boletim 

de voto por cada um dos órgãos autárquicos 

a eleger. 

4 - Em seguida, o eleitor dirige-se à câmara 

de voto situada na assembleia e aí, sozinho, 

assinala com uma cruz, em cada boletim de 

voto, no quadrado correspondente à 

candidatura em que vota, após o que dobra 

cada boletim em quatro. 

5 - O eleitor volta depois para junto da mesa 

e deposita na urna os boletins, enquanto os 

escrutinadores descarregam o voto, 

rubricando os cadernos de recenseamento 

na coluna a isso destinada e na linha 

correspondente ao nome do eleitor. 

6 - Se o eleitor não pretender expressar a sua 

vontade em relação a algum dos órgãos a 

eleger, esse facto será mencionado na acta 

como abstenção, desde que solicitado pelo 

eleitor, e deverá ser tido em conta para os 

efeitos do artigo 130.º 

7 - Se, por inadvertência, o eleitor deteriorar 

algum boletim, pede outro ao presidente, 

devolvendo-lhe o primeiro. 

8 - No caso previsto no número anterior, o 

presidente escreve no boletim devolvido a 

2 – Na falta do documento de identificação 

civil, a identificação do eleitor faz-se por meio 

de qualquer outro documento oficial que 

contenha fotografia atualizada ou ainda por 

reconhecimento unânime dos membros da 

mesa.  

3 – Identificado o eleitor, o presidente diz, em 

voz alta, o seu nome e número de 

identificação civil e, depois de verificada a 

inscrição, entrega-lhe um boletim de voto por 

cada um dos órgãos autárquicos a eleger.  

 

4 – […]. 

 

 

 

 

 

5 – […]. 

 

 

 

 

 

6 – […]. 

 

 

 

 

 

7 – […]. 

 

 

8 – […]. 
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nota de inutilizado, rubrica-o e conserva-o, 

para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 

95.º 

9 - Logo que concluída a operação de votar, 

o eleitor deve abandonar a assembleia ou 

secção de voto, salvo no caso previsto no n.º 

1 do artigo 121.º, durante o tempo necessário 

para apresentar qualquer reclamação, 

protesto ou contraprotesto. 

 

 

 

9 – […]. 

 

 

Artigo 118.º 

Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por razões profissionais 

1 - Qualquer eleitor que esteja nas condições 

previstas nas alíneas a), b), c), d) e g) do n.º 

1 do artigo anterior pode dirigir-se ao 

presidente da câmara do município em cuja 

área se encontre recenseado, entre o 10.º e 

o 5.º dias anteriores ao da eleição, 

manifestando a sua vontade de exercer 

antecipadamente o direito de sufrágio. 

2 - O eleitor identifica-se pela forma prevista 

nos n.os 1 e 2 do artigo 115.º e faz prova do 

impedimento invocado através de documento 

assinado pelo seu superior hierárquico, pela 

entidade patronal ou outro que comprove 

suficientemente a existência do impedimento 

ao normal exercício do direito de voto. 

3 - O presidente da câmara entrega ao eleitor 

os boletins de voto e dois sobrescritos. 

4 - Um dos sobrescritos, de cor branca, 

destina-se a receber os boletins de voto e o 

outro, de cor azul, a conter o sobrescrito 

anterior e o documento comprovativo a que 

se refere o n.º 2. 

5 - O eleitor preenche os boletins que 

Artigo 118.º 

[…] 

 

1 – Qualquer eleitor que esteja nas condições 

previstas nas alíneas a), b), c), d) e h) do n.º 1 

do artigo anterior pode dirigir-se ao presidente 

da câmara do município em cuja área se 

encontre recenseado, entre o 10.º e o 5.º dias 

anteriores ao da eleição, manifestando a sua 

vontade de exercer antecipadamente o direito 

de sufrágio. 

2 – […]. 

 

 

 

 

 

 

3 – […]. 

 

4 – […]. 

 

 

 

 

5 – […]. 
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entender em condições que garantam o 

segredo de voto, dobra-os em quatro, 

introduzindo-os no sobrescrito de cor branca, 

que fecha adequadamente. 

6 - Em seguida, o sobrescrito de cor branca é 

introduzido no sobrescrito de cor azul 

juntamente com o referido documento 

comprovativo, sendo o sobrescrito azul 

fechado, lacrado e assinado no verso, de 

forma legível, pelo presidente da câmara 

municipal e pelo eleitor. 

7 - O presidente da câmara municipal entrega 

ao eleitor recibo comprovativo do exercício 

do direito de voto de modelo anexo a esta lei, 

do qual constem o seu nome, residência, 

número de bilhete de identidade e 

assembleia de voto a que pertence, bem 

como o respectivo número de inscrição no 

recenseamento, sendo o documento 

assinado pelo presidente da câmara e 

autenticado com o carimbo ou selo branco do 

município. 

8 - O presidente da câmara municipal elabora 

uma acta das operações efectuadas, nela 

mencionando expressamente o nome, o 

número de inscrição e a freguesia onde o 

eleitor se encontra inscrito, enviando cópia da 

mesma à assembleia de apuramento geral. 

 

9 - O presidente da câmara municipal envia, 

pelo seguro do correio, o sobrescrito azul à 

mesa da assembleia de voto em que o eleitor 

deveria exercer o direito de sufrágio, ao 

cuidado da respectiva junta de freguesia, até 

ao 4.º dia anterior ao da realização da 

 

 

 

 

6 – […]. 

 

 

 

 

 

7 – O presidente da câmara municipal entrega 

ao eleitor recibo comprovativo do exercício do 

direito de voto de modelo anexo a esta lei, do 

qual constem o seu nome, residência, número 

de identificação civil e assembleia de voto a 

que pertence, sendo o documento assinado 

pelo presidente da câmara e autenticado com 

o carimbo ou selo branco do município.  

 

 

 

8 – O presidente da câmara municipal elabora 

uma ata das operações efetuadas, nela 

mencionando expressamente o nome, o 

número de identificação civil e a freguesia 

onde o eleitor se encontra inscrito, enviando 

cópia da mesma à assembleia de apuramento 

geral.  

9 – […]. 
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eleição. 

10 - A junta de freguesia remete os votos 

recebidos ao presidente da mesa da 

assembleia de voto até à hora prevista no n.º 

1 do artigo 105.º 

10 – […]. 

 

 

 Artigo 119.º-A 

Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por eleitores sujeitos a 

confinamento obrigatório 

1 – Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas na alínea g) do n.º 1 do 

artigo 117.º podem requerer à 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna, por 

meio eletrónico disponibilizado para esse 

efeito por esta entidade, até ao sétimo dia 

anterior ao da eleição, o exercício do 

direito de voto antecipado, indicando o 

número do seu documento de identificação 

civil e juntando o comprovativo do 

impedimento invocado emitido pela 

autoridade de saúde competente. 

2 – Até ao sexto dia anterior ao da eleição, 

a administração eleitoral da Secretaria-

Geral do Ministério da Administração 

Interna envia ao presidente da câmara do 

município onde se encontrem eleitores nas 

condições definidas no n.º 1, para o 

endereço da morada única digital deste 

associada ao serviço público de 

notificações eletrónicas, com aviso de 

receção, a relação nominal dos eleitores e 

locais abrangidos, e correspondente 

número de boletins de voto, sobrescritos 

brancos e azuis. 



________________________________________________________ 

 

Projeto de Lei n.º 505/XIV/1ª (PSD) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 74 

 

 

NOTA TÉCNICA  

3 – O presidente da câmara do município 

onde haja eleitores nas condições 

previstas no n.º 1 notifica, até ao décimo 

dia anterior ao da eleição, as candidaturas 

concorrentes à eleição para cumprimento 

dos fins previstos no n.º 3 do artigo 86.º.  

4 – A nomeação de delegados das 

candidaturas deve ser transmitida ao 

presidente da câmara municipal até ao 

nono dia anterior ao da eleição, sem 

prejuízo da possibilidade de nomeação de 

mais delegados caso se verifique o 

disposto no n.º 8.  

5 – Entre o quinto e o quarto dia anterior ao 

da eleição, o presidente da câmara, em dia 

e hora por si fixados por meio de edital, 

também divulgado no sítio do município na 

internet, desloca-se ao local onde se 

encontrem eleitores nas condições 

mencionadas no n.º 1, a fim de ser dado 

cumprimento, com as necessárias 

adaptações e respeitando 

escrupulosamente as recomendações 

fixadas para o efeito pela Direção-Geral de 

Saúde, em articulação com a 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna e a 

Comissão Nacional de Eleições, ao 

disposto nos n.ºs 3 a 8 do artigo 118.º. 

6 – O presidente da câmara pode fazer-se 

substituir, para o efeito da diligência 

prevista no número anterior, por qualquer 

vereador do município ou por qualquer 

outro representante do município 

devidamente credenciado. 
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7 – Na diligência a que se refere o n.º 5, o 

presidente da câmara é acompanhado por 

um técnico da autoridade nacional de 

saúde e por dois elementos das forças de 

segurança, sem prejuízo dos delegados 

das candidaturas. 

8 – Caso se justifique em função do 

número de eleitores inscritos, podem ser 

constituídas várias equipas para a entrega 

e recolha dos boletins de voto antecipado 

nos termos do presente artigo. 

9 – Os sobescritos recolhidos no âmbito da 

diligência a que se refere o n.º 5 são 

sujeitos a desinfeção e quarentena em 

instalações próprias da câmara municipal 

durante 48 horas, sendo remetidos, depois 

de divididos por lotes correspondendo às 

freguesias e respetivas mesas onde os 

eleitores se encontram inscritos, 

juntamente com o restante material, ao 

presidente da mesa da assembleia de voto 

até ao dia e hora previstos no n.º 1 do artigo 

105.º. 

10 – O processo de desinfeção referido no 

número anterior, efetuado segundo as 

recomendações fixadas pela Direção-Geral 

de Saúde, é acompanhado por um 

elemento da autoridade nacional de saúde 

e outro das forças de segurança, e o 

transporte dos sobrescritos é 

acompanhado por dois elementos das 

forças de segurança e um representante do 

município. 

Artigo 133.º 

Voto nulo 

Artigo 133.º 

[…] 
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1 - Considera-se «voto nulo» o 

correspondente ao boletim: 

a) No qual tenha sido assinalado mais de um 

quadrado; 

b) No qual haja dúvidas quanto ao quadrado 

assinalado; 

c) No qual tenha sido assinalado o quadrado 

correspondente a uma candidatura que tenha 

sido rejeitada ou desistido das eleições; 

d) No qual tenha sido feito qualquer corte, 

desenho ou rasura; 

e) No qual tenha sido escrita qualquer 

palavra. 

2 - Não é considerado voto nulo o do boletim 

de voto no qual a cruz, embora não sendo 

perfeitamente desenhada ou excedendo os 

limites do quadrado, assinale 

inequivocamente a vontade do eleitor. 

3 - Considera-se ainda como nulo o voto 

antecipado quando o sobrescrito com o 

boletim de voto não chegue ao seu destino 

nas condições previstas nos artigos 118.º e 

119.º ou seja recebido em sobrescrito que 

não esteja adequadamente fechado. 

1 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – […]. 

 

 

 

 

3 – Considera-se ainda como nulo o voto 

antecipado quando o sobrescrito com o 

boletim de voto não chegue ao seu destino 

nas condições previstas nos artigos 118.º, 

119.º, 119.º-A e 120.º ou seja recebido em 

sobrescrito que não seja adequadamente 

fechado. 

Artigo 139.º 

Acta das operações eleitorais 

1 - Compete ao secretário da mesa proceder 

à elaboração da acta das operações de 

votação e apuramento. 

2 - Da acta devem constar: 

a) A identificação do círculo eleitoral a que 

pertence a assembleia ou secção de voto; 

b) Os números de inscrição no 

recenseamento e os nomes dos membros da 

Artigo 139.º 

[…] 

1 – […]. 

 

 

2 – […]: 

a) […]; 

 

b) Os nomes dos membros da mesa e dos 

delegados dos partidos políticos, 
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mesa e dos delegados dos partidos políticos, 

coligações e grupos de cidadãos 

concorrentes; 

c) O local da assembleia ou secção de voto e 

hora de abertura e de encerramento da 

votação; 

d) As deliberações tomadas pela mesa 

durante as operações; 

e) O número total de eleitores inscritos 

votantes e de não votantes; 

f) O número de inscrição no recenseamento 

dos eleitores que exerceram o voto 

antecipado; 

g) O número de votos obtidos por cada lista, 

o de votos em branco e o de votos nulos; 

 

h) O número de boletins de voto sobre os 

quais haja incidido reclamação ou protesto; 

i) As divergências de contagem a que se 

refere o n.º 3 do artigo 130.º, se as houver, 

com indicação precisa das diferenças 

notadas; 

j) O número de reclamações, protestos e 

contraprotestos apensos à acta; 

l) Quaisquer outras ocorrências que a mesa 

julgar dever mencionar. 

coligações e grupos de cidadãos 

concorrentes;  

 
c) […]; 

 
 

 

d) […]; 

 

e) […]; 

 
f) […]; 

 

 
 

g) O número de identificação civil dos 

eleitores que exerceram o voto 

antecipado; 

h) […]; 

 

i) […]; 

 
 

 

j) […]; 

 

 

l)    […]. 

 

Quadro Comparativo IV 

Alterações e aditamento à Lei Orgânica do Regime do Referendo 

Lei Orgânica do Regime do Referendo Projeto de Lei n.º 505/XIV/1.ª (PSD) 

Artigo 17.º 

Forma 

1 - A iniciativa popular é apresentada por 

escrito, em papel ou por via eletrónica, e é 

Artigo 17.º 

[…] 

1 - A iniciativa popular é apresentada por 

escrito, em papel ou por via eletrónica, e é 
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dirigida à Assembleia da República, 

contendo a identificação, com indicação do 

nome completo, do número do bilhete de 

identidade ou do cartão de cidadão, do 

número de eleitor e da data de nascimento, 

correspondente a cada signatário. 

2 - A Assembleia da República disponibiliza 

plataforma eletrónica que permita a 

submissão da iniciativa popular e a recolha 

dos elementos referidos no número anterior. 

3 - Para efeitos da obtenção do número de 

subscritores previsto no artigo anterior, pode 

ser remetida cumulativamente a 

documentação em suporte papel e através de 

plataforma eletrónica que garanta o 

cumprimento das exigências legais. 

4 - A Assembleia da República pode solicitar 

aos serviços competentes da Administração 

Pública a verificação administrativa, por 

amostragem, da autenticidade da 

identificação dos subscritores da iniciativa 

popular. 

5 - A Assembleia da República verifica a 

validade do endereço de correio eletrónico, 

cuja indicação é obrigatória pelo subscritor 

que utilize plataforma eletrónica. 

6 - Da iniciativa constará a explicitação da 

pergunta ou perguntas a submeter a 

referendo, devidamente instruídas pela 

identificação dos actos em processo de 

apreciação na Assembleia da República. 

7 - Quando não se encontre pendente acto 

sobre o qual possa incidir referendo, deve a 

iniciativa popular ser acompanhada da 

apresentação de projecto de lei relativo à 

dirigida à Assembleia da República, contendo 

a identificação, com indicação do nome 

completo, do número de identificação civil e 

da data de nascimento, correspondente a 

cada signatário. 

 

2 - […]. 

 

 

 

3 - […]. 

 

 

 

 

 

4 - […]. 

 

 

 

 

 

5 - […]. 

 

 

 

6 - […]. 

 

 

 

 

7 - […]. 
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matéria a referendar. 

8 - A iniciativa de grupos de cidadãos 

eleitores, verificada que seja a observância 

das disposições constitucionais, legais e 

regimentais aplicáveis, toma a forma de 

projecto de resolução para efeitos de 

discussão e votação em Plenário da 

Assembleia da República. 

 

8 - […]. 

 

Artigo 76.º 

Âmbito das assembleias de voto 

1 - A cada freguesia corresponde uma 

assembleia de voto. 

2 - As assembleias de voto das freguesias 

com um número de eleitores sensivelmente 

superior a 1000 são divididas em secções de 

voto, de modo que o número de eleitores de 

cada uma não ultrapasse sensivelmente 

esse número. 

Artigo 76.º 

[...] 

1 - [...]. 

 

2 - As assembleias de voto das freguesias 

com um número de eleitores sensivelmente 

superior a 1000 são divididas em secções de 

voto, por iniciativa da junta de freguesia ou 

da câmara municipal, de modo a que o 

número de eleitores seja adequado à 

realidade geográfica e aos locais de 

realização do ato eleitoral, procurando-se, 

sempre que possível, que não ultrapasse 

sensivelmente esse número. 

 

Artigo 77.º 

Determinação das assembleias de voto 

1 - Até ao 30.º dia anterior ao do referendo, o 

presidente da câmara municipal determina o 

desdobramento em secções de voto, quando 

necessário, da assembleia de voto de cada 

freguesia, comunicando-o imediatamente à 

correspondente junta de freguesia. 

 

 

2 - Da decisão do presidente da câmara cabe 

recurso para o tribunal da comarca com 

Artigo 77.º 

[...] 

1 - Até ao 30.º dia anterior ao do referendo, o 

presidente da câmara municipal determina o 

desdobramento em seções de voto, quando 

necessário, da assembleia de voto de cada 

freguesia, comunicando-o imediatamente à 

correspondente junta de freguesia e à 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna. 

2 – […]. 
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jurisdição na sede do distrito ou Região 

Autónoma. 

3 - O recurso é interposto no prazo de dois 

dias após a afixação do edital, pelo 

presidente da junta de freguesia ou por 10 

eleitores pertencentes à assembleia de voto 

em causa, e é decidido em igual prazo, e a 

decisão é imediatamente notificada ao 

recorrente. 

4 - Da decisão do tribunal da comarca com 

jurisdição na sede do distrito ou Região 

Autónoma cabe recurso, a interpor no prazo 

de um dia, para o Tribunal Constitucional, 

que decide em Plenário em igual prazo. 

 

 

3 - [...]. 

 

 

 

 

 

 

4 - [...]. 

 

Artigo 80.º 

Anúncio do dia, hora e local 

1 - Até ao 15.º dia anterior ao do referendo, o 

presidente da câmara municipal anuncia, por 

edital afixado nos lugares do estilo, o dia, a 

hora e os locais em que se reúnem as 

assembleias de voto. 

2 - Dos editais consta também o número de 

inscrição no recenseamento dos eleitores 

correspondentes a cada assembleia de voto. 

Artigo 80.º 

[…] 

1 - […]. 

 

 

 

 

2 — Dos editais consta igualmente a 

indicação do primeiro e último dos 

cidadãos que devem votar em cada 

assembleia de voto e, quando necessário, 

dos respetivos números de identificação 

civil. 

Artigo 96.º 

Processo de designação 

1 - Até ao 5.º dia anterior ao da realização do 

referendo, os partidos e grupos de cidadãos 

eleitores indicam, por escrito, ao presidente 

da câmara municipal os delegados 

correspondentes às diversas assembleias ou 

secções de voto e apresentam-lhe, para 

Artigo 96.º 

[…] 

1 - […]. 
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assinatura e autenticação, as respectivas 

credenciais. 

2 - Da credencial, de modelo anexo à 

presente lei, constam o nome, o número de 

inscrição no recenseamento, o número e a 

data do bilhete de identidade do delegado, o 

partido ou grupo que representa e a 

assembleia ou secção de voto para que é 

designado. 

 

 

2 - Da credencial, de modelo anexo à presente 

lei, constam o nome e o número de 

identificação civil do delegado, o partido ou 

grupo que representa e a assembleia ou 

secção de voto para que é designado. 

 

Artigo 114.º 

Abertura de serviços públicos 

No dia da realização do referendo, durante o 

período de funcionamento das assembleias 

de voto, mantêm-se abertos os serviços: 

a) Das juntas de freguesia, para efeito de 

informação dos eleitores acerca do seu 

número de inscrição no recenseamento 

eleitoral; 

 

 

 

 

 

b) Dos centros de saúde ou locais 

equiparados, para o efeito do disposto no n.º 

2 do artigo 127.º 

Artigo 114.º 

[…] 

[…]: 

 

 

a) Das juntas de freguesia, para efeito da 

prestação de informação aos 

eleitores sobre o local onde exercer 

o seu direito de voto, para além de 

outras formas de acesso à referida 

informação disponibilizadas pela 

administração eleitoral da 

Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna;  

b) […]. 

 

Artigo 126.º 

Modo como vota cada eleitor 

1 - Cada eleitor, apresentando-se perante a 

mesa, indica o número de inscrição no 

recenseamento e o nome e entrega ao 

presidente o bilhete de identidade, se o tiver. 

2 - Na falta do bilhete de identidade, a 

identificação do eleitor faz-se por meio de 

qualquer outro documento oficial que 

Artigo 126.º 

[…] 

1 - Cada eleitor, apresentando-se perante a 

mesa, indica o seu nome e o número de 

identificação civil, e entrega ao presidente o 

documento de identificação civil, se o tiver. 

2 - Na falta de documento de identificação 

civil, a identificação do eleitor faz-se por meio 

de qualquer outro documento oficial que 
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contenha fotografia actualizada, através de 

dois cidadãos eleitores que atestem, sob 

compromisso de honra, a sua identidade ou 

ainda por reconhecimento unânime dos 

membros da mesa. 

3 - Identificado o eleitor, o presidente diz em 

voz alta o seu número de inscrição no 

recenseamento e o seu nome e, depois de 

verificada a inscrição, entrega-lhe um boletim 

de voto. 

4 - Em seguida, o eleitor dirige-se à câmara 

de voto situada na assembleia ou secção de 

voto e aí, sozinho, assinala em relação a 

cada pergunta submetida ao eleitorado o 

quadrado encimado pela palavra «Sim» ou o 

quadrado encimado pela palavra «Não», ou 

não assinala nenhum, e dobra o boletim em 

quatro 

5 - Voltando para junto da mesa, o eleitor 

entrega o boletim de voto ao presidente, que 

o deposita na urna, enquanto os 

escrutinadores descarregam o voto, 

rubricando os cadernos de recenseamento 

na coluna a isso destinada e na linha 

correspondente ao nome do eleitor. 

6 - Se, por inadvertência, o eleitor deteriorar 

o boletim, pede outro ao presidente, 

devolvendo-lhe o primeiro. 

7 - No caso previsto no número anterior, o 

presidente escreve no boletim devolvido a 

nota de «inutilizado», rubrica-o e conserva-o 

para o efeito do artigo 104.º 

contenha fotografia atualizada, através de 

dois cidadãos eleitores que atestem, sob 

compromisso de honra, a sua identidade ou 

ainda por reconhecimento unânime dos 

membros da mesa. 

3 - Identificado o eleitor, o presidente diz em 

voz alta o seu nome e número de 

identificação civil e, depois de verificada a 

inscrição, entrega-lhe um boletim de voto. 

 

4 – [...]. 

 

 

 

 

 

 

 

5 - [...]. 

 

 

 

 

 

 

6 - [...]. 

 

 

7 - [...]. 

 

Artigo 128.º 

A quem é facultado 

1 - Podem votar antecipadamente: 

Artigo 128.º 

[…] 

1 – Podem votar antecipadamente: 
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a) Os militares que no dia da realização do 

referendo estejam impedidos de se deslocar 

à assembleia de voto por imperativo inadiável 

de exercício das suas funções; 

b) Os agentes de forças e serviços que 

exerçam funções de segurança interna nos 

termos da lei, bem como os bombeiros e 

agentes da protecção civil, que se encontrem 

em situação análoga à prevista na alínea 

anterior; 

c) Os trabalhadores marítimos e 

aeronáuticos, bem como os ferroviários e os 

rodoviários de longo curso que, por força da 

sua actividade profissional, se encontrem 

presumivelmente embarcados ou deslocados 

no dia da realização do referendo; 

d) Os eleitores que por motivo de doença se 

encontrem internados ou presumivelmente 

internados em estabelecimento hospitalar e 

impossibilitados de se deslocar à assembleia 

ou secção de voto; 

e) Os eleitores que se encontrem presos. 

f) Os membros que representem oficialmente 

selecções nacionais, organizadas por 

federações desportivas dotadas de utilidade 

pública desportiva e se encontrem 

deslocados no estrangeiro em competições 

desportivas, no dia da realização do 

referendo; 

 

 

 

 

 

 

a) […]; 

 

 

 

b) […]; 

 

 

 

 

 

c) […]; 

 

 

 

 

 

d) […]; 

 

 

 

 

e) […]; 

f) […]; 

 

 

 

 

 

 

g) Os eleitores que se encontrem em 

confinamento obrigatório, em 

estabelecimento de saúde, em lar, 

no respetivo domicílio ou noutro 

local definido ou autorizado pelas 

autoridades de saúde, por estarem 
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g) Todos os eleitores não abrangidos pelas 

alíneas anteriores que, por força da 

representação de qualquer pessoa colectiva 

dos sectores público, privado ou cooperativo, 

das organizações representativas dos 

trabalhadores ou de organizações 

representativas das actividades económicas, 

e, ainda, outros eleitores que, por imperativo 

decorrente das suas funções profissionais, 

se encontrem impedidos de se deslocar à 

assembleia de voto no dia da realização do 

referendo. 

2 - Os eleitores referidos nas alíneas a), b) e 

g) do número anterior quando deslocados no 

estrangeiro entre o 12.º dia anterior ao do 

referendo e o dia da realização do referendo 

podem exercer o direito de voto junto das 

representações diplomáticas, consulares ou 

nas delegações externas dos ministérios e 

instituições públicas portuguesas 

previamente definidas pelo Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, nos termos do artigo 

130.º-A. 

3 - Podem ainda votar antecipadamente os 

estudantes de instituições de ensino inscritos 

em estabelecimentos situados em distrito, 

região autónoma ou ilha diferentes daqueles 

por onde se encontram inscritos no 

recenseamento eleitoral. 

4 - Podem ainda votar antecipadamente os 

seguintes eleitores recenseados no território 

nacional e deslocados no estrangeiro: 

doentes, infetados ou em vigilância 

ativa no âmbito de uma situação de 

grave risco para a saúde pública; 

h) [Anterior alínea g)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Os eleitores referidos nas alíneas a), b) e 

h) do número anterior quando deslocados no 

estrangeiro entre o 12.º dia anterior ao do 

referendo e o dia da realização do referendo 

podem exercer o direito de voto junto das 

representações diplomáticas, consulares ou 

nas delegações externas dos ministérios e 

instituições públicas portuguesas previamente 

definidas pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, nos termos do artigo 130.º-B. 

 

3 – […].  

 

 

 

 

 

4 – […]. 

 

 



________________________________________________________ 

 

Projeto de Lei n.º 505/XIV/1ª (PSD) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 85 

 

 

NOTA TÉCNICA  

a) Militares, agentes militarizados e civis 

integrados em operações de manutenção de 

paz, cooperação técnico-militar ou 

equiparadas; 

b) Médicos, enfermeiros e outros cidadãos 

integrados em missões humanitárias, como 

tal reconhecidas pelo Ministério dos 

Negócios Estrangeiros; 

c) Investigadores e bolseiros em instituições 

universitárias ou equiparadas, como tal 

reconhecidas pelo ministério competente; 

d) Estudantes inscritos em instituições de 

ensino ou que as frequentem ao abrigo de 

programas de intercâmbio; 

e) Os eleitores doentes em tratamento no 

estrangeiro, bem como os seus 

acompanhantes. 

5 - Podem ainda votar antecipadamente os 

cidadãos eleitores cônjuges ou equiparados, 

parentes ou afins que vivam com os eleitores 

mencionados no número anterior. 

6 - Só são considerados os votos recebidos 

na sede da junta de freguesia 

correspondente à assembleia de voto em que 

o eleitor deveria votar até ao dia anterior ao 

da realização do referendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – […]. 

 

 

 

6 – […]. 

 

Artigo 129.º 

Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por razões profissionais 

1 - Qualquer eleitor que esteja nas condições 

previstas nas alíneas a), b), c), f) e g) do n.º 

1 do artigo anterior pode dirigir-se ao 

presidente da câmara do município em cuja 

área se encontre recenseado, entre o 10.º e 

o 5.º dias anteriores ao do referendo, 

Artigo 129.º 

[...] 

 

1 - Qualquer eleitor que esteja nas condições 

previstas nas alíneas a), b), c), f) e h) do n.º 1 

do artigo anterior pode dirigir-se ao presidente 

da câmara do município em cuja área se 

encontre recenseado, entre o 10.º e o 5.º dias 

anteriores ao do referendo, manifestando a 
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manifestando a sua vontade de exercer 

antecipadamente o direito de sufrágio. 

2 - O eleitor identifica-se da forma prevista 

nos n.os 1 e 2 do artigo 126.º e faz prova do 

impedimento invocado através de documento 

assinado pelo seu superior hierárquico, pela 

entidade patronal ou outro que comprove 

suficientemente a existência do impedimento 

ao normal exercício do direito de voto. 

3 - O presidente da câmara municipal entrega 

ao eleitor um boletim de voto e dois 

sobrescritos. 

4 - Um dos sobrescritos, de cor branca, 

destina-se a receber o boletim de voto e o 

outro, de cor azul, a conter o sobrescrito 

anterior e o documento comprovativo a que 

se refere o n.º 2. 

5 - O eleitor preenche o boletim em condições 

que garantam o segredo de voto, dobra-o em 

quatro e introdu-lo no sobrescrito de cor 

branca, que fecha adequadamente. 

6 - Em seguida, o sobrescrito de cor branca é 

introduzido no sobrescrito de cor azul 

juntamente com o referido documento 

comprovativo, sendo o sobrescrito azul 

fechado, lacrado e assinado no verso, de 

forma legível, pelo presidente da câmara 

municipal e pelo eleitor. 

7 - O presidente da câmara municipal entrega 

ao eleitor recibo comprovativo do exercício 

do direito de voto, de modelo anexo a esta lei, 

do qual constem o seu nome, residência, 

número do bilhete de identidade e 

assembleia de voto que pertence, bem como 

o respectivo número de inscrição no 

sua vontade de exercer antecipadamente o 

direito de sufrágio. 

2 - [...]. 

 

 

 

 

 

 

3 - [...]. 

 

 

4 - [...]. 

 

 

 

 

5 - [...]. 

 

 

 

6 - [...]. 

 

 

 

 

 

 

7 - O presidente da câmara municipal entrega 

ao eleitor recibo comprovativo do exercício do 

direito de voto, de modelo anexo a esta lei, do 

qual constem o seu nome, residência, número 

do identificação civil e assembleia de voto 

que pertence, sendo o documento assinado 



________________________________________________________ 

 

Projeto de Lei n.º 505/XIV/1ª (PSD) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 87 

 

 

NOTA TÉCNICA  

recenseamento, sendo o documento 

assinado pelo presidente da câmara e 

autenticado com o carimbo ou selo branco do 

município. 

8 - O presidente da câmara municipal elabora 

uma acta das operações efectuadas, nela 

mencionando expressamente o nome, o 

número de inscrição e a freguesia onde o 

eleitor se encontra inscrito, enviando cópia da 

mesma à assembleia de apuramento 

intermédio. 

9 - O presidente da câmara municipal envia, 

pelo seguro do correio, o sobrescrito azul à 

mesa da assembleia ou secção de voto em 

que deveria exercer o direito de sufrágio, ao 

cuidado da respectiva junta de freguesia, até 

ao 4.º dia anterior ao da realização do 

referendo. 

10 - A junta de freguesia remete os votos 

recebidos ao presidente da mesa da 

assembleia de voto até à hora prevista no n.º 

1 do artigo 115.º 

11 - Os partidos e grupos de cidadãos 

eleitores intervenientes na campanha para o 

referendo podem nomear, nos termos gerais, 

delegados para fiscalizar as operações 

referidas nos n.os 1 a 8. 

pelo presidente da câmara e autenticado com 

o carimbo ou selo branco do município. 

 

 

 

8 - O presidente da câmara municipal elabora 

uma ata das operações efetuadas, nela 

mencionando expressamente o nome, o 

número de identificação civil e a freguesia 

onde o eleitor se encontra inscrito, enviando 

cópia da mesma à assembleia de apuramento 

intermédio. 

9 – […]. 

 

 

 

 

 

 

10 – […]. 

 

 

 

11 – […]. 

 

Artigo 130.º 

Modo de exercício por doentes e por presos 

1 - Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas nas alíneas d) e e) do n.º 

1 do artigo 128.º podem requerer, por meios 

electrónicos ou por via postal, ao presidente 

da câmara do município em que se 

encontrem recenseados, até ao 20.º dia 

Artigo 130.º 

[...] 

1 - Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas nas alíneas d) e e) do n.º 

1 do artigo 128.º podem requerer, por meios 

eletrónicos ou por via postal, ao presidente da 

câmara do município em que se encontrem 

recenseados, até ao 20.º dia anterior ao do 
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anterior ao do referendo, a documentação 

necessária ao exercício do direito de voto, 

enviando cópias do seu cartão de cidadão ou 

bilhete de identidade e cartão ou certidão de 

eleitor, juntando documento comprovativo do 

impedimento invocado, passado pelo médico 

assistente e confirmado pela direcção do 

estabelecimento hospitalar, ou documento 

emitido pelo director do estabelecimento 

prisional, conforme os casos. 

2 - O presidente da câmara referido no 

número anterior enviará, por correio 

registado com aviso de recepção, até ao 17.º 

dia anterior ao do referendo: 

a) Ao eleitor, a documentação necessária ao 

exercício do direito de voto, acompanhada 

dos documentos enviados pelo eleitor; 

b) Ao presidente da câmara do município 

onde se encontrem eleitores nas condições 

definidas no n.º 1, a relação nominal dos 

referidos eleitores e a indicação dos 

estabelecimentos hospitalares ou prisionais 

abrangidos. 

3 - O presidente da câmara do município 

onde se situe o estabelecimento hospitalar ou 

prisional em que o eleitor se encontre 

internado notifica, até ao 16.º dia anterior ao 

do referendo, os partidos e os grupos de 

cidadãos eleitores intervenientes na 

campanha para o referendo, para 

cumprimento dos fins previstos no n.º 11 do 

artigo anterior, dando conhecimento de quais 

os estabelecimentos onde se realiza o voto 

antecipado. 

4 - A nomeação de delegados dos partidos e 

referendo, a  documentação necessária ao 

exercício do direito de voto, enviando cópias 

do seu documento de identificação civil, 

juntando documento comprovativo do 

impedimento invocado, passado pelo médico 

assistente e confirmado pela direção do 

estabelecimento hospitalar, ou documento 

emitido pelo diretor do estabelecimento 

prisional, conforme os casos. 

 

2 - [...]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - [...]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - [...]. 
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de representantes dos grupos de cidadãos 

eleitores deve ser transmitida ao presidente 

da câmara até ao 14.º dia anterior ao do 

referendo. 

5 - Entre o 10.º e o 13.º dia anteriores ao do 

referendo o presidente da câmara municipal 

em cuja área se encontre situado o 

estabelecimento hospitalar ou prisional com 

eleitores nas condições do n.º 1, em dia e 

hora previamente anunciados ao respectivo 

director e aos delegados de justiça, desloca-

se ao mesmo estabelecimento a fim de ser 

dado cumprimento, com as necessárias 

adaptações ditadas pelos constrangimentos 

dos regimes hospitalares ou prisionais, ao 

disposto nos n.os 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do artigo 

anterior. 

6 - O presidente da câmara pode 

excepcionalmente fazer-se substituir, para o 

efeito da diligência prevista no número 

anterior, por qualquer vereador do município, 

devidamente credenciado. 

7 - A junta de freguesia destinatária dos votos 

recebidos dá cumprimento ao disposto no n.º 

10 do artigo anterior. 

 

 

 

 

5 - [...]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - [...]. 

 

 

 

 

7 - [...]. 

 

 Artigo 130.º-A 

Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por eleitores sujeitos a 

confinamento obrigatório 

1 – Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas na alínea g) do n.º 1 do 

artigo 128.º podem requerer à 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna, por 

meio eletrónico disponibilizado para esse 
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efeito por esta entidade, até ao sétimo dia 

anterior ao do referendo, o exercício do 

direito de voto antecipado, indicando o 

número do seu documento de identificação 

civil e juntando o comprovativo do 

impedimento invocado emitido pela 

autoridade de saúde competente. 

2 – Até ao sexto dia anterior ao do 

referendo, a administração eleitoral da 

Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna envia ao presidente 

da câmara do município onde se 

encontrem eleitores nas condições 

definidas no n.º 1, para o endereço da 

morada única digital deste associada ao 

serviço público de notificações 

eletrónicas, com aviso de receção, a 

relação nominal dos eleitores e locais 

abrangidos, e correspondente número de 

boletins de voto, sobrescritos brancos e 

azuis. 

3 – O presidente da câmara do município 

onde haja eleitores nas condições 

previstas no n.º 1 notifica, até ao décimo 

dia anterior ao do referendo, os partidos e 

os grupos de cidadãos eleitores 

intervenientes na campanha para o 

referendo para cumprimento dos fins 

previstos no n.º 11 do artigo 129.º.  

4 – A nomeação de delegados dos partidos 

e de representantes dos grupos de 

cidadãos eleitores deve ser transmitida ao 

presidente da câmara municipal até ao 

nono dia anterior ao do referendo, sem 

prejuízo da possibilidade de nomeação de 
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mais delegados caso se verifique o 

disposto no n.º 8.  

5 – Entre o quinto e o quarto dia anterior ao 

do referendo, o presidente da câmara, em 

dia e hora por si fixados por meio de edital, 

também divulgado no sítio do município na 

internet, desloca-se ao local onde se 

encontrem eleitores nas condições 

mencionadas no n.º 1, a fim de ser dado 

cumprimento, com as necessárias 

adaptações e respeitando 

escrupulosamente as recomendações 

fixadas para o efeito pela Direção-Geral de 

Saúde, em articulação com a 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna e a 

Comissão Nacional de Eleições, ao 

disposto nos n.ºs 3 a 8 do artigo 129.º. 

6 – O presidente da câmara pode fazer-se 

substituir, para o efeito da diligência 

prevista no número anterior, por qualquer 

vereador do município ou por qualquer 

outro representante do município 

devidamente credenciado. 

7 – Na diligência a que se refere o n.º 5, o 

presidente da câmara é acompanhado por 

um técnico da autoridade nacional de 

saúde e por dois elementos das forças de 

segurança, sem prejuízo dos delegados 

dos partidos e de representantes dos 

grupos de cidadãos eleitores. 

8 – Caso se justifique em função do 

número de eleitores inscritos, podem ser 

constituídas várias equipas para a entrega 
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e recolha dos boletins de voto antecipado 

nos termos do presente artigo. 

9 – Os sobescritos recolhidos no âmbito da 

diligência a que se refere o n.º 5 são 

sujeitos a desinfeção e quarentena em 

instalações próprias da câmara municipal 

durante 48 horas, sendo remetidos, depois 

de divididos por lotes correspondendo às 

freguesias e respetivas mesas onde os 

eleitores se encontram inscritos, 

juntamente com o restante material, ao 

presidente da mesa da assembleia de voto 

até ao dia e hora previstos no n.º 1 do artigo 

115.º. 

10 – O processo de desinfeção referido no 

número anterior, efetuado segundo as 

recomendações fixadas pela Direção-Geral 

de Saúde, é acompanhado por um 

elemento da autoridade nacional de saúde 

e outro das forças de segurança, e o 

transporte dos sobrescritos é 

acompanhado por dois elementos das 

forças de segurança e um representante do 

município.» 

 

Artigo 142.º 

Voto nulo 

1 - Considera-se voto nulo, no tocante a 

qualquer das perguntas, o correspondente ao 

boletim: 

a) No qual tenha sido assinalado mais de um 

quadrado correspondente à mesma 

pergunta; 

b) No qual haja dúvidas quanto ao quadrado 

assinalado; 

Artigo 142.º 

[...] 

1 – […]. 
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c) No qual tenha sido feito qualquer corte, 

desenho ou rasura; 

d) No qual tenha sido escrita qualquer 

palavra. 

2 - Não se considera voto nulo o do boletim 

de voto no qual a cruz, embora não 

perfeitamente desenhada ou excedendo os 

limites do quadrado, assinale 

inequivocamente a vontade do eleitor. 

3 - Considera-se ainda como voto nulo o voto 

antecipado quando o sobrescrito com o 

boletim de voto não chegue ao seu destino 

nas condições previstas nos artigos 129.º ou 

130.º ou seja recebido em sobrescrito que 

não esteja adequadamente fechado. 

 

 

 

 

2 – […]. 

 

 

 

 

3 – Considera-se ainda como voto nulo o voto 

antecipado quando o sobrescrito com o 

boletim de voto não chegue ao seu destino 

nas condições referidas nos artigos 129.º, 

130.º, 130.º-A, 130.º-B e 130.º-C ou seja 

recebido em sobrescrito que não esteja 

adequadamente fechado. 

ANEXOS 

Credencial 

(a que se refere o n.º 2 do artigo 96.º) 

Câmara Municipal de... 

..., inscrito no recenseamento eleitoral da 

freguesia de..., com o n.º ..., portador do 

bilhete de identidade n.º ..., de ... de ... de ..., 

do Arquivo de Identificação de ..., é 

delegado/suplente de ... (ver nota 1), na 

assembleia/secção de voto n.º ... da 

freguesia de ..., deste concelho, na votação 

..., que se realiza no dia ..., ... de ... de 

19...(ver nota 2). 

O Presidente da Câmara, 

(assinatura autenticada com selo branco) 

 

(nota 1) Partido. 

(nota 2) A preencher pela entidade emissora. 

Nota. - A responsabilidade pelo 

ANEXOS 

Credencial 

(a que se refere o n.º 2 do artigo 96.º) 

Câmara Municipal de... 

..., inscrito no recenseamento eleitoral da 

freguesia de..., com o número de 

identificação civil ..., é delegado/suplente de 

... (ver nota 1), na assembleia/secção de voto 

n.º ... da freguesia de ..., deste concelho, na 

votação ..., que se realiza no dia ... 

..., ... de ... de 20... (ver nota 2). 

 

 

O Presidente da Câmara, 

(assinatura autenticada com selo branco) 

 

(nota 1) Partido. 

(nota 2) A preencher pela entidade emissora. 
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preenchimento deste documento cabe ao 

partido político e deverá ser entregue na 

câmara municipal juntamente com uma 

relação de todos os seus delegados com a 

indicação da assembleia ou secção de voto 

para que foram designados, nos prazos e 

para os efeitos legais. 

 

Recibo 

(a que se refere o n.º 7 do artigo 129.º) 

Para efeitos do artigo ... da Lei n.º ..., se 

declara que (nome do cidadão eleitor), 

residente em ..., portador do bilhete de 

identidade n.º ..., de ... de ... de ..., do Arquivo 

de Identificação de ..., inscrito na assembleia 

de voto ou secção de voto de ..., com o n.º ..., 

exerceu o seu direito de voto por 

correspondência no dia ... de ... de ... 

O Presidente da Câmara Municipal de ... 

(assinatura e selo branco) 

Nota. - A responsabilidade pelo 

preenchimento deste documento cabe ao 

partido político e deverá ser entregue na 

câmara municipal juntamente com uma 

relação de todos os seus delegados com a 

indicação da assembleia ou secção de voto 

para que foram designados, nos prazos e para 

os efeitos legais. 

 

Recibo 

(a que se refere o n.º 7 do artigo 129.º) 

Para efeitos do artigo ... da Lei n.º ..., se 

declara que (nome do cidadão eleitor), 

residente em ..., portador do documento de 

identificação civil n.º ..., inscrito na 

assembleia de voto ou secção de voto de ..., 

exerceu o seu direito de voto antecipado no 

dia ... de ... de ... 

O Presidente da Câmara Municipal de ... 

(assinatura e selo branco) 

 

Quadro Comparativo V 

Alteração e aditamento ao Regime Jurídico do Referendo Regional na Região 

Autónoma dos Açores 

Regime Jurídico do Referendo Regional 
na Região Autónoma dos Açores 

Projeto de Lei n.º 505/XIV/1.ª (PSD) 

Artigo 16.º 

Forma 

1 — A iniciativa popular assume a forma 

escrita, é subscrita, pelo menos, por 3 000 

cidadãos e dirigida à ALRAA, contendo, em 

relação a todos os signatários, a indicação 

do nome completo, do número de 

identificação civil, do número de eleitor e da 

Artigo 16.º 

[…] 

1 – A iniciativa popular assume a forma 

escrita, é subscrita, pelo menos, por 3000 

cidadãos e dirigida à ALRAA, contendo, em 

relação a todos os signatários, a indicação do 

nome completo, do número de identificação 
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freguesia de recenseamento, acompanhada 

da respetiva certidão de eleitor. 

2 — A iniciativa popular deve mencionar, na 

parte inicial, a identificação dos mandatários, 

em número não inferior a cinco nem superior 

a 10, designados pelo grupo de cidadãos 

subscritores para os efeitos de 

responsabilidade e de representação 

previstos na lei. 

3 — Da iniciativa popular constará a 

explicitação da pergunta ou perguntas a 

submeter a referendo, devidamente 

instruídas pela identificação dos atos em 

processo de apreciação na ALRAA. 

4 — Quando não se encontre pendente ato 

sobre o qual possa incidir referendo, deve a 

iniciativa popular ser acompanhada da 

apresentação de projeto de decreto 

legislativo regional relativo à matéria a 

referendar. 

civil e da freguesia de recenseamento, a 

acompanhada da respetiva certidão de eleitor. 

 

2 – […]. 

 

 

 

 

 

 

3 – […]. 

 

 

 

 

4 – […]. 

 

Artigo 65.º 

Âmbito das assembleias de voto 

1 — A cada freguesia corresponde uma 

assembleia de voto. 

2 — As assembleias de voto das freguesias 

com um número de eleitores sensivelmente 

superior a 1 000 são divididas em secções de 

voto, de modo que o número de eleitores de 

cada uma não ultrapasse sensivelmente 

esse número. 

Artigo 65.º 

[…] 

1 – […]. 

 

2 – As assembleias de voto das freguesias 

com um número de eleitores sensivelmente 

superior a 1000 são divididas em secções de 

voto, por iniciativa da junta de freguesia ou 

da câmara municipal, de modo a que o 

número de eleitores seja adequado à 

realidade geográfica e aos locais de 

realização do ato eleitoral, procurando-se, 

sempre que possível, que não ultrapasse 

sensivelmente esse número. 
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Artigo 66.º 

Determinação das assembleias de voto 

1 — Até ao 30.º dia anterior ao do referendo, 

o presidente da câmara municipal determina 

o desdobramento em secções de voto, 

quando necessário, da assembleia de voto 

de cada freguesia, comunicando -o 

imediatamente à correspondente junta de 

freguesia. 

 

2 — Da decisão do presidente da câmara 

cabe recurso para o membro do Governo 

Regional com competência em matéria 

eleitoral. 

3 — O recurso é interposto no prazo de dois 

dias após a afixação do edital, pelo 

presidente da junta de freguesia ou por 10 

eleitores pertencentes à assembleia de voto 

em causa, e é decidido em igual prazo, e a 

decisão é imediatamente notificada ao 

recorrente. 

4 — Da decisão do membro do Governo 

Regional com competência em matéria 

eleitoral cabe recurso, a interpor no prazo de 

um dia, para o Tribunal Constitucional, que 

decide em plenário em igual prazo. 

Artigo 66.º 

[…] 

1 – Até ao 30.º dia anterior ao do referendo, o 

presidente da câmara municipal determina o 

desdobramento em seções de voto, quando 

necessário, da assembleia de voto de cada 

freguesia, comunicando-o imediatamente à 

correspondente junta de freguesia e à 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna. 

2 – […]. 

 

 

 

3 – […]. 

 

 

 

 

 

 

4 – […]. 

Artigo 69.º 

Anúncio do dia, hora e local 

1 — Até ao 15.º dia anterior ao do referendo, 

o presidente da câmara municipal anuncia, 

por edital afixado nos lugares do estilo, o dia, 

a hora e os locais em que se reúnem as 

assembleias de voto. 

2 — Dos editais consta também o número de 

inscrição no recenseamento dos eleitores 

Artigo 69.º 

[…] 

1 – […]. 

 

 

 

 

2 – Dos editais consta igualmente a 

indicação do primeiro e último dos 
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correspondentes a cada assembleia de voto. cidadãos que devem votar em cada 

assembleia de voto e, quando necessário, 

dos respetivos números de identificação 

civil. 

Artigo 85.º 

Processo de designação 

1 — Até ao 5.º dia anterior ao da realização 

do referendo, os partidos e grupos de 

cidadãos eleitores indicam, por escrito, ao 

presidente da câmara municipal os 

delegados correspondentes às diversas 

assembleias ou secções de voto e 

apresentam-lhe, para assinatura e 

autenticação, as respetivas credenciais. 

2 — Da credencial, de modelo anexo à 

presente lei, constam o nome, o número de 

inscrição no recenseamento, o número de 

identificação civil do delegado, o partido ou 

grupo que representa e a assembleia ou 

secção de voto para que é designado. 

Artigo 85.º 

[…] 

1 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Da credencial, de modelo anexo à 

presente lei, constam o nome e o número de 

identificação civil do delegado, o partido ou 

grupo que representa e a assembleia ou 

secção de voto para que é designado. 

 

Artigo 103.º 

Abertura de serviços públicos 

No dia da realização do referendo, durante o 

período de funcionamento das assembleias 

de voto, mantêm -se abertos os serviços: 

a) Das juntas de freguesia, para efeito de 

informação dos eleitores acerca do seu 

número de inscrição no recenseamento 

eleitoral; 

 

 

 

 

 

b) Dos centros de saúde ou locais 

Artigo 103.º 

[…] 

[…]: 

 

 

a) Das juntas de freguesia, para efeito da 

prestação de informação aos 

eleitores sobre o local onde exercer 

o seu direito de voto, para além de 

outras formas de acesso à referida 

informação disponibilizadas pela 

administração eleitoral da 

Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna;  

b) […]. 
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equiparados, para o efeito do disposto no n.º 

2 do artigo 116.º 

 

Artigo 115.º 

Modo como vota cada eleitor 

1 — Cada eleitor, apresentando -se perante 

a mesa, indica o número de inscrição no 

recenseamento e o nome e entrega ao 

presidente o cartão de cidadão ou o bilhete 

de identidade, se o tiver. 

2 — Na falta de cartão de cidadão ou bilhete 

de identidade, a identificação do eleitor faz -

se por meio de qualquer outro documento 

oficial que contenha fotografia atualizada, 

através de dois cidadãos eleitores que 

atestem, sob compromisso de honra, a sua 

identidade ou ainda por reconhecimento 

unânime dos membros da mesa. 

3 — Identificado o eleitor, o presidente diz em 

voz alta o seu número de inscrição no 

recenseamento e o seu nome e, depois de 

verificada a inscrição, entrega-lhe um boletim 

de voto. 

4 — Sempre que o eleitor requerer uma 

matriz do boletim de voto em Braille, esta ser-

lhe-á entregue sobreposta ao boletim de voto 

para que possa proceder à sua leitura e 

expressar a seu voto com a cruz no recorte 

do quadrado da lista correspondente à sua 

opção de voto. 

5 — Em seguida, o eleitor dirige -se à câmara 

de voto situada na assembleia ou secção de 

voto e aí, sozinho, assinala em relação a 

cada pergunta submetida ao eleitorado o 

quadrado encimado pela palavra «Sim» ou o 

quadrado encimado pela palavra «Não», ou 

Artigo 115.º 

[…] 

1 - Cada eleitor, apresentando-se perante a 

mesa, indica o seu nome e o número de 

identificação civil, e entrega ao presidente o 

documento de identificação civil, se o tiver. 

 

2 - Na falta de documento de identificação 

civil, a identificação do eleitor faz-se por meio 

de qualquer outro documento oficial que 

contenha fotografia atualizada, através de 

dois cidadãos eleitores que atestem, sob 

compromisso de honra, a sua identidade ou 

ainda por reconhecimento unânime dos 

membros da mesa. 

3 - Identificado o eleitor, o presidente diz em 

voz alta o seu nome e número de 

identificação civil e, depois de verificada a 

inscrição, entrega-lhe um boletim de voto. 

 

4 – [...]. 

 

 

 

 

 

 

5 - [...]. 
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não assinala nenhum, e dobra o boletim em 

quatro. 

6 — Voltando para junto da mesa, o eleitor 

entrega o boletim de voto ao presidente, que 

o deposita na urna, enquanto os 

escrutinadores descarregam o voto, 

rubricando os cadernos eleitorais na coluna a 

isso destinada e na linha correspondente ao 

nome do eleitor. 

7 — Se, por inadvertência, o eleitor deteriorar 

o boletim, pede outro ao presidente, 

devolvendo-lhe o primeiro. 

8 — No caso previsto no número anterior, o 

presidente escreve no boletim devolvido a 

nota de «inutilizado», rubrica -o e conserva -

o para o efeito do artigo 93.º 

 

 

6 - [...]. 

 

 

 

 

 

 

7 - [...]. 

 

 

8 – […]. 

 

Artigo 117.º 

A quem é facultado 

1 — Podem votar antecipadamente: 

a) Os militares que no dia da realização do 

referendo estejam impedidos de se deslocar 

à assembleia de voto por imperativo inadiável 

de exercício das suas funções; 

b) Os agentes e serviços que exerçam 

funções de segurança interna nos termos da 

lei, bem como os bombeiros e agentes da 

proteção civil, que se encontrem em situação 

análoga à prevista na alínea anterior; 

c) Os trabalhadores marítimos e aeronáuticos 

que, por força da sua atividade profissional, 

se encontrem presumivelmente embarcados 

ou deslocados no dia da realização do 

referendo regional; 

d) Os eleitores que por motivo de estudo ou 

formação profissional se encontrem 

Artigo 117.º 

[…] 

1 – Podem votar antecipadamente: 

a) […]; 

 

 

 

b) […]; 

 

 

 

 

c) […]; 

 

 

 

 

d) […]; 
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matriculados ou inscritos em 

estabelecimento de ensino situado fora da 

ilha por onde se encontrem recenseados; 

e) Os eleitores que por motivo de doença se 

encontrem internados ou presumivelmente 

internados em estabelecimento hospitalar e 

impossibilitados de se deslocar à assembleia 

ou secção de voto; 

f) Os eleitores que se encontrem presos; 

g) Os membros que representem 

oficialmente seleções nacionais, organizadas 

por federações desportivas dotadas de 

estatuto de utilidade pública desportiva e se 

encontrem deslocados no estrangeiro, em 

competições desportivas, no dia da 

realização do referendo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Todos os eleitores não abrangidos pelas 

alíneas anteriores que, por força da 

representação de qualquer pessoa coletiva 

dos sectores público, privado ou cooperativo, 

das organizações representativas dos 

trabalhadores ou de organizações 

representativas das atividades económicas, 

e, ainda, outros eleitores que, por imperativo 

decorrente das suas funções profissionais, 

se encontrem impedidos de se deslocar à 

 

 

 

e) […]; 

 

 

 

 

f) […]; 

g) […]; 

 

 

 

 

 

 

h) Os eleitores que se encontrem em 

confinamento obrigatório, em 

estabelecimento de saúde, em lar, 

no respetivo domicílio ou noutro 

local definido ou autorizado pelas 

autoridades de saúde, por estarem 

doentes, infetados ou em vigilância 

ativa no âmbito de uma situação de 

grave risco para a saúde pública; 

i) [Anterior alínea h)]. 
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assembleia de voto no dia da realização do 

referendo. 

2 — Os eleitores referidos nas alíneas a), b) 

e h) do número anterior quando deslocados 

no estrangeiro entre o 12.º dia anterior ao do 

referendo e o dia da realização do referendo 

podem exercer o direito de voto junto das 

representações diplomáticas, consulares ou 

nas delegações externas dos ministérios e 

instituições públicas portuguesas 

previamente definidas pelo membro do 

Governo Regional com competência em 

matéria eleitoral em coordenação com o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, nos 

termos do artigo 121.º 

3 — Podem também votar antecipadamente 

os seguintes eleitores deslocados no 

estrangeiro: 

a) Militares, agentes militarizados e civis 

integrados em operações de manutenção de 

paz, cooperação técnico-militar ou 

equiparadas; 

b) Médicos, enfermeiros e outros cidadãos 

integrados em missões humanitárias, como 

tal reconhecidas pelo Governo Regional; 

c) Investigadores e bolseiros em instituições 

universitárias ou equiparadas, como tal 

reconhecidas pelo ministério competente; 

d) Estudantes inscritos em instituições de 

ensino ou que as frequentem ao abrigo de 

programas de intercâmbio; 

e) Membros integrantes de delegações 

oficiais do Estado ou da Região Autónoma; 

f) Os eleitores doentes em tratamento no 

estrangeiro, bem como os seus 

 

 

2 – Os eleitores referidos nas alíneas a), b) e 

i) do número anterior quando deslocados no 

estrangeiro entre o 12.º dia anterior ao do 

referendo e o dia da realização do referendo 

podem exercer o direito de voto junto das 

representações diplomáticas, consulares ou 

nas delegações externas dos ministérios e 

instituições públicas portuguesas previamente 

definidas pelo membro do Governo Regional 

com competência em matéria eleitoral em 

coordenação com o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, nos termos do artigo 121.º. 

 

3 – […]. 
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acompanhantes. 

4 — Podem ainda votar antecipadamente os 

cidadãos eleitores cônjuges ou equiparados, 

parentes ou afins que vivam com os eleitores 

mencionados no número anterior. 

5 — Só são considerados os votos recebidos 

na sede da junta de freguesia 

correspondente à assembleia de voto em que 

o eleitor deveria votar até ao dia anterior ao 

da realização do referendo regional. 

 

4 – […]. 

 

 

 

5 – […]. 

 

Artigo 118.º 

Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por razões profissionais 

1 — Qualquer eleitor que esteja nas 

condições previstas nas alíneas a), b), c), g) 

e h) do artigo anterior pode dirigir-se ao 

presidente da câmara do município em cuja 

área se encontre recenseado, entre o 10.º e 

o 5.º dia anteriores ao do referendo, 

manifestando a sua vontade de exercer 

antecipadamente o direito de sufrágio. 

2 — O eleitor identifica -se por forma idêntica 

à prevista nos n.os 1 e 2 do artigo 115.º e faz 

prova do impedimento invocado através de 

documento assinado pelo seu superior 

hierárquico, pela entidade patronal ou outro 

que comprove suficientemente a existência 

do impedimento ao normal exercício do 

direito de voto. 

3 — O presidente da câmara municipal 

entrega ao eleitor um boletim de voto e dois 

sobrescritos. 

4 — Um dos sobrescritos, de cor branca, 

destina -se a receber o boletim de voto e o 

outro, de cor azul, a conter o sobrescrito 

Artigo 118.º 

[…] 

 

1 - Qualquer eleitor que esteja nas condições 

previstas nas alíneas a), b), c), g) e i) do n.º 1 

do artigo anterior pode dirigir-se ao presidente 

da câmara do município em cuja área se 

encontre recenseado, entre o 10.º e o 5.º dias 

anteriores ao do referendo, manifestando a 

sua vontade de exercer antecipadamente o 

direito de sufrágio. 

2 - [...]. 

 

 

 

 

 

 

 

3 - [...]. 

 

 

4 - [...]. 
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anterior e o documento comprovativo a que 

se refere o n.º 2. 

5 — O eleitor preenche o boletim em 

condições que garantam o segredo de voto, 

dobra -o em quatro e introduzi-lo no 

sobrescrito de cor branca, que fecha 

adequadamente. 

6 — Em seguida, o sobrescrito de cor branca 

é introduzido no sobrescrito de cor azul 

juntamente com o referido documento 

comprovativo, sendo o sobrescrito azul 

fechado, lacrado e assinado no verso, de 

forma legível, pelo presidente da câmara 

municipal e pelo eleitor. 

7 — O presidente da câmara municipal 

entrega ao eleitor recibo comprovativo do 

exercício do direito de voto, de modelo anexo 

a esta lei, do qual constem o seu nome, 

residência, número de identificação civil e 

assembleia de voto a que pertence, bem 

como o respetivo número de inscrição no 

recenseamento, sendo o documento 

assinado pelo presidente da câmara e 

autenticado com o carimbo ou selo branco do 

município. 

8 — O presidente da câmara municipal 

elabora uma ata das operações efetuadas, 

nela mencionando expressamente o nome, o 

número de inscrição e a freguesia onde o 

eleitor se encontra inscrito, enviando cópia da 

mesma à assembleia de apuramento geral. 

 

9 — O presidente da câmara municipal envia, 

pelo seguro do correio, o sobrescrito azul à 

mesa da assembleia ou secção de voto em 

 

 

5 - [...]. 

 

 

 

 

6 - [...]. 

 

 

 

 

 

 

7 - O presidente da câmara municipal entrega 

ao eleitor recibo comprovativo do exercício do 

direito de voto, de modelo anexo a esta lei, do 

qual constem o seu nome, residência, número 

do identificação civil e assembleia de voto que 

pertence, sendo o documento assinado pelo 

presidente da câmara e autenticado com o 

carimbo ou selo branco do município. 

 

 

 

8 - O presidente da câmara municipal elabora 

uma ata das operações efetuadas, nela 

mencionando expressamente o nome, o 

número de identificação civil e a freguesia 

onde o eleitor se encontra inscrito, enviando 

cópia da mesma à assembleia de apuramento 

intermédio. 

9 – […]. 
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que deveria exercer o direito de sufrágio, ao 

cuidado da respetiva junta de freguesia, até 

ao 4.º dia anterior ao da realização do 

referendo. 

10 — A junta de freguesia remete os votos 

recebidos ao presidente da mesa da 

assembleia de voto até à hora prevista no n.º 

1 do artigo 104.º 

11 — Os partidos e grupos de cidadãos 

eleitores intervenientes na campanha para o 

referendo podem nomear, nos termos gerais, 

delegados para fiscalizar as operações 

referidas nos n.os 1 a 8. 

 

 

 

 

10 – […]. 

 

 

 

11 – […]. 

 

Artigo 119.º 

Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por estudantes 

1 — Qualquer eleitor que esteja nas 

condições previstas na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 117.º pode requerer ao presidente da 

câmara do município em que se encontre 

recenseado, até ao 20.º dia anterior ao da 

realização do referendo, a documentação 

necessária ao exercício do direito de voto, 

enviando cópias do seu cartão de cidadão ou 

bilhete de identidade e cartão ou certidão de 

eleitor, e juntando documento comprovativo 

do impedimento invocado. 

2 — O documento comprovativo do 

impedimento do eleitor consiste numa 

declaração emitida pela direção do 

estabelecimento de ensino que ateste a sua 

admissão ou frequência. 

3 — O presidente da câmara envia, por 

correio registado com aviso de receção, até 

ao 17.º dia anterior ao da realização do 

Artigo 119.º 

[…] 

 

1 – Qualquer eleitor que esteja nas condições 

previstas na alínea d) do n.º 1 do artigo 117.º 

pode requerer ao presidente da câmara do 

município em que se encontre recenseado, 

até ao 20.º dia anterior ao da realização do 

referendo, a documentação necessária ao 

exercício do direito de voto, enviando cópias 

do seu documento de identificação civil e 

juntando documento comprovativo do 

impedimento invocado. 

 

2 – […]. 

 

 

 

 

3 – […]. 
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referendo: 

a) Ao eleitor, a documentação necessária ao 

exercício do direito de voto, acompanhada 

dos documentos enviados pelo eleitor; 

b) Ao presidente da câmara do município 

onde se encontrem eleitores nas condições 

definidas no n.º 1, a relação nominal dos 

referidos eleitores. 

4 — Os partidos e grupos de cidadãos 

eleitores intervenientes na campanha para o 

referendo podem nomear, nos termos gerais 

até ao 14.º dia anterior à realização do 

referendo, delegados para fiscalizar as 

operações referidas nos números anteriores. 

5 — A votação dos estudantes realizar -se -á 

nos paços do concelho do município em que 

se situar o respetivo estabelecimento de 

ensino, no 9.º dia anterior ao da realização do 

referendo, entre as 9 e as 19 horas, sob a 

responsabilidade do presidente da câmara 

municipal, ou vereador por ele designado, 

cumprindo -se o disposto nos n.os 3, 4, 5, 6, 

7 e 8 do artigo 118.º 

6 — O presidente da câmara municipal envia, 

pelo seguro de correio, o sobrescrito azul à 

mesa da assembleia de voto em que o eleitor 

deveria exercer o direito de sufrágio, ao 

cuidado da respetiva junta de freguesia, até 

ao 7.º dia anterior ao da realização do 

referendo. 

7 — A junta de freguesia destinatária dos 

votos recebidos remete-os ao presidente da 

mesa da assembleia de voto até à hora 

prevista no n.º 1 do artigo 104.º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – […]. 

 

 

 

 

 

5 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – […]. 

 

 

 

 

 

 

7 – […]. 

 

 

Artigo 120.º Artigo 120.º 
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Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por doentes e por presos 

1 — Qualquer eleitor que esteja nas 

condições previstas nas alíneas e) e f) do n.º 

1 do artigo 117.º pode requerer, por meios 

eletrónicos ou por via postal, ao presidente 

da câmara do município em que se encontre 

recenseado, até ao 20.º dia anterior ao do 

referendo, a documentação necessária ao 

exercício do direito de voto, enviando cópias 

do seu cartão de cidadão ou bilhete de 

identidade e cartão ou certidão de eleitor e 

juntando documento comprovativo do 

impedimento invocado, passado pelo médico 

assistente e confirmado pela direção do 

estabelecimento hospitalar, ou documento 

emitido pelo diretor do estabelecimento 

prisional, conforme os casos. 

2 — O presidente da câmara referido no 

número anterior envia, por correio registado 

com aviso de receção, até ao 17.º dia anterior 

ao do referendo: 

a) Ao eleitor, a documentação necessária ao 

exercício do direito de voto, acompanhada 

dos documentos enviados pelo eleitor; 

b) Ao presidente da câmara do município 

onde se encontrem eleitores nas condições 

definidas no n.º 1, a relação nominal dos 

referidos eleitores e a indicação dos 

estabelecimentos hospitalares ou prisionais 

abrangidos. 

3 — O presidente da câmara do município 

onde se situe o estabelecimento hospitalar ou 

prisional em que o eleitor se encontre 

internado notifica, até ao 16.º dia anterior ao 

[…] 

 

1 – Qualquer eleitor que esteja nas condições 

previstas nas alíneas e) e f) do n.º 1 do artigo 

117.º pode requerer, por meios eletrónicos ou 

por via postal, ao presidente da câmara do 

município em que se encontre recenseado, 

até ao 20.º dia anterior ao do referendo, a 

documentação necessária ao exercício do 

direito de voto, enviando cópias do seu 

documento de identificação civil e juntando 

documento comprovativo do impedimento 

invocado, passado pelo médico assistente e 

confirmado pela direção do estabelecimento 

hospitalar, ou documento emitido pelo diretor 

do estabelecimento prisional, conforme os 

casos. 

 

2 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – […]. 

 

 

 



________________________________________________________ 

 

Projeto de Lei n.º 505/XIV/1ª (PSD) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 107 

 

 

NOTA TÉCNICA  

do referendo, os partidos e os grupos de 

cidadãos eleitores intervenientes na 

campanha para o referendo, para 

cumprimento dos fins previstos no n.º 11 do 

artigo 118.º, dando conhecimento de quais os 

estabelecimentos onde se realiza o voto 

antecipado. 

4 — A nomeação de delegados dos partidos 

e de representantes dos grupos de cidadãos 

eleitores deve ser transmitida ao presidente 

da câmara até ao 14.º dia anterior ao do 

referendo. 

5 — Entre o 10.º e o 13.º dia anteriores ao do 

referendo o presidente da câmara municipal 

em cuja área se encontre situado o 

estabelecimento hospitalar ou prisional com 

eleitores nas condições do n.º 1, em dia e 

hora previamente anunciados ao respetivo 

diretor e aos delegados de justiça, desloca -

se ao mesmo estabelecimento a fim de ser 

dado cumprimento, com as necessárias 

adaptações ditadas pelos constrangimentos 

dos regimes hospitalares ou prisionais, ao 

disposto nos n.os 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do artigo 

118.º 

6 — O presidente da câmara pode 

excecionalmente fazer -se substituir, para o 

efeito da diligência prevista no número 

anterior, por qualquer vereador do município, 

devidamente credenciado. 

7 — A junta de freguesia destinatária dos 

votos recebidos dá cumprimento ao disposto 

no n.º 10 do artigo 118.º 

 

 

 

 

 

 

 

4 – […]. 

 

 

 

 

5 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – […]. 

 

 

 

 

7 – […]. 

 Artigo 120.º-A 
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Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por eleitores sujeitos a 

confinamento obrigatório 

1 – Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas na alínea h) do n.º 1 do 

artigo 117.º podem requerer à 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna, por 

meio eletrónico disponibilizado para esse 

efeito por esta entidade, até ao sétimo dia 

anterior ao do referendo, o exercício do 

direito de voto antecipado, indicando o 

número do seu documento de identificação 

civil e juntando o comprovativo do 

impedimento invocado emitido pela 

autoridade de saúde competente. 

2 – Até ao sexto dia anterior ao do 

referendo, a administração eleitoral da 

Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna envia ao presidente 

da câmara do município onde se 

encontrem eleitores nas condições 

definidas no n.º 1, para o endereço da 

morada única digital deste associada ao 

serviço público de notificações 

eletrónicas, com aviso de receção, a 

relação nominal dos eleitores e locais 

abrangidos, e correspondente número de 

boletins de voto, sobrescritos brancos e 

azuis. 

3 – O presidente da câmara do município 

onde haja eleitores nas condições 

previstas no n.º 1 notifica, até ao décimo 

dia anterior ao do referendo, os partidos e 

os grupos de cidadãos eleitores 
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intervenientes na campanha para o 

referendo para cumprimento dos fins 

previstos no n.º 11 do artigo 118.º.  

4 – A nomeação de delegados dos partidos 

e de representantes dos grupos de 

cidadãos eleitores deve ser transmitida ao 

presidente da câmara municipal até ao 

nono dia anterior ao do referendo, sem 

prejuízo da possibilidade de nomeação de 

mais delegados caso se verifique o 

disposto no n.º 8.  

5 – Entre o quinto e o quarto dia anterior ao 

do referendo, o presidente da câmara, em 

dia e hora por si fixados por meio de edital, 

também divulgado no sítio do município na 

internet, desloca-se ao local onde se 

encontrem eleitores nas condições 

mencionadas no n.º 1, a fim de ser dado 

cumprimento, com as necessárias 

adaptações e respeitando 

escrupulosamente as recomendações 

fixadas para o efeito pela Direção-Geral de 

Saúde, em articulação com a 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna e a 

Comissão Nacional de Eleições, ao 

disposto nos n.ºs 3 a 8 do artigo 118.º. 

6 – O presidente da câmara pode fazer-se 

substituir, para o efeito da diligência 

prevista no número anterior, por qualquer 

vereador do município ou por qualquer 

outro representante do município 

devidamente credenciado. 

7 – Na diligência a que se refere o n.º 5, o 

presidente da câmara é acompanhado por 
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um técnico da autoridade nacional de 

saúde e por dois elementos das forças de 

segurança, sem prejuízo dos delegados 

dos partidos e de representantes dos 

grupos de cidadãos eleitores. 

8 – Caso se justifique em função do 

número de eleitores inscritos, podem ser 

constituídas várias equipas para a entrega 

e recolha dos boletins de voto antecipado 

nos termos do presente artigo. 

9 – Os sobescritos recolhidos no âmbito da 

diligência a que se refere o n.º 5 são 

sujeitos a desinfeção e quarentena em 

instalações próprias da câmara municipal 

durante 48 horas, sendo remetidos, depois 

de divididos por lotes correspondendo às 

freguesias e respetivas mesas onde os 

eleitores se encontram inscritos, 

juntamente com o restante material, ao 

presidente da mesa da assembleia de voto 

até ao dia e hora previstos no n.º 1 do artigo 

104.º. 

10 – O processo de desinfeção referido no 

número anterior, efetuado segundo as 

recomendações fixadas pela Direção-Geral 

de Saúde, é acompanhado por um 

elemento da autoridade nacional de saúde 

e outro das forças de segurança, e o 

transporte dos sobrescritos é 

acompanhado por dois elementos das 

forças de segurança e um representante do 

município. 

 

 ANEXOS 

Credencial 
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(a que se refere o n.º 2 do artigo 85.º) 

 

Câmara Municipal de... 

..., inscrito no recenseamento eleitoral da 

freguesia de..., com o número de 

identificação civil ..., é delegado/suplente 

de ... (ver nota 1), na assembleia/secção de 

voto n.º ... da freguesia de ..., deste 

concelho, na votação ..., que se realiza no 

dia ..., ... de ... de 20... (ver nota 2). 

 

O Presidente da Câmara, 

(assinatura autenticada com selo branco) 

 

(nota 1) Partido. 

(nota 2) A preencher pela entidade 

emissora. 

Nota. - A responsabilidade pelo 

preenchimento deste documento cabe ao 

partido político e deverá ser entregue na 

câmara municipal juntamente com uma 

relação de todos os seus delegados com a 

indicação da assembleia ou secção de voto 

para que foram designados, nos prazos e 

para os efeitos legais. 

 

Recibo 

(a que se refere o n.º 7 do artigo 118.º) 

Para efeitos do artigo ... da Lei n.º ..., se 

declara que (nome do cidadão eleitor), 

residente em ..., portador do documento de 

identificação civil n.º ..., inscrito na 

assembleia de voto ou secção de voto de 

..., exerceu o seu direito de voto antecipado 

no dia ... de ... de ... 
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O Presidente da Câmara Municipal de ... 

(assinatura e selo branco) 

 

Quadro Comparativo VI 

Alteração e aditamento ao Regime Jurídico do Referendo Local 

Regime Jurídico do Referendo Local Projeto de Lei n.º 505/XIV/1.ª (PSD) 

Artigo 15.º 

Forma 

1 - A iniciativa popular deve ser reduzida a 

escrito, incluindo a pergunta ou perguntas a 

submeter a referendo, e conter em relação a 

todos os promotores os seguintes elementos: 

Nome; Número de bilhete de identidade; 

Assinatura conforme ao bilhete de 

identidade. 

2 - As assembleias podem solicitar aos 

serviços competentes da Administração 

Pública a verificação administrativa, por 

amostragem, da autenticidade das 

assinaturas e da identificação dos 

subscritores da iniciativa. 

3 - A iniciativa popular preclude a iniciativa 

superveniente, sobre a mesma questão, quer 

por parte de deputados à assembleia quer 

por parte do órgão executivo. 

Artigo 15.º 

[…] 

1 - A iniciativa popular deve ser reduzida a 

escrito, incluindo a pergunta ou perguntas a 

submeter a referendo, e conter em relação a 

todos os promotores os seguintes elementos: 

nome, número de identificação civil e 

assinatura conforme ao documento de 

identificação civil. 

2 - […]. 

 

 

 

 

 

3 - […]. 

 

 

Artigo 66.º 

Âmbito das assembleias de voto 

 

1 - A cada freguesia corresponde uma 

assembleia de voto. 

2 - As assembleias de voto das freguesias 

com um número de eleitores superior a 1000 

são divididas em secções de voto, de modo 

que o número de eleitores de cada uma não 

Artigo 66.º 

[…] 

 

1 – […]. 

 

2 – As assembleias de voto das freguesias 

com um número de eleitores sensivelmente 

superior a 1000 são divididas em secções de 

voto, por iniciativa da junta de freguesia ou 
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ultrapasse sensivelmente esse número. da câmara municipal, de modo a que o 

número de eleitores seja adequado à 

realidade geográfica e aos locais de 

realização do ato eleitoral, procurando-se, 

sempre que possível, que não ultrapasse 

sensivelmente esse número. 

 

Artigo 67.º 

Determinação das assembleias de voto 

 

1 - Até ao 35.º dia anterior ao do referendo, o 

órgão executivo da autarquia determina as 

assembleias de voto de cada freguesia. 

2 - Tratando-se de referendo municipal, o 

presidente da câmara comunica de imediato 

essa distribuição à junta de freguesia. 

 

 

3 - Da decisão do autarca cabe recurso para 

o tribunal da comarca com jurisdição na sede 

do distrito ou Região Autónoma. 

4 - O recurso é interposto no prazo de dois 

dias após a afixação do edital, pelo 

presidente da junta de freguesia ou por 10 

eleitores pertencentes à assembleia de voto 

em causa, e é decidido em igual prazo, sendo 

a decisão imediatamente notificada ao 

recorrente. 

5 - Da decisão do tribunal da comarca com 

jurisdição na sede do distrito ou Região 

Autónoma cabe recurso, a interpor no prazo 

de um dia, para o Tribunal Constitucional, 

que decide em Plenário em igual prazo. 

Artigo 67.º 

[…] 

 

1 – […]. 

 

 

2 - Tratando-se de referendo municipal, o 

presidente da câmara comunica de imediato 

essa distribuição à junta de freguesia e à 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna. 

3 – […]. 

 

 

4 – […]. 

 

 

 

 

 

 

5 – […]. 

 

Artigo 86.º 

Processo de designação 

Artigo 86.º 

[…] 
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1 - Até ao 5.º dia anterior ao da realização do 

referendo, os partidos e grupos de cidadãos 

indicam por escrito ao presidente da câmara 

municipal ou da junta de freguesia, conforme 

os casos, os delegados correspondentes às 

diversas assembleias de voto e apresentam-

lhe para assinatura e autenticação as 

credenciais respectivas. 

2 - Da credencial constam o nome, o número 

de inscrição no recenseamento, o número e 

a data do bilhete de identidade do delegado, 

o partido ou o grupo de cidadãos que 

representa e a assembleia de voto para que 

é designado. 

1 - […] 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Da credencial constam o nome e o número 

de identificação civil do delegado, o partido 

ou o grupo de cidadãos que representa e a 

assembleia de voto para que é designado. 

 

Artigo 104.º 

Abertura de serviços públicos 

No dia da realização do referendo, durante o 

período de funcionamento das assembleias 

de voto, mantêm-se abertos os serviços: 

a) Das juntas de freguesia, para efeito 

de informação dos eleitores acerca 

do seu número de inscrição no 

recenseamento eleitoral; 

 

 

 

 

 

b) Dos centros de saúde ou locais 

equiparados, para o efeito do 

disposto no n.º 2 do artigo 117.º 

Artigo 104.º 

[…] 

[…]: 

 

 

a) Das juntas de freguesia, para efeito da 

prestação de informação aos 

eleitores sobre o local onde exercer 

o seu direito de voto, para além de 

outras formas de acesso à referida 

informação disponibilizadas pela 

administração eleitoral da 

Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna;  

b) […]. 

 

 

Artigo 116.º 

Modo como vota cada eleitor 

1 - Cada eleitor, apresentando-se perante a 

mesa, indica o número de inscrição no 

Artigo 116.º 

[…] 

1 - Cada eleitor, apresentando-se perante a 

mesa, indica o seu nome e o número de 
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recenseamento e o nome e entrega ao 

presidente o bilhete de identidade. 

2 - Na falta de bilhete de identidade, a 

identificação do eleitor faz-se por meio de 

qualquer outro documento oficial que 

contenha fotografia actualizada, ou ainda por 

reconhecimento unânime dos membros da 

mesa. 

3 - Identificado o eleitor, o presidente diz em 

voz alta o seu número de inscrição no 

recenseamento e o seu nome e, depois de 

verificada a inscrição, entrega-lhe um boletim 

de voto. 

4 - Em seguida, o eleitor dirige-se à câmara 

de voto situada na assembleia e aí, sozinho, 

assinala em relação a cada pergunta 

submetida ao eleitorado o quadrado 

encimado pela palavra «Sim» ou o quadrado 

encimado pela palavra «Não», ou não 

assinala nenhum, e dobra o boletim em 

quatro. 

5 - Voltando para junto da mesa, o eleitor 

entrega o boletim de voto ao presidente, que 

o deposita na urna, enquanto os escrutinados 

descarregam o voto, rubricando os cadernos 

de recenseamento na coluna a isso 

destinada e na linha correspondente ao nome 

do eleitor. 

6 - Se, por inadvertência, o eleitor deteriorar 

o boletim, pede outro ao presidente, 

devolvendo-lhe o primeiro. 

7 - No caso previsto no número anterior, o 

presidente escreve no boletim devolvido a 

nota de inutilizado, rubrica-o e conserva-o 

para o efeito do artigo 95.º 

identificação civil, e entrega ao presidente o 

documento de identificação civil, se o tiver. 

2 - Na falta de documento de identificação 

civil, a identificação do eleitor faz-se por meio 

de qualquer outro documento oficial que 

contenha fotografia atualizada, ou ainda por 

reconhecimento unânime dos membros da 

mesa. 

3 - Identificado o eleitor, o presidente diz em 

voz alta o seu nome e o número de 

identificação civil e, depois de verificada a 

inscrição, entrega-lhe um boletim de voto. 

 

4 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

5 - […]. 

 

 

 

 

 

 

6 – […]. 

 

 

7 – […]. 
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Artigo 118.º 

A quem é facultado 

1 - Podem votar antecipadamente: 

a) Os militares que no dia da realização do 

referendo estejam impedidos de se deslocar 

à assembleia de voto por imperativo inadiável 

de exercício das suas funções; 

b) Os agentes de forças e serviços que 

exerçam funções de segurança interna nos 

termos da lei, bem como os bombeiros e 

agentes da protecção civil, que se encontrem 

em situação análoga à prevista na alínea 

anterior; 

c) Os trabalhadores marítimos e 

aeronáuticos, bem como os ferroviários e os 

rodoviários de longo curso que por força da 

sua actividade profissional se encontrem 

presumivelmente embarcados ou deslocados 

no dia da realização do referendo; 

d) Os eleitores que por motivo de doença se 

encontrem internados ou presumivelmente 

internados em estabelecimento hospitalar e 

impossibilitados de se deslocar à assembleia 

de voto; 

e) Os eleitores que se encontrem presos. 

f) Os membros que representem oficialmente 

selecções nacionais, organizadas por 

federações desportivas dotadas de utilidade 

pública desportiva e se encontrem 

deslocados no estrangeiro em competições 

desportivas, no dia da realização do 

referendo; 

 

 

 

Artigo 118.º 

[…] 

1 – Podem votar antecipadamente: 

a) […]; 

 

 

 

b) […]; 

 

 

 

 

 

c) […]; 

 

 

 

 

 

d) […]; 

 

 

 

 

e) […]; 

f) […]; 

 

 

 

 

 

 

g) Os eleitores que se encontrem em 

confinamento obrigatório, em 

estabelecimento de saúde, em lar, 
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g) Todos os eleitores não abrangidos pelas 

alíneas anteriores que, por força da 

representação de qualquer pessoa colectiva 

dos sectores público, privado ou cooperativo, 

das organizações representativas dos 

trabalhadores ou de organizações 

representativas das actividades económicas, 

e, ainda, outros eleitores que, por imperativo 

decorrente das suas funções profissionais, 

se encontrem impedidos de se deslocar à 

assembleia de voto no dia da realização do 

referendo. 

2 - Os eleitores referidos nas alíneas a), b) e 

g) do número anterior quando deslocados no 

estrangeiro entre o 12.º dia anterior ao do 

referendo e o dia da realização do referendo 

podem exercer o direito de voto junto das 

representações diplomáticas, consulares ou 

nas delegações externas dos ministérios e 

instituições públicas portuguesas 

previamente definidas pelo Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, nos termos do artigo 

120.º -A. 

3 - Podem ainda votar antecipadamente os 

estudantes de instituições de ensino inscritos 

em estabelecimentos situados em distrito, 

região autónoma ou ilha diferentes daqueles 

por onde se encontram inscritos no 

recenseamento eleitoral. 

no respetivo domicílio ou noutro 

local definido ou autorizado pelas 

autoridades de saúde, por estarem 

doentes, infetados ou em vigilância 

ativa no âmbito de uma situação de 

grave risco para a saúde pública; 

h) [Anterior alínea g)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Os eleitores referidos nas alíneas a), b) e 

h) do número anterior quando deslocados no 

estrangeiro entre o 12.º dia anterior ao do 

referendo e o dia da realização do referendo 

podem exercer o direito de voto junto das 

representações diplomáticas, consulares ou 

nas delegações externas dos ministérios e 

instituições públicas portuguesas previamente 

definidas pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, nos termos do artigo 120.º-B. 

 

3 – […]. 
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4 - Podem ainda votar antecipadamente os 

seguintes eleitores recenseados no território 

nacional e deslocados no estrangeiro: 

a) Militares, agentes militarizados e civis 

integrados em operações de manutenção de 

paz, cooperação técnico-militar ou 

equiparadas; 

b) Médicos, enfermeiros e outros cidadãos 

integrados em missões humanitárias, como 

tal reconhecidas pelo Ministério dos 

Negócios Estrangeiros; 

c) Investigadores e bolseiros em instituições 

universitárias ou equiparadas, como tal 

reconhecidas pelo ministério competente; 

d) Estudantes inscritos em instituições de 

ensino ou que as frequentem ao abrigo de 

programas de intercâmbio; 

e) Os eleitores doentes em tratamento no 

estrangeiro, bem como os seus 

acompanhantes. 

5 - Podem ainda votar antecipadamente os 

cidadãos eleitores cônjuges ou equiparados, 

parentes ou afins que vivam com os eleitores 

mencionados no número anterior. 

6 - Só são considerados os votos recebidos 

na sede da junta de freguesia 

correspondente à assembleia de voto em que 

o eleitor deveria votar, até ao dia anterior ao 

da realização do referendo. 

4 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – […]. 

 

 

 

6 – […]. 

 

 

Artigo 119.º 

Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por razões profissionais 

1 - Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas nas alíneas a), b), c), f) e 

g) do n.º 1 do artigo anterior podem dirigir-se 

Artigo 119.º 

[…] 

 

1 - Os eleitores que estejam nas condições 

previstas nas alíneas a), b), c), f) e h) do n.º 1 

do artigo anterior pode dirigir-se ao presidente 
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ao presidente da câmara do município em 

cuja área se encontre recenseado, entre o 

10.º e o 5.º dias anteriores ao do referendo, 

manifestando a sua vontade de exercer 

antecipadamente o direito de sufrágio. 

2 - O eleitor identifica-se da forma prevista 

nos n.os 1 e 2 do artigo 116.º e faz prova do 

impedimento invocado através de documento 

assinado pelo seu superior hierárquico, pela 

entidade patronal ou outro que comprove 

suficientemente a existência do impedimento 

ao normal exercício do direito de voto. 

3 - O presidente da junta de freguesia entrega 

ao eleitor um boletim de voto e dois 

sobrescritos. 

4 - Um dos sobrescritos, de cor branca, 

destina-se a receber o boletim de voto e o 

outro, de cor azul, a conter o sobrescrito 

anterior e o documento comprovativo a que 

se refere o n.º 2. 

5 - O eleitor preenche o boletim em condições 

que garantam o segredo de voto, dobra-o em 

quatro e introdu-lo no sobrescrito de cor 

branca, que fecha adequadamente. 

6 - Em seguida, o sobrescrito de cor branca é 

introduzido no sobrescrito de cor azul 

juntamente com o referido documento 

comprovativo, sendo o sobrescrito azul 

fechado, lacrado e assinado no verso, de 

forma legível, pelo presidente da junta de 

freguesia e pelo eleitor. 

7 - O presidente da junta de freguesia entrega 

ao eleitor recibo comprovativo do exercício 

do direito de voto, do qual constam o nome, 

residência, número do bilhete de identidade e 

da câmara do município em cuja área se 

encontre recenseado, entre o 10.º e o 5.º dias 

anteriores ao do referendo, manifestando a 

sua vontade de exercer antecipadamente o 

direito de sufrágio 

2 - […]. 

 

 

 

 

 

 

3 - […]. 

 

 

4 - […]. 

 

 

 

 

5 - […]. 

 

 

 

6 - […]. 

 

 

 

 

 

 

7 - O presidente da junta de freguesia entrega 

ao eleitor recibo comprovativo do exercício do 

direito de voto, do qual constam o nome, 

residência, número de identificação civil e 
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assembleia de voto a que pertence, bem 

como o respectivo número de inscrição no 

recenseamento, assina o documento e 

autentica-o com o carimbo ou selo branco da 

autarquia. 

8 - O presidente da junta de freguesia elabora 

uma acta das operações efectuadas, nela 

mencionando o nome, o número de inscrição 

e a freguesia onde o eleitor se encontra 

inscrito, enviando cópia da mesma à 

assembleia de apuramento geral. 

9 - A junta de freguesia remete os votos 

referidos nos números anteriores ao 

presidente da mesa da assembleia de voto 

até à hora prevista no n.º 1 do artigo 105.º 

10 - Os partidos e grupos de cidadãos 

intervenientes na campanha para o referendo 

podem nomear, nos termos gerais, 

delegados para fiscalizar as operações 

referidas nos n.os 1 a 8. 

assembleia de voto a que pertence, assina o 

documento e autentica-o com o carimbo ou 

selo branco da autarquia. 

 

 

8 - O presidente da junta de freguesia elabora 

uma ata das operações efetuadas, nela 

mencionando o nome, o número de 

identificação civil e a freguesia onde o eleitor 

se encontra inscrito, enviando cópia da 

mesma à assembleia de apuramento geral. 

9 - […]. 

 

 

 

10 - […]. 

 

Artigo 120.º 

Modo de exercício por doentes e por presos 

1 - Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas nas alíneas d) e e) do n.º 

1 do artigo 118.º podem requerer, por meios 

electrónicos ou por via postal, ao presidente 

da câmara do município em que se 

encontrem recenseados, até ao 20.º dia 

anterior ao do referendo, a documentação 

necessária ao exercício do direito de voto, 

enviando cópias do seu cartão de cidadão ou 

bilhete de identidade e cartão ou certidão de 

eleitor, juntando documento comprovativo do 

impedimento invocado, passado pelo médico 

assistente e confirmado pela direcção do 

Artigo 120.º 

[…] 

1 - Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas nas alíneas d) e e) do n.º 

1 do artigo 118.º podem requerer, por meios 

eletrónicos ou por via postal, ao presidente da 

câmara do município em que se encontrem 

recenseados, até ao 20.º dia anterior ao do 

referendo, a documentação necessária ao 

exercício do direito de voto, enviando cópias 

do seu documento de identificação civil, 

juntando documento comprovativo do 

impedimento invocado, passado pelo médico 

assistente e confirmado pela direção do 

estabelecimento hospitalar, ou documento 
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estabelecimento hospitalar, ou documento 

emitido pelo director do estabelecimento 

prisional, conforme os casos. 

2 - O autarca referido no número anterior 

enviará por correio registado com aviso de 

recepção, até ao 17.º dia anterior ao do 

referendo: 

a) Ao eleitor, a documentação necessária ao 

exercício do direito de voto, acompanhada 

dos documentos enviados pelo eleitor; 

b) Ao presidente da junta de freguesia da 

área onde se encontrem eleitores nas 

condições definidas no n.º 1, a relação 

nominal dos referidos eleitores e a indicação 

dos estabelecimentos hospitalares ou 

prisionais abrangidos. 

3 - O presidente da junta de freguesia onde 

se situe o estabelecimento hospitalar ou 

prisional onde o eleitor se encontra internado 

notifica, até ao 16.º dia anterior ao do 

referendo, os partidos e grupos de cidadãos 

intervenientes na campanha para o 

referendo, para cumprimento dos fins 

previstos no n.º 10 do artigo anterior, dando 

conhecimento de quais os estabelecimentos 

onde se realiza o voto antecipado. 

4 - A nomeação de delegados dos partidos e 

grupos de cidadãos deve ser transmitida ao 

presidente da junta de freguesia até ao 14.º 

dia anterior ao do referendo. 

5 - Entre o 13.º e o 10.º dia anteriores ao do 

referendo, o presidente da junta de freguesia 

em cuja área se encontre situado o 

estabelecimento hospitalar ou prisional com 

eleitores nas condições do n.º 1 desloca-se, 

emitido pelo diretor do estabelecimento 

prisional, conforme os casos. 

 

2 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – […]. 

 

 

 

5 – […]. 
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em dia e hora previamente anunciados ao 

respectivo director e aos delegados de 

justiça, ao estabelecimento a fim de ser dado 

cumprimento, com as necessárias 

adaptações, ditadas pelos constrangimentos 

dos regimes hospitalares ou prisionais, ao 

disposto nos n.os 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do artigo 

anterior. 

6 - A junta de freguesia destinatária dos votos 

recebidos dá cumprimento ao disposto no n.º 

9 do artigo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – […]. 

 

 Artigo 120.º-A 

Modo de exercício do direito de voto 

antecipado por eleitores sujeitos a 

confinamento obrigatório 

1 – Os eleitores que se encontrem nas 

condições previstas na alínea g) do n.º 1 do 

artigo 118.º podem requerer à 

administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna, por 

meio eletrónico disponibilizado para esse 

efeito por esta entidade, até ao sétimo dia 

anterior ao do referendo, o exercício do 

direito de voto antecipado, indicando o 

número do seu documento de identificação 

civil e juntando o comprovativo do 

impedimento invocado emitido pela 

autoridade de saúde competente. 

2 – Até ao sexto dia anterior ao do 

referendo, a administração eleitoral da 

Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna envia ao presidente 

da câmara do município onde se 

encontrem eleitores nas condições 

definidas no n.º 1, para o endereço da 
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morada única digital deste associada ao 

serviço público de notificações 

eletrónicas, com aviso de receção, a 

relação nominal dos eleitores e locais 

abrangidos, e correspondente número de 

boletins de voto, sobrescritos brancos e 

azuis. 

3 – O presidente da câmara do município 

onde haja eleitores nas condições 

previstas no n.º 1 notifica, até ao décimo 

dia anterior ao do referendo, os partidos e 

os grupos de cidadãos eleitores 

intervenientes na campanha para o 

referendo para cumprimento dos fins 

previstos no n.º 10 do artigo 119.º.  

4 – A nomeação de delegados dos partidos 

e de representantes dos grupos de 

cidadãos eleitores deve ser transmitida ao 

presidente da câmara municipal até ao 

nono dia anterior ao do referendo, sem 

prejuízo da possibilidade de nomeação de 

mais delegados caso se verifique o 

disposto no n.º 8.  

5 – Entre o quinto e o quarto dia anterior ao 

do referendo, o presidente da câmara, em 

dia e hora por si fixados por meio de edital, 

também divulgado no sítio do município na 

internet, desloca-se ao local onde se 

encontrem eleitores nas condições 

mencionadas no n.º 1, a fim de ser dado 

cumprimento, com as necessárias 

adaptações e respeitando 

escrupulosamente as recomendações 

fixadas para o efeito pela Direção-Geral de 

Saúde, em articulação com a 
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administração eleitoral da Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna e a 

Comissão Nacional de Eleições, ao 

disposto nos n.ºs 3 a 8 do artigo 119.º. 

6 – O presidente da câmara pode fazer-se 

substituir, para o efeito da diligência 

prevista no número anterior, por qualquer 

vereador do município ou por qualquer 

outro representante do município 

devidamente credenciado. 

7 – Na diligência a que se refere o n.º 5, o 

presidente da câmara é acompanhado por 

um técnico da autoridade nacional de 

saúde e por dois elementos das forças de 

segurança, sem prejuízo dos delegados 

dos partidos e de representantes dos 

grupos de cidadãos eleitores. 

8 – Caso se justifique em função do 

número de eleitores inscritos, podem ser 

constituídas várias equipas para a entrega 

e recolha dos boletins de voto antecipado 

nos termos do presente artigo. 

9 – Os sobescritos recolhidos no âmbito da 

diligência a que se refere o n.º 5 são 

sujeitos a desinfeção e quarentena em 

instalações próprias da câmara municipal 

durante 48 horas, sendo remetidos, depois 

de divididos por lotes correspondendo às 

freguesias e respetivas mesas onde os 

eleitores se encontram inscritos, 

juntamente com o restante material, ao 

presidente da mesa da assembleia de voto 

até ao dia e hora previstos no n.º 1 do artigo 

105.º. 
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10 – O processo de desinfeção referido no 

número anterior, efetuado segundo as 

recomendações fixadas pela Direção-Geral 

de Saúde, é acompanhado por um 

elemento da autoridade nacional de saúde 

e outro das forças de segurança, e o 

transporte dos sobrescritos é 

acompanhado por dois elementos das 

forças de segurança e um representante do 

município.» 

 

Artigo 132.º 

Voto nulo 

1 - Considera-se voto nulo, no tocante a 

qualquer das perguntas, o correspondente ao 

boletim: 

a) No qual tenha sido assinalado mais de um 

quadrado correspondente à mesma 

pergunta; 

b) No qual haja dúvidas quanto ao quadrado 

assinalado; 

c) No qual tenha sido feito qualquer corte, 

desenho ou rasura; 

d) No qual tenha sido escrita qualquer 

palavra. 

2 - Considera-se ainda como voto nulo o voto 

antecipado quando o sobrescrito com o 

boletim de voto não chegue ao seu destino 

nas condições previstas nos artigos 119.º e 

120.º ou seja recebido em sobrescrito que 

não esteja adequadamente fechado. 

Artigo 132.º 

[...] 

1 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Considera-se ainda como voto nulo o voto 

antecipado quando o sobrescrito com o 

boletim de voto não chegue ao seu destino 

nas condições referidas nos artigos 119.º, 

120.º, 120.º-A, 120.º-B e 120.º-C ou seja 

recebido em sobrescrito que não esteja 

adequadamente fechado. 

 

Quadro Comparativo VII 
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Alteração do Regime Jurídico do Recenseamento Eleitoral 

Regime Jurídico do Recenseamento 
Eleitoral 

Projeto de Lei n.º 505/XIV/1.ª (PSD) 

Artigo 52.º 

Elaboração 

1 - Os cadernos de recenseamento são 

elaborados pelo SIGRE com base na 

informação das inscrições constantes da 

BDRE. 

2 - Há tantos cadernos de recenseamento 

quantos os necessários para que em cada 

um deles figurem sensivelmente 1500 

eleitores. 

Artigo 52.º 

[…] 

1 – […]. 

 

 

 

2 – Há tantos cadernos de recenseamento 

quantos os necessários para que em cada um 

deles figurem sensivelmente 1000 eleitores. 

 


