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Consagra a possibilidade de opção pelo voto por correspondência, em 

alternativa ao voto presencial, aos eleitores residentes no estrangeiro nas 

eleições presidenciais e nas eleições europeias, procedendo à vigésima terceira 

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

do Presidente da República, à sexta alteração à Lei n.º 14/87, de 29 de abril, que 

aprova a Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu, e à sétima alteração ao regime 

jurídico do recenseamento eleitoral, aprovado pela Lei n.º 13/99, de 22 de março 
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I. Análise da iniciativa  

• A iniciativa  

O presente Projeto de Lei, apresentado por Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, 

preconiza a alteração das Leis eleitorais para o Presidente da República e para o 

Parlamento Europeu, atribuindo aos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, 

em ambos os sufrágios, o direito de opção entre votar presencialmente ou por 

correspondência, atualmente previsto apenas na Lei Eleitoral para a Assembleia da 

República.  

 

Do mesmo passo, a iniciativa concretiza os termos do respetivo processo de votação, 

com vista a “criar condições para aumentar a participação eleitoral dos cidadãos 

portugueses residentes no estrangeiro” nestes dois sufrágios, uma vez que, segundo o 

proponentes, a participação destes cidadãos tem registado “níveis muito aquém do que 

é desejável1”, cumprindo ao legislador “conferir aos emigrantes portugueses condições 

para que possam exercer mais facilmente o seu direito de voto nessas eleições, à 

semelhança do que sucede já na Assembleia da República”. 

 

Invocam os proponentes, como impulsos legiferantes concretos, “as recentes eleições 

presidenciais” que “colocaram, de novo, em cima da mesa, até por força do discurso de 

vitória do Presidente de República eleito, (…), a possibilidade de voto por 

correspondência nas eleições presidenciais por parte dos cidadãos portugueses 

residentes no estrangeiro”2, bem como a “pretensão há muito sugerida pelas 

 
1 Recordam os proponentes que “de acordo com os dados do Ministério da Administração Interna, nestas 

últimas eleições presidenciais, de 2021, num universo de 1.476.796 inscritos, só houve 27.640 votantes 
(1,88%), sendo que nas presidenciais de 2016, em 301.463 inscritos, só houve 14.150 votantes (4,69%).  
Os dados são ainda piores no que respeita às eleições europeias. Nas europeias de 2019, em 1.442.142 
inscritos, apenas 13.812 exerceram o seu direito de voto (0,96%), sendo que nas europeias de 2014, em 
244.986 inscritos, só houve 5.129 votantes (2,09%).” 
2 Tal como abundantemente noticiado nas vésperas do último sufrágio para o Presidente da República, 

muitos eleitores residentes no estrangeiro, que só podiam exercer o direito de voto onde se encontravam 
recenseados (portanto no estrangeiro), viram-se ainda penalizados por outro via: muitos deles foram 
forçados, pela pandemia, a trocar, temporariamente, a morada, pelo que, para que tivessem podido votar 
em Portugal, para esta eleição, deveriam ter alterado a sua morada de residência, transferindo-a para 
território nacional, até ao 60.º dia anterior ao da eleição - 23 de Novembro de 2020), com alteração 
automática do seu recenseamento para território nacional. 

https://www.publico.pt/2021/01/19/p3/noticia/lamentavelmente-nao-votar-votos-emigrantes-a-cair-buraco-legislativo-1946843
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comunidades portuguesas no estrangeiro, nomeadamente pelo Movimento «Também 

Somos Portugueses» que chegou a apresentar a Petição n.º 247/XIII//2, subscrita por 

4.246 emigrantes portugueses”, para além de iniciativa legislativa de Deputados do 

mesmo Grupo Parlamentar, apresentada na anterior Legislatura3, então vencida. 

 

Assim, retomando a referida proposta legislativa anterior, e sublinhando “que o artigo 

121.º, n.º 3, da Constituição, apenas impõe a presencialidade do voto aos eleitores 

recenseados em território nacional, não impondo a mesma regra aos cidadãos 

portugueses residentes no estrangeiro”, a iniciativa propõe que a participação dos 

portugueses residentes no estrangeiro na eleição presidencial (introduzida pela revisão 

constitucional de 1997), passe a poder ser exercida por correspondência, como opção 

alternativa ao exercício presencial do direito de voto, tanto nas eleições para o 

Presidente da República como para o Parlamento Europeu, tal como está já consagrado 

para as eleições para a Assembleia da República. 

 

Recordam, a este propósito, que a regra de exercício do direito de voto por 

correspondência vigorou já para as eleições europeias, mas a Lei Orgânica n.º 1/2005, 

de 5 de janeiro, veio alterar “o modo de exercício do direito de voto dos cidadãos 

nacionais residentes no estrangeiro, que passou a ser presencial”. 

 

Concretamente, a iniciativa promove: 

- a alteração dos artigos 12.º, 70.º, 88.º e 97.º-A da Lei Eleitoral do Presidente da 

República, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio, na sua redação atual, 

e o aditamento a esta Lei dos artigos 70.º-F, 70.º-G e 97.º-B, no sentido apontado;  

 
Esta situação, qualificada por muitos destes eleitores como de “abstenção forçada” foi também objeto de 
apelos do Movimento Também somos Portugueses. 
3 O 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), que visou a uniformização do modo de exercício 
do direito de voto dos eleitores residentes no estrangeiro nas eleições para o Presidente da República, para 
a Assembleia da República e para o Parlamento Europeu, possibilitando a estes eleitores a opção, em 
todos estes sufrágios, entre o exercício do direito presencialmente ou por via postal. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12928
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art121
http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/legis_lepr_11-11-2020a.pdf
http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/legis_lepr_11-11-2020a.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41351
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41351
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41351
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41351
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41351
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41351
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- a alteração do artigo 3.º da Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu, aprovada pela 

Lei n.º 14/87, de 29 de abril, na sua redação atual, no mesmo sentido, em conformidade 

com a opção que manifestem junto da respetiva comissão de recenseamento no 

estrangeiro (sendo certo que as demais normas necessárias à sua concretização 

constam já da lei Eleitoral para a Assembleia da República, aplicável subsidiariamente); 

- a alteração das normas adjetivas dos artigos 12.º e 37.º do Regime Jurídico do 

Recenseamento Eleitoral, aprovado pela Lei n.º 13/99, de 22 de março, na sua redação 

atual, para conformação com a opção legislativa substantiva objeto da iniciativa. 

 

Acessoriamente, propõe o Projeto de Lei a determinação de envio pelo Governo, no 

prazo de 60 dias, do relatório ou estudos a que se refere o n.º 2 do artigo 8.º da Lei 

Orgânica n.º 3/2018, de 17 de agosto4, para além da de promoção, pelo Governo de 

uma campanha permanente de informação junto dos eleitores recenseados no 

estrangeiro sobre o modo de exercício do seu direito, bem como sobre os atos eleitorais 

para os quais tenham capacidade eleitoral ativa. 

 

As alterações concretamente preconizadas ficam ilustradas de modo comparado nos 

termos do quadro anexo à presente nota. 

 

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

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

aditando normas à Lei Eleitoral do Presidente da República, o quarto alterando a Lei 

Eleitoral para o Parlamento Europeu, o quinto alterando o regime jurídico do 

recenseamento eleitoral, o sexto e o sétimo estabelecendo a obrigação de cumprimento 

pelo Governo do disposto no n.º 2 do artigo 8.º da Lei Orgânica n.º 3/2018, de 17 de 

agosto, e de promoção de campanhas de informação aos eleitores recenseados no 

estrangeiro. 

 

 
4 Que determina que” 2 - No prazo de 12 meses, o Governo desenvolve os estudos e diligências necessários para 

habilitar a Assembleia da República a legislar sobre a introdução, nos casos em que o voto é exercido por 
correspondência, de voto eletrónico não presencial com validação de identidade através da chave móvel digital ou 
meio de identificação eletrónica equivalente.” 

http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/legis_lepe_2014.pdf
http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/legis_13_99_recenseamento_eleitoral_2020-11-11.pdf
http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/legis_13_99_recenseamento_eleitoral_2020-11-11.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/116090196/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/116090196/details/maximized
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• Enquadramento jurídico nacional  

O artigo 10.º n.º 1 da Constituição da República Portuguesa refere 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 (art.º 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.”5  

 

A presente iniciativa propõe-se a alterar as disposições referentes ao modo de exercício 

do direito de voto para os eleitores residentes no estrangeiro, alterando para o efeito a 

Lei Eleitoral do Presidente da República, a Lei Eleitoral para o Parlamento europeu 

e o regime jurídico do recenseamento eleitoral. Dada a relevância da forma de 

votação prevista para os eleitores residentes no estrangeiro nas eleições para os 

Deputados à Assembleia da República – a única que atualmente prevê a opção ora 

preconizada -, optou-se igualmente por se apresentar esse regime. 

 

Eleição do Presidente da República 

 
5 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
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Os cidadãos residentes no estrangeiro, no que à eleição do Presidente da República diz 

respeito, exercem o direito de voto presencialmente, de acordo com o n.º 1 do artigo 

70.º do Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio.  

Os cidadãos residentes no estrangeiro podem votar no dia anterior ao dia marcado para 

a eleição, entre as 8 e as 19 horas locais e, no dia da eleição, entre das 8 horas até à 

hora limite do exercício do direito de voto em território nacional (n.º 2 e 3 do artigo 12.º 

do Decreto-Lei n.º 319-A/76).  

Para exercerem o direito de voto, devem dirigir-se às assembleias de voto que, no 

estrangeiro, funcionam nos postos consulares, incluindo os consulados honorários com 

competências para operações de recenseamento eleitoral, nas delegações externas de 

ministérios e instituições públicas portuguesas, de acordo com a alínea a) do artigo 33.º-

A do Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio.  

Os procedimentos inerentes ao exercício do direito de voto nas assembleias de voto 

encontram-se previstos no artigo 87.º daquele Decreto-Lei.  

 

Eleição dos deputados ao parlamento europeu eleitos em Portugal 

Na eleição dos deputados ao Parlamento Europeu eleitos em Portugal, os cidadãos 

residentes no estrangeiro e inscritos no recenseamento eleitoral português, que não 

optem por eleger os deputados de outro Estado membro da União Europeia, têm direito 

de voto e são eleitores dos deputados eleitos em Portugal, de acordo com o previsto na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 14/87, de 29 de abril – Lei eleitoral para o 

parlamento europeu. 

Os eleitores que se encontrem nesta situação exercem o direito de voto direta e 

presencialmente, de acordo com o previsto no n.º 2 do mesmo artigo.  

As regras relativas ao exercício presencial do direito de voto destes cidadãos encontra-

se regulada na Lei n.º 14/79, de 16 de maio – Lei Eleitoral da Assembleia da República, 

doravante designada LEAR, de acordo com o artigo 1.º da Lei eleitoral para o 

Parlamento Europeu, que impõe a aplicação supletiva das regras constantes daquele 

diploma legal.  

Com efeito, estes eleitores podem exercer presencialmente o direito de voto, no dia 

anterior ao marcado para o dia da eleição, entre as 8 e as 19 horas locais e, no dia da 

eleição, entre as 8 horas e a hora limite do exercício do direito de voto em território 

nacional, de acordo com o n.º 3 do artigo 20.º da LEAR. Para exercerem o direito de 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148081979/202102110916/73914920/diploma/indice?q=319-a%2F76
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148081979/202102110916/73914920/diploma/indice?q=319-a%2F76
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148081979/202102110916/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148081979/202102110916/73914845/diploma/indice?q=319-a%2F76
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148081979/202102110916/73914873/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148081979/202102110916/73914873/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148081979/202102110916/73914945/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/56307976/202102110919/56308228/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/56307976/202102110919/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915541/diploma/indice?q=14%2F79
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voto, devem dirigir-se a uma assembleia de voto. No estrangeiro, cada secção ou posto 

consular corresponde a uma assembleia de voto (40.º-A da LEAR).  

Os procedimentos inerentes ao exercício do direito de voto nas assembleias de voto 

encontram-se previstos nos artigos 96.º e 97.º da LEAR. 

 

Eleição dos deputados à Assembleia da República 

No que diz respeito ao modo de exercício do direito de sufrágio na eleição dos 

deputados à Assembleia da República, importa atentar nas regras do artigo 79.º da 

LEAR: 

«Artigo 79.º 

Modo de exercício do direito de voto 

1 - O direito de voto é exercido directamente pelo cidadão eleitor. 

2 - Sem prejuízo do disposto no artigo 97.º, não é admitida nenhuma 

forma de representação ou delegação no exercício do direito de sufrágio. 

3 - O direito de voto dos eleitores residentes no território nacional é 

exercido presencialmente. 

4 - Os eleitores residentes no estrangeiro exercem o direito de voto 

presencialmente ou pela via postal, consoante optem junto da respetiva 

comissão recenseadora no estrangeiro até à data da marcação de cada 

ato eleitoral. 

5 - No estrangeiro, apenas será admitido a votar o eleitor inscrito no 

caderno eleitoral existente no posto ou secção.» 

 

O n.º 4 do citado artigo regula o modo do exercício do direito de voto dos cidadãos 

inscritos no recenseamento eleitoral no estrangeiro, estipulando que estes exercem o 

direito de voto presencialmente ou pela via postal. A escolha pelo exercício do direito de 

sufrágio presencialmente ou por via postal deve ser feita pelo eleitor até à data da 

marcação de cada ato eleitoral.  

Por sua vez, o artigo 79.º-F do mesmo diploma legal regula o direito de opção daqueles 

cidadãos, prevendo o seguinte:  

«1 - A opção entre o voto presencial ou voto por via postal por parte dos 

eleitores residentes no estrangeiro é feita junto da respetiva comissão 

recenseadora até à data da marcação de cada ato eleitoral. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915568/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915642/diploma/indice?q=14%2F79
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915643/diploma/indice?q=14%2F79
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915617/diploma/indice?q=14%2F79
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915623/diploma/indice
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2 - Os eleitores recenseados no estrangeiro que não exerçam o seu direito de 

opção entre votar presencialmente ou votar por via postal até à data da 

convocação de cada ato eleitoral, votam por correspondência. 

3 - A opção referida no número anterior pode ser alterada a todo o tempo junto 

da respetiva comissão recenseadora no estrangeiro, salvo no período entre a 

data da marcação e a de realização de cada ato eleitoral.» 

 

Da leitura do artigo 79.º-F resulta o seguinte:  

• A opção entre exercer o direito de voto presencialmente ou por via postal deve 

ser concretizada junto da comissão recenseadora no estrangeiro6 até à data da 

marcação de cada ato eleitoral;  

• A regra é a de que, se os eleitores não exercerem o seu direito de opção até à 

data indicada, votam por correspondência.  

• Por último, o n.º 3 daquele artigo prevê que a opção tomada pelo eleitor possa 

ser alterada a todo o tempo, com exceção do período compreendido entre a data 

da marcação e da realização do ato eleitoral.    

 

O artigo 79.º-G do mesmo diploma concretiza as regras relativas ao exercício do direito 

de voto por via postal dos eleitores residentes no estrangeiro.  

O exercício do direito de voto por via postal, que é gratuito, segundo o disposto no n.º 1 

do artigo 79.º-G pressupõe o envio, pelo Ministério da Administração Interna, dos 

boletins de voto dos cidadãos recenseados no estrangeiro (artigo 79.º-G, n.º 2), devendo 

tal envio ser concretizado pela via postal mais rápida, sob registo, no mais curto prazo, 

 
6 No estrangeiro, as comissões recenseadoras são compostas pelos funcionários consulares de 

carreira ou, quando estes não existam, pelos funcionários diplomáticos, com exceção do 

embaixador, e por um delegado nomeado por cada partido político com assento na Assembleia 

da República e funcionam nos consulados, nas embaixadas ou nos postos consulares, de acordo 

com o disposto no n.º 2 do artigo 22.º e no n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 13/99, de 22 de março, 

que estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral.  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915623/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915624/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915624/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915624/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148081981/202102110928/73915395/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148081981/202102110928/73915398/diploma/indice?q=13%2F99
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148081981/202102110928/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
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depois da realização do sorteio do boletim de voto7, para as moradas indicadas nos 

cadernos de recenseamento (artigo 79.º-G, n.º 3).  

O boletim de voto remetido ao eleitor é acompanhado de dois envelopes – um de cor 

verde, que se destina a receber o boletim de voto e que não contém quaisquer 

indicações (artigo 79.º-G, n.º 4, alínea a)); um branco, de tamanho maior que se destina 

a conter o envelope com o boletim de voto, e que corresponde a um envelope com 

franquia postal paga, tendo impresso na sua face a indicação da assembleia de recolha 

e contagem de votos a que se destinam - se do círculo da Europa, se do círculo fora da 

Europa -, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 79.º-G.  

Nos referidos envelopes, encontra-se pré-inscrito na parte reservada ao remetente o 

nome do eleitor, o seu número de identificação civil, a sua morada, o consulado e o país, 

e na parte reservada ao destinatário o endereço correspondente à respetiva assembleia 

de recolha e contagem de votos dos eleitores residentes no estrangeiro (artigo 79.º-G, 

n.º 5).  

Os números 5 e 6 do artigo 79.º-G instruem o eleitor sobre a forma como devem 

proceder ao exercício do direito de voto, prevendo que o mesmo, depois de escolher a 

sua opção de voto e a assinalar no boletim recebido, deve dobrá-lo em quatro, introduzi-

lo no envelope de cor verde e fechá-lo e, posteriormente, colocar o envelope de cor 

verde, devidamente fechado, no envelope branco, juntando uma fotocópia do cartão de 

cidadão ou do bilhete de identidade, remetendo o envelope antes do dia marcado para 

a realização da eleição.  

No que concerne ao exercício do direito de sufrágio por via postal dos eleitores 

residentes no estrangeiro, importa, por último referir que, de acordo com o previsto no 

n.º 4 do artigo 98.º, os votos que não cheguem ao destino nas condições previstas no 

artigo 79.º-G são considerados nulos.  

Se os eleitores residentes no estrangeiro optarem por exercer presencialmente o direito 

de voto, podem fazê-lo no dia anterior ao marcado para o dia da eleição, entre as 8 e 

as 19 horas locais e, no dia da eleição, entre as 8 horas e a hora limite do exercício do 

direito de voto em território nacional, de acordo com o n.º 3 do artigo 20.º da LEAR. Para 

exercerem o direito de voto, devem dirigir-se a uma assembleia de voto. No estrangeiro, 

 
7 O sorteio do boletim de voto deve no dia seguinte ao termo do prazo para a apresentação das 

candidaturas, de acordo com o disposto no artigo 31.º da LEAR.  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915624/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915624/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915624/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915624/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915624/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110930/73915644/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110930/73915624/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110930/73915541/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/73915555/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
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cada secção ou posto consular corresponde a uma assembleia de voto (artigo 40.º-A da 

LEAR).  

Os procedimentos inerentes ao exercício do direito de voto nas assembleias de voto 

encontram-se previstos no artigo 96.º e 97.º da LEAR. 

Por último, importa referir que o regime jurídico do recenseamento eleitoral, aprovado 

pela Lei n.º 13/99, de 22 de março, prevê as regras de comunicação à BDRE no que diz 

respeito à opção feita pelos cidadãos residentes e recenseados no estrangeiro, 

nomeadamente na alínea g) do n.º 2 do artigo 13.º, prevendo este artigo o seguinte:  

«A opção feita pelos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro entre 

votar presencialmente ou votar por via postal nas eleições para a Assembleia 

da República, nos termos da respetiva lei eleitoral.» 

 

 

II. Enquadramento parlamentar  

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)  

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verifica-se estar em 

apreciação a Petição n.º 180/XIV - Eleições presidenciais - voto por via de 

correspondência postal para cidadãos residentes no estrangeiro, sobre a matéria 

objeto da presente iniciativa. 

 

Igualmente pendente, mas sobre matéria conexa, está o Projeto de Lei n.º 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)  

Consultada a mesma base de dados, verifica-se que na atual Legislatura foram já 

apreciadas sobre matéria conexa com a da presente iniciativa:  

- o Projeto de Lei n.º 549/XIV/2.ª (PS) - Estabelece um regime excecional de voto 

antecipado na eleição do Presidente da República para os eleitores a quem foi 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110930/73915568/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148295675/202102110920/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148081981/202102110939/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148081981/202102110939/73915384/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13548
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13548
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45330
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45330
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45331
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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). 

- o Projeto de Lei n.º 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. 

 

Na XIII Legislatura, sobre a legislação eleitoral cuja alteração ora é preconizada – 

incluindo algumas normas ora retomadas -, foram apreciadas 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; 

➢ 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 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45329
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
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41351
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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. 

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, 

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); 

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=42114
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
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➢ 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 matéria conexa – exercício antecipado do 

direito de voto -, 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 

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. 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

A presente iniciativa é apresentada por seis Deputados do Grupo Parlamentar do 

Partido Social Democrata (PSD), ao abrigo e nos termos da alínea b) do artigo 156.º e 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39872
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38253
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39536


________________________________________________________ 

 

Projeto de Lei n.º 656/XIV/2.ª (PSD)  

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

 14 

 

 

NOTA TÉCNICA  

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 possa 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. 

No respeitante aos limites das iniciativas, previstos no artigo 120.º do RAR, não obstante 

o projeto de lei em apreço definir concretamente as modificações a introduzir na ordem 

legislativa, cumpre assinalar que o n.º 2 do artigo 120.º do RAR impede a apresentação 

de projetos de lei que envolvam, no ano económico em curso, um aumento das 

despesas previstas no Orçamento do Estado, limite previsto também no n.º 2 do artigo 

167.º da Constituição e conhecido como “lei-travão”.  

Ora, no caso em análise, ao estabelecer-se, no artigo 7.º, que o Governo deve 

promover, de forma permanente, campanhas de informação junto dos eleitores 

recenseados no estrangeiro sobre o modo como podem exercer o seu direito de opção 

entre votar presencialmente ou por correspondência, como deve também assegurar que 

a opção possa ser exercida por meios eletrónicos seguros e criar um portal na Internet 

de apoio a esses eleitores, é previsível que a iniciativa possa envolver encargos 

orçamentais. Em caso de aprovação, o respeito do limite imposto pela lei-travão deverá 

ser acautelado, nomeadamente incluindo no articulado uma norma que faça coincidir o 

seu início de vigência, ou produção de efeitos, com a entrada em vigor do Orçamento 

do Estado subsequente à sua aprovação. 

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

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

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

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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República, sendo que “(…)nestas matérias só a AR pode emitir as leis, interpretá-

las, suspendê-las, modificá-las, revogá-las”8. 

Acresce que, nos termos do n.º 4 do artigo 168.º da Constituição, têm obrigatoriamente 

de ser votadas na especialidade pelo Plenário as leis relativas às eleições dos titulares 

dos órgãos de soberania. 

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”. 

O projeto de lei sub judice deu entrada em 29 de janeiro de 2021, 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 2 de 

fevereiro. Foi anunciado em reunião Plenária no dia 3 de fevereiro. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O projeto de lei em apreço, que «Consagra a possibilidade de opção pelo voto por 

correspondência, em alternativa ao voto presencial, aos eleitores residentes no 

estrangeiro nas eleições presidenciais e nas eleições europeias, procedendo à vigésima 

terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio, que regulamenta a eleição 

do Presidente da República, à sexta alteração à Lei n.º 14/87, de 29 de abril, que aprova 

a Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu, e à sétima alteração ao regime jurídico do 

recenseamento eleitoral, aprovado pela Lei n.º 13/99, de 22 de março», apresenta um 

 
8 J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. II, Coimbra, Coimbra 

Editora, 2014, pág. 310. 
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título que traduz sinteticamente o seu objeto, observando o disposto no n.º 2 do artigo 

7.º da lei formulário9, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento em sede de 

especialidade, em caso de aprovação. 

De facto, visa a presente iniciativa alterar os seguintes diplomas: 

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

Presidente da República, constituindo esta, conforme indicado, a sua vigésima 

terceira alteração; 

• A Lei n.º 14/87, de 29 de abril, que aprova a Lei Eleitoral para o Parlamento 

Europeu, constituindo esta, conforme indicado, a sua sexta alteração; 

• O regime jurídico do recenseamento eleitoral, aprovado pela Lei n.º 13/99, de 22 

de março, constituindo esta, conforme indicado, a sua sétima alteração. 

Atendendo ao disposto no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, “Os diplomas que alterem 

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

alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, 

ainda que incidam sobre outras normas”. 

No sentido de dar cumprimento a esta disposição, a iniciativa refere, no seu título, o 

número de ordem de alteração aos diplomas alterados e elenca, no articulado, os 

diplomas que lhes introduziram alterações anteriores. 

Em caso de aprovação da presente iniciativa, no sentido de tornar o título menos 

extenso, por um lado, e de reunir as informações supra referidas num único artigo, 

facilitando a clareza e a leitura do ato normativo, por outro lado, sugere-se que no artigo 

1.º, relativo ao objeto, sejam incluídos, relativamente a cada um dos atos normativos 

que se pretende alterar, os respetivos números de ordem da alteração e o elenco dos 

diplomas que lhes introduziram alterações anteriores. 

Na decorrência desta sugestão, coloca-se ainda à consideração da Comissão o 

seguinte título, mais sintético: 

 
9 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas, 
alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho. 

https://dre.pt/application/file/25346100
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«Consagra a possibilidade de os eleitores residentes no estrangeiro optarem pelo voto 

por correspondência, em alternativa ao voto presencial, nas eleições presidenciais e nas 

eleições europeias, alterando as leis eleitorais para o Presidente da República e para o 

Parlamento Europeu e o regime jurídico do recenseamento eleitoral». 

Cabe assinalar que a iniciativa em análise não contempla a republicação de nenhum 

dos diplomas que visa alterar, não obstante o artigo 6.º da lei formulário determinar que 

se deve proceder à republicação integral dos diplomas legislativos, em anexo às 

referidas alterações, sempre que sejam introduzidas alterações, independentemente da 

sua natureza ou extensão, a leis orgânicas (n.º 2), bem como dos diplomas que revistam 

forma de lei, sempre que existam mais de três alterações ao ato legislativo em vigor 

[alínea a) do n.º 3]. 

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. 

No que respeita à entrada em vigor, nada dispondo a iniciativa sobre a matéria, dar-se-

á cumprimento ao disposto no n.º 2 do artigo 2.º da lei formulário, nos termos do qual 

«Na falta de fixação do dia, os diplomas referidos no número anterior entram em vigor, 

em todo o território nacional e no estrangeiro, no 5.º dia após a publicação», desde que 

salvaguardada a questão da lei travão referida supra.  

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 

Nos termos do artigo 6.º desta iniciativa, o Governo, no prazo de 60 dias a contar da 

sua entrada em vigor, deve enviar à Assembleia da República os estudos e diligências 

previstos no n.º 2 do artigo 8.º da Lei Orgânica n.º 3/2018, de 17 de agosto. 
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IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

O Tratado da União Europeia dedica um título próprio, o Título II, 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”; e, 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” (n. º3). 

 

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), 

dispõe 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 

eleitos para o Parlamento Europeu no Estado-Membro de residência, nas mesmas 

condições que os nacionais desse Estado” (n.º1), e bem assim que “os membros do 

Parlamento Europeu são eleitos por sufrágio universal direto, livre e secreto” (n.º 2), o 

que simboliza, pois, o princípio da democracia representativa. 

 

O processo eleitoral a nível europeu respeita, apenas, à eleição dos deputados ao 

Parlamento Europeu e, embora existam regras comuns em todos os Estados-Membros, 

relativas às eleições, alguns aspetos podem variar entre países pelo que, este processo 

eleitoral rege-se, simultaneamente, pelas disposições do Direito Europeu e pelas 

disposições nacionais. 

 

De acordo com o previsto no artigo 20.º, n.º2, al. b) do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, “Os cidadãos da União gozam dos direitos e estão sujeitos aos 

deveres previstos nos Tratados. Assistem-lhes, nomeadamente: (b)) O direito de eleger 

e ser eleitos nas eleições para o Parlamento Europeu, bem como nas eleições 

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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PT
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municipais do Estado-Membro de residência, nas mesmas condições que os nacionais 

desse Estado. 

Mais dispõe o artigo 22.º, n.º 2 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”. 

  

Neste contexto, o Ato relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu  por 

sufrágio universal directo, de 20 de setembro de 1976 (Ato Eleitoral de 1976), com as 

alterações introduzidas pela DECISÃO (UE, Euratom) 2018/994 DO CONSELHO de 13 

de julho de 2018, contém disposições sobre a possibilidade de utilizar diferentes 

métodos de votação, a fixação de limites, a proteção de dados pessoais, a penalização 

da dupla votação através da legislação nacional, a votação em países terceiros e a 

possibilidade de dar visibilidade aos partidos políticos europeus nos boletins de voto. 

 

Pode ler-se no considerando (5) que, “a fim de incentivar a participação dos eleitores 

nas eleições para o Parlamento Europeu e tirar pleno partido das possibilidades 

oferecidas pela evolução tecnológica, os Estados-Membros poderão prever, 

nomeadamente, a possibilidade de voto prévio, voto por correspondência, por meios 

eletrónicos e pela Internet, garantindo simultaneamente a fiabilidade do resultado, o 

segredo de voto e a proteção dos dados pessoais, em conformidade com o direito da 

União aplicável” 

 

A referida decisão enxerta o “artigo 4.º-A”, nos termos do qual, “Nas eleições para o 

Parlamento Europeu, os Estados-Membros podem prever a possibilidade de votar 

antecipadamente, 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.” 

 

Deste modo, paralelamente à votação por correspondência, os Estados-Membros 

podem igualmente prever a votação antecipada, a votação eletrónica e a votação pela 

Internet e, caso o façam, deverão garantir, a fiabilidade dos resultados, a 

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/PDF/?uri=CELEX:32018D0994&from=PT
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confidencialidade do voto e a proteção dos dados pessoais pois o facto de alguns 

cidadãos não nacionais do seu país de acolhimento poderem votar, tanto nesse país, 

como no seu próprio país de origem, pode dar lugar a  situações de dupla votação, o 

que constitui crime em alguns Estados-Membros.  

 

 

• Enquadramento internacional  

Países europeus 

O enquadramento internacional da questão, no plano da comparação com legislação 

estrangeira, foi já feito pela DILP em dossier temático intitulado “Modo de votação e 

recenseamento eleitoral dos cidadãos emigrantes”. Trata-se de um estudo comparativo 

que colige dados relativos a 14 diferentes ordenamentos jurídicos elaborado para ajudar 

à apreciação da Petição n.º 247/XIII (2.ª). 

 

Importa assinalar que a opção legislativa sobre se os emigrantes devem ter a 

possibilidade de votar não é pacífica, havendo países que não permitem o voto dos 

cidadãos deslocados no estrangeiro. Assim, opta-se por se destacar, de entre os 

ordenamentos jurídicos analisados nesse estudo, o caso da Dinamarca, que não 

permite aos eleitores residentes no estrangeiro exercer o direito de voto e os casos de 

Espanha e dos Países Baixos, que o permitem. 

 

DINAMARCA 

De acordo com o ponto 1 do Parliamentary Election Act of Denmark,10 para os cidadãos 

eleitores exercerem o seu direito de voto nas eleições legislativas têm de residir 

permanentemente no país, sendo esta uma decorrência constitucional do artigo 29.º, n.º 

1, da Constituição da Dinamarca.11 Assim sendo, o cidadão dinamarquês residente no 

estrangeiro que aí queira exercer o direito de voto só o pode fazer caso tencione 

 
10 Versão consolidada em língua inglesa retirada de www.legislationline.org. Sendo o texto 
datado de 2009, o seu conteúdo, na parte que interessa, afigura-se atualizado em face da 
resposta do Parlamento dinamarquês ao questionário do CERDP n.º 2743 (2015). 
11 Diploma apresentado em inglês retirado do sítio da Internet do Governo dinamarquês. 

https://ficheiros.parlamento.pt/DILP/Publicacoes/Sinteses/11.VotacaoRecenseamentoCidadaosEmigrantes/11.pdf
https://ficheiros.parlamento.pt/DILP/Publicacoes/Sinteses/11.VotacaoRecenseamentoCidadaosEmigrantes/11.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12928
http://www.legislationline.org/download/action/download/id/2957/file/DENMARK%20valgloven_eng_web_samlet%20pdf.pdf
http://www.stm.dk/_p_10992.html
http://www.legislationline.org/
http://www.stm.dk/_a_1644.html
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regressar ao país no prazo de dois anos a contar da sua partida (ponto 2.3 da referida 

lei eleitoral).12 

 

ESPANHA 

Prescreve a Constituição Espanhola, no seu artigo 23.º, que a todos os cidadãos é 

reconhecido o direito de participação nos assuntos políticos, tanto diretamente como 

através de representantes livremente eleitos para o efeito por intermédio de eleições 

periódicas por sufrágio universal. Na decorrência deste preceito constitucional, surge a 

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, que aprova o regime eleitoral geral, de onde 

constam as normas e as regras aplicáveis a todos os atos eleitorais no país. 

De acordo com tal diploma e respetiva legislação complementar, os cadernos eleitorais 

espanhóis são compostos quer pelo Censo de Los Electores Residentes em España – 

CER – quer pelo Censo Electoral de Los Residentes Ausentes – CERA, sendo a 

inscrição neste último obrigatória para os espanhóis que residem permanentemente no 

estrangeiro.13 O registo no Censo Electoral de Los Residentes Ausentes deve ser feito 

na representação diplomática da área de residência do emigrante e, para se estar 

habilitado a votar, é necessário comunicar essa intenção, por escrito, à respetiva 

representação diplomática14. 

Já o direito de voto pode ser exercido de duas formas: presencialmente na respetiva 

representação diplomática ou por correspondência, devendo esta última ser 

previamente requerida por escrito aquando do recenseamento para cada uma das 

eleições.15 Este pedido é feito através de um modelo pré-aprovado enviado aos 

emigrantes pelos respetivos serviços diplomáticos, que deve ser devolvido a esses 

mesmos serviços juntamente com uma cópia do passaporte ou do documento de 

identificação civil emitido pelas autoridades espanholas. 

 

PAÍSES BAIXOS 

 
12 Este é um dos seis casos indicados no estudo Disenfranchisement of EU citizens resident 
abroad como de Estados  que concedem e retiram os direitos de voto aos emigrantes quando 
preenchidos determinados requisitos. 
13 Conforme disposto no artigo 2.º do Real Decreto 3425/2000, de 15 de diciembre. 
14 Esta comunicação é feita uma vez para cada eleição, não se renovando automaticamente em 
cada um dos atos eleitorais. 
15 Real Decreto 1621/2007, de 7 de diciembre, relativo ao procedimento de votação para os 
cidadãos espanhóis que se encontrem temporariamente no estrangeiro. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/eli/es/lo/1985/06/19/5/con
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/564379/EPRS_IDA(2015)564379_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/564379/EPRS_IDA(2015)564379_EN.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-174
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/12/07/1621/con
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O recenseamento eleitoral é feito pelos municípios, estando o recenseamento dos 

emigrantes na esfera de responsabilidade do município da cidade de Haia (Secção D2 

do Elections Act16), que também é responsável pela contabilização dos votos destes 

juntamente com os votos dos residentes no município. 

Aos eleitores residentes no estrangeiro é-lhes permitido exercer o direito de voto de três 

formas: presencialmente, por correspondência ou por procuração. 

A votação presencial no estrangeiro é feita nas diversas representações diplomáticas 

dos Países Baixos. Por seu turno, O voto por correspondência fora do território dos 

Países Baixos obedece às regras previstas nas secções M13 e seguintes do Elections 

Act. O Ministro dos Negócios Estrageiros pode, juntamente com o Ministro da 

Administração Interna, designar uma representação diplomática onde um comité 

eleitoral deve ser estabelecido para a assegurar o voto por correspondência. É 

igualmente possível a designação de instâncias militares fora do território do país para 

estabelecimento de comités eleitorais.  

Aos cidadãos recenseados no estrangeiro está igualmente acessível o voto por 

procuração (secção L). Para tal, é necessária uma autorização prévia, bem como a 

indicação do cidadão procurador. O cidadão procurador tem de estar recenseado no 

município de Haia. 

 

Nas eleições legislativas de março de 2017, como forma de evitar os atrasos nos 

serviços postais internacionais, foi pela primeira vez dada aos emigrantes a 

possibilidade de se fazer download do boletim de voto, bem como a possibilidade de o 

remeterem por correio quer para o município de Haia quer para qualquer uma das 

representações diplomáticas holandesas designadas pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros como pontos de recolha.17 

 

Segundo a Agência para a Sociedade do Conhecimento, em texto publicado no seu 

portal eletrónico, a Holanda tem uma grande tradição de meios alternativos de votação, 

estando o voto presencial através de recurso a sistemas de votação automática 

legalmente previsto desde 1965. A partir de 1974, foi iniciada a passagem dos 

 
16 Diploma consolidado e apresentado em língua inglesa, retirado do portal do Conselho Eleitoral. 
17 Informação recolhida em relatório sobre as próximas eleições legislativas agendadas para 
março de 2017. O Relatório final está disponível na pagina da organização. 

https://english.kiesraad.nl/publications/publications/2019/4/english-version-electoral-act/english-version-electoral-act
https://www.denhaag.nl/en/municipality-of-the-hague/elections/vote-by-proxy-in-the-dutch-parliamentary-elections-.htm
http://www.umic.pt/
http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=3113&Itemid=448
http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=3113&Itemid=448
https://www.kiesraad.nl/
http://www.osce.org/odihr/elections/netherlands/298316?download=true
https://www.osce.org/files/f/documents/a/d/321821.pdf
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dispositivos mecânicos para dispositivos eletrónicos nas diversas eleições no país. Nas 

eleições legislativas de 2002, cerca de 95% dos municípios holandeses dispunham de 

máquinas para votação eletrónica. 

Nas eleições para o Parlamento Europeu em 2004, foi facultada aos emigrantes a 

possibilidade de votar remotamente com o recurso a meios eletrónicos, possibilitando-

se a votação através da Internet ou telefone18. 

No ato eleitoral imediatamente seguinte, desta feita para o Parlamento nacional, 

continuou a ser possível aos emigrantes votarem pela Internet, tendo sido vedado, desta 

vez, o voto por telefone19. 

Em 2006 surge um grupo denominado “Wij vertrouwen stemcomputers niet”20 que 

conseguiu demonstrar, na televisão nacional, a facilidade de manipulação dos 

equipamentos utilizados no voto eletrónico. Neste sentido, foi criada pelo Governo uma 

comissão consultiva sobre o processo eleitoral com vista à sua reforma. O relatório 

desta entidade, intitulado Voting with Confidence, foi apresentado em setembro de 2007 

e as suas principais conclusões foram as seguintes: 

- A votação nas assembleias de voto deve ser o principal meio de voto, pois os outros 

meios não oferecem o mesmo nível de segurança; 

- O método de votação deve ser o mesmo em todas as assembleias de voto; 

- O método tradicional – votação em papel – é preferível por razões de transparência e 

verificação, mas a votação eletrónica, desde que produza um voto em papel que possa 

ser verificado, é aceitável; 

- A votação em qualquer assembleia de voto de um mesmo município deve ser 

generalizada; 

- A votação pela Internet deve ser prevista apenas para eleitores residentes no 

estrangeiro ou ausentes por razões de trabalho ou negócios e para cônjuges ou filhos 

dessas pessoas, bem como para eleitores com necessidades especiais que estejam 

impedidos de se descolar às secções de voto; 

 
18 74% dos emigrantes que votaram fizeram-no eletronicamente: 4871 pela Internet e 480 por 
telefone. 
19 Quer nas eleições Europeias de 2004 quer nas legislativas de 2006, foi possível os emigrantes 
optarem tanto pelo voto por correspondência como pelo voto por procuração. 
20 Corresponderá, em regime de tradução livre, à expressão “Nós não confiamos nas máquinas 
de voto eletrónico.” 

http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes1/Votingwithconfidence.pdf
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- Devem ser definidos na lei os requisitos a satisfazer pelos equipamentos utilizados nas 

votações e melhoradas a transparência e verificação de cada processo eleitoral. 

Na sequência das conclusões do relatório Voting with Confidence, assim como do 

relatório do Office for Democratic Institutions and Human Rights, e da exposição 

mediática que o grupo “Nós não confiamos nas máquinas de voto eletrónico” atingiu na 

opinião pública, o Governo decidiu abandonar a solução da votação eletrónica e voltar 

à votação tradicional através de boletins de voto. 

Em 2009, num estudo do Instituto de Ciências de Informação e Computação da 

Universidade de Radboud, sobre a forma como o voto eletrónico foi implementado e 

posteriormente abolido no sistema eleitoral holandês, foi concluído que a Holanda 

adotou prematuramente o sistema de voto eletrónico, mas também o aboliu 

prematuramente. 

Já quanto à experiência com o voto pela Internet, o seu sucesso ou insucesso estava 

intimamente ligado ao design do modelo e aos detalhes de cariz técnico, tendo a 

abolição do sistema sido grandemente influenciada pela falta de credibilidade e pela 

desconfiança da opinião pública relativamente ao voto presencial através de meios 

eletrónicos denunciadas pelo mencionado movimento “Nós não confiamos nas 

máquinas de voto eletrónico”. 

Em 2015, foi retomada a ideia do voto pela internet, com a criação de um projeto-piloto 

para proporcionar aos emigrantes o voto eletrónico remoto. Neste projeto, anunciado 

pelo Conselho Eleitoral Holandês em maio de 2015, foi constituído um grupo de 

cidadãos chamados a votar, numa eleição fictícia, por forma a aferir da fiabilidade e 

robustez do sistema de voto pela Internet. Não conseguimos encontrar documentação 

sobre este teste, mas, não havendo recomendações concretas a aconselhar a adoção 

do voto pela Internet, não foi adotado nos dois atos eleitorais seguintes. Nos últimos 

dois atos eleitorais no país (as legislativas de março de 2017 e as eleições para o 

Parlamento europeu em 2019), não foram utilizados métodos de votação eletrónica, 

como no passado, decorrendo a votação segundo os métodos tradicionais: votação 

presencial, por correspondência e por procuração. 

 

 

V. Consultas e contributos 

http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes1/Votingwithconfidence.pdf
http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes1/23602_en.pdf
http://www.cs.ru.nl/B.Jacobs/PAPERS/E-votingHistory.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/community/epractice/news/netherlands-trial-internet-voting
http://www.kiesraad.nl/
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Em 2 de fevereiro de 2021, 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 remetidos pelos 

órgãos acima elencados serão disponibilizados, se enviados, na página eletrónica da 

iniciativa. 

Em 3 de fevereiro de 2021, a Comissão promoveu a consulta escrita do Conselho 

Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos 

Advogados, da Comissão Nacional de Eleições e da área de Administração Eleitoral da 

Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. 

Todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão 

publicados na página da iniciativa na Internet. 

 

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 maioritariamente positiva do impacto de 

género21.  

• 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. 

 
21 Porventura por lapso dos proponentes a ficha de avaliação prévia de impacto de género foi preenchida 

nestes termos, não ficando desvendada na fundamentação apresentada, porém, em que medida possa 
esta ter impacto de género. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45691
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977616d77324e54597457456c574c5445756347526d&fich=pjl656-XIV-1.pdf&Inline=true
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Resumo: Muitos países em todo o mundo têm grandes diásporas — grupos de cidadãos 

que vivem fora do seu país de origem. Contudo, nem todos permitem que os seus 

emigrantes votem nas eleições desses países. Este documento debruça-se sobre o 

direito de voto dos emigrantes. São apresentados os desafios, complexidades e riscos 

envolvidos que podem ter um impacto significativo na política interna dos países de 

origem. São ainda referidos os diversos métodos de voto à distância: voto antecipado; 

constituição de mesas de voto fora das embaixadas/consulados; voto por 

correspondência e voto eletrónico (internet). 

 

CANCELA, João; VICENTE, Marta - Abstenção e participação eleitoral em Portugal 

[Em linha] : diagnóstico e hipóteses de reforma. Cascais : Câmara Municipal de 
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Resumo: Este relatório analisa várias facetas da abstenção em Portugal, colocando uma 

série de questões, a saber: «qual é a magnitude da abstenção em Portugal, e como se 

posiciona o país num contexto comparativo mais amplo? Quais são os fatores 

associados à abstenção e à participação nas eleições em Portugal? Como se 

fundamenta o direito ao voto na legislação portuguesa? E que soluções poderiam levar 

a que mais portugueses exercessem o seu direito de voto?» 

Quanto à matéria da presente iniciativa legislativa, este estudo demonstra que a 

participação dos emigrantes é tendencialmente mais elevada nas eleições legislativas, 

nas quais é permitido o voto por correspondência, do que nas eleições presidenciais, 

em que é exigido o voto presencial. Quanto ao voto por correspondência (p.76 e 77), 

podem levantar-se algumas questões e algum grau de incerteza relativamente ao 

requisito da pessoalidade do voto, já que este é expresso, remetido e transportado fora 

do ambiente controlado da assembleia de voto, o que não tem impedido alguns países 

de o adotarem, sendo exercido, quer por parte de eleitores residentes no estrangeiro, 

quer por eleitores recenseados em território nacional. São apresentados exemplos, tais 

como: diversos cantões suíços, a Alemanha e vários Estados norte-americanos. No 

quadro europeu, a França, a Espanha, a Itália, a Alemanha e o Reino Unido, entre 

outros, admitem o voto por correspondência de forma mais ou menos extensa. 
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ELKLIT, Jorgen; MALEY, Michael - Why ballot secrecy still matters. Journal of 

democracy. Baltimore. ISSN 1086-3214. Vol. 30, nº 3 (July 2019), p. 61-75. Cota: RE-

143. 

 

Resumo: Os autores começam por levantar a seguinte questão: a participação eleitoral 

deve exigir a deslocação à assembleia de voto? Nos últimos anos, as opções de voto 

por correspondência ou através da internet têm vindo a receber cada vez mais atenção, 

como é o caso dos Estados Unidos. Com a expansão destes métodos de votação, que 

podem ter implicações no sigilo do voto, esta questão tende a ser minimizada.  

As declarações de direitos humanos e vários instrumentos jurídicos afirmam que as 

eleições devem ser conduzidas por voto secreto, mas não dizem exatamente o que isso 

significa. Este artigo discute duas situações presentes em democracias estabelecidas 

há muito tempo — as eleições gerais suecas de 2018 e o referendo australiano sobre 

casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2017 —, nas quais princípios 

reconhecidos de sigilo eleitoral foram claramente violados. Em seguida, identifica os 

principais objetivos do sigilo eleitoral (proteger a privacidade de convicções políticas 

pessoais, desencorajar a coerção e prevenir a compra de votos) e as principais medidas 

necessárias para garanti-los. Por fim, conclui que o “sigilo” não pode ser medido numa 

escala unidimensional. 

 

NAVARRO FIERRO, Carlos, [et al.] - Voting from abroad [Em linha] : the international 

idea handbook. Stockholm : International IDEA, 2007. [Consult. 26 maio 2017]. 
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Resumo: Este livro examina as questões teóricas e práticas relacionadas com o voto 

externo, explicando e comparando as normas existentes e apresentando exemplos da 

forma como ele é implementado em diferentes países. O anexo A apresenta uma tabela 

comparativa a nível global, que abarca 214 países e territórios relacionados, relativa à 

votação a partir do estrangeiro (método de votação, tipo de eleição, ano de 

implementação, notas e comentários). 
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Os diversos capítulos apresentam uma panorâmica comparada relativamente aos 

países onde existe voto externo; história e política desta forma de votação; quadro legal 

e panorâmica da legislação eleitoral; direito de voto; implementação do voto externo; 

direitos políticos dos refugiados e pessoas deslocadas; direitos políticos dos 

trabalhadores migrantes e voto externo; voto eletrónico e voto externo. Um dos casos 

de estudo apresentados incide sobre Portugal: “Portugal: extended voting rights and 

decreasing participation” p. 83-87. 
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Anexo 

Quadro comparativo 

Lei Eleitoral do Presidente da República Projeto de Lei n.º 656/XIV 

Artigo 12.º 

Dia da eleição 

1 — O dia da eleição é o mesmo em todo o 

território nacional. 

2 — No estrangeiro, a votação inicia-se no dia 

anterior ao marcado para a eleição e encerra-

se neste dia. 

3 — No estrangeiro, a votação no dia anterior 

ao marcado para a eleição decorre entre as 8 

e as 19 horas e, no dia da eleição, das 8 horas 

até à hora limite do exercício do direito de 

voto em território nacional, competindo à 

mesa da assembleia de voto, com a 

colaboração dos delegados candidatos, 

garantir as condições de liberdade de voto 

durante os dois dias de votação e as suas 

interrupções, bem como a inviolabilidade das 

urnas eleitorais, que são seladas no início das 

operações eleitorais. 

Artigo 12.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – No estrangeiro, a votação presencial 

inicia-se no dia anterior ao marcado para a 

eleição no território nacional e encerra-se 

nesse dia. 

3 – No estrangeiro, a votação presencial no 

dia anterior ao marcado para a eleição 

decorre entre as 8 e as 19 horas locais e, no 

dia da eleição, das 8 horas até à hora limite 

do exercício do direito de voto em território 

nacional, competindo à mesa da assembleia 

de voto, com a colaboração dos delegados 

dos candidatos, garantir as condições de 

liberdade de voto durante os dois dias de 

votação e as suas interrupções, bem como a 

inviolabilidade das urnas eleitorais, que são 

seladas no início das operações eleitorais. 

 

Artigo 70.º 

Presencialidade e pessoalidade do voto 

1 — O direito de voto é exercido 

presencialmente.  

Artigo 70.º 

Modo de exercício do direito de voto 

1 – O direito de voto dos eleitores residentes 

no território nacional é exercido 
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2 — O direito de voto é exercido 

directamente pelo cidadão eleitor.  

3 — Não é admitida nenhuma forma de 

representação ou delegação no exercício do 

direito de sufrágio, sem prejuízo do disposto 

no artigo 74.º. 

presencialmente, salvo quanto ao modo de 

exercício do voto antecipado. 

2 – Os eleitores residentes no estrangeiro 

exercem o direito de voto presencialmente 

ou pela via postal, consoante optem junto 

da respetiva comissão de recenseamento no 

estrangeiro até à data da marcação de cada 

ato eleitoral. 

3 – No estrangeiro, apenas será admitido a 

votar o eleitor inscrito no caderno eleitoral 

existente no posto ou secção consular a que 

pertence a localidade onde reside. 

4 – [Anterior n.º 2]. 

5 – [Anterior n.º 3]. 

 

 

Artigo 88.º 

Voto em branco ou nulo 

1 — Corresponderá a voto em branco o do 

boletim de voto que não tenha sido objeto 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;  

Artigo 88.º 

[…] 

1 – […]. 

 

 

2 – […]. 
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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.  

 

 

 

 

3 – […]. 

 

 

 

 

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 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. 

 

 Artigo 70.º-F 

Direito de opção dos eleitores residentes no 

estrangeiro 

1 — A opção entre o voto presencial ou voto 

por via postal por parte dos eleitores 

residentes no estrangeiro é feita junto da 

respetiva comissão recenseadora até à data 

da marcação de cada ato eleitoral.  

2 — Os eleitores recenseados no estrangeiro 

que não exerçam o seu direito de opção 

entre votar presencialmente ou votar por 

via postal até à data da convocação de cada 

ato eleitoral, votam por correspondência.  
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3 — A opção referida no número anterior 

pode ser alterada a todo o tempo junto da 

respetiva comissão recenseadora no 

estrangeiro, salvo no período entre a data da 

marcação e a de realização de cada ato 

eleitoral.  

 
Artigo 70.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 

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 21.º, para as 

moradas indicadas nos cadernos de 

recenseamento.  

4 — Cada boletim de voto é acompanhado 

de dois envelopes, que se destinam a ser 

remetidos ao posto ou secção consulares da 

área da residência do eleitor, o qual os 

remete à respetiva assembleia de 
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apuramento intermédio a que se refere o 

artigo 97.º-A:  

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 apuramento 

intermédio no estrangeiro», 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 ao posto 

ou secção consulares da área da 

residência do eleitor.  

5 – O eleitor marca com uma cruz, no 

quadrado respetivo, o candidato 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 

documento de identificação civil, que o 

eleitor remete, igualmente fechado, antes 



________________________________________________________ 

 

Projeto de Lei n.º 656/XIV/2.ª (PSD)  

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

 36 

 

 

NOTA TÉCNICA  

do dia da eleição, sendo apenas 

considerados os votos postais recebidos no 

posto ou secção consulares até à hora limite 

do exercício do direito de voto em território 

nacional.  

 

4 – Após a destruição dos envelopes 

brancos, são abertos os envelopes verdes, a 

fim de conferir o número de boletins de voto 

recolhidos. 

5 – Seguidamente observa-se o disposto 

nos n.ºs 3 e 4 do artigo 91.º e no artigo 

92.º. 

Artigo 97.º-A 

Apuramento intermédio 

 1 — Em cada área de jurisdição consular 

constitui-se, até à antevéspera do início da 

votação, uma assembleia de apuramento 

intermédio, composta pelo titular do posto 

ou da secção consulares, que preside, um 

jurista e um presidente de assembleia de 

voto por cada conjunto até 100 000 eleitores, 

designados pelo presidente, à qual compete 

exercer as funções atribuídas no território 

nacional às assembleias de apuramento 

distrital.  

2 — Essas assembleias iniciam os seus 

trabalhos às 9 horas do dia seguinte ao último 

dia de votação, no edifício da embaixada ou 

consulado, para onde é encaminhado, pela 

Artigo 97.º-A 

[…] 

1 – Em cada área de jurisdição consular 

constitui-se, até à antevéspera do início da 

votação, uma assembleia de apuramento 

intermédio, composta pelo titular do posto 

ou da secção consulares, que preside, um 

jurista e um presidente de assembleia de 

voto por cada conjunto até 100 000 eleitores, 

designados pelo presidente, à qual compete 

exercer as funções atribuídas no território 

nacional às assembleias de apuramento 

distrital, bem como proceder à recolha e 

contagem de votos postais. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – […].» 



________________________________________________________ 

 

Projeto de Lei n.º 656/XIV/2.ª (PSD)  

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

 37 

 

 

NOTA TÉCNICA  

via mais expedita, o material eleitoral a 

sujeitar a apreciação.  

3 — Os resultados são apurados até ao 4.º dia 

posterior ao último dia de votação, sendo a 

respectiva acta imediatamente remetida à 

assembleia de apuramento geral. 

4 — Para efeitos do cumprimento do número 

anterior, pode recorrer-se ao envio por meios 

eletrónicos, quando necessário. 

 

 Artigo 97.º-B 

Operações de recolha e contagem de votos 

postais 

1 – Os membros da assembleia de 

apuramento intermédio descarregam o voto 

postal rubricando os cadernos eleitorais na 

coluna a isso destinada e na linha 

correspondente ao eleitor. 

2 – Em seguida, são contados os votantes 

pelas descargas efetuadas nos cadernos 

eleitorais. 

3 – Concluída essa contagem, são contados 

os envelopes brancos, que são 

imediatamente destruídos. 

4 – Após a destruição dos envelopes 

brancos, são abertos os envelopes verdes, a 

fim de conferir o número de boletins de voto 

recolhidos. 

5 – Seguidamente observa-se o disposto 

nos n.ºs 3 e 4 do artigo 91.º e no artigo 

92.º. 
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Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu  

Artigo 3.º 

Capacidade eleitoral ativa 

1 - São eleitores dos deputados ao 

Parlamento Europeu eleitos em Portugal: 

a) Os cidadãos portugueses recenseados 

no território nacional; 

b) Os cidadãos portugueses inscritos no 

recenseamento eleitoral português, 

residentes fora do território nacional, que 

não optem por votar em outro Estado 

membro da União Europeia; 

c) Os cidadãos da União Europeia, não 

nacionais do Estado Português, 

recenseados em Portugal. 

2 - Os cidadãos referidos na alínea b) do 

número anterior exercem o direito de voto 

directa e presencialmente, sem prejuízo 

do disposto na lei em relação ao voto 

antecipado e ao voto dos deficientes. 

Artigo 3.º 

[…] 

1 – […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Os cidadãos referidos na alínea b) do 

número anterior exercem o direito de voto 

presencialmente ou pela via postal, 

consoante optem junto da respetiva 

comissão de recenseamento no estrangeiro 

até à data da marcação de cada ato eleitoral, 

sem prejuízo do disposto na lei em relação ao 

voto antecipado e ao voto dos deficientes. 

 

Regime jurídico do recenseamento 

eleitoral 

 

Artigo 12.º 

• Conteúdo e regime de interconexão da 

BDRE 

• 1 - A BDRE é constituída pelos seguintes 

dados identificativos dos eleitores, 

comunicados pelos respectivos sistemas 

Artigo 12.º 

[…] 

 

1 – […]. 
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de identificação nacional ou pelas 

comissões recenseadoras: 

• a) Número de inscrição; 

• b) Designação da comissão recenseadora e 

ou posto de recenseamento onde está 

inscrito; 

• c) Nome completo; 

• d) Filiação; 

• e) Data de nascimento;  

• f) Naturalidade; 

• g) Sexo;  

• h) Freguesia e concelho ou país de 

residência conforme a identificação civil 

ou título válido de residência emitido pela 

entidade competente; 

• i) Morada;  

• j) Distrito consular;  

• k) Número e datas de emissão e validade 

do título válido para identificação e do 

título válido de residência, consoante os 

casos;  

• l) Nacionalidade;  

• m) Data, origem e tipo da comunicação à 

BDRE;  

• n) Número de telefone, telemóvel e 

endereço electrónico, desde que obtidos 

com o consentimento do titular.  

• 2 - À BDRE devem ser comunicados pelos 

respectivos sistemas de identificação 

nacional ou comissões recenseadoras, 

consoante os casos, os seguintes campos 

de informação: 

• a) Para os eleitores referidos nas alíneas c) 

e d) do artigo 4.º, título de residência 

válido comprovativo do tempo mínimo de 

residência fixado na Lei Eleitoral dos 

Órgãos das Autarquias Locais; 

• b) Menção de «eleitor do Presidente da 

República» nos casos de inscrições 

efectuadas em comissão recenseadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 
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sediada no estrangeiro, conforme o 

disposto no artigo 42.º; 

• c) Menção da opção feita pelos eleitores 

da União Europeia não nacionais do Estado 

Português, nos termos do disposto no n.º 

5 do artigo 37.º;  

• d) A informação relativa à capacidade 

eleitoral activa;  

• e) Menção de que é titular do estatuto de 

igualdade de direitos políticos;  

• f) A opção feita pelos cidadãos 

portugueses recenseados em países da 

União Europeia, nos termos do disposto no 

n.º 1 do artigo 44.º. 

 

 

 

 

 

3 - Para efeitos de verificação da 

identificação, eliminação de inscrições 

indevidas, por mudança de morada, por 

óbito ou pela detecção de situações 

irregulares, a DGAI, em colaboração com 

as entidades públicas competentes, 

assegura a interconexão entre a BDRE e os 

outros sistemas de informação relevantes, 

a qual é efectuada, unicamente, quanto às 

categorias de dados referidos no presente 

artigo e fazendo-se de acordo com as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) A opção feita pelos cidadãos 

portugueses residentes no 

estrangeiro entre votar 

presencialmente ou votar por via 

postal nas eleições para a 

Assembleia da República, para o 

Presidente da República e para o 

Parlamento Europeu, nos termos 

das respetivas leis eleitorais. 

3 – […]. 

4 – […]. 
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regras e procedimentos previstos na 

presente lei. 

Artigo 37.º 

Teor da inscrição 

1 - Quando a inscrição não seja automática 

é efetuada, através do SIGRE, mediante o 

preenchimento dos campos de informação 

seguintes:  

a) Número de inscrição;  

b) Designação da comissão recenseadora e 

ou posto de recenseamento onde está 

inscrito;  

c) Nome completo;  

d) Filiação;  

e) Data de nascimento;  

f) Naturalidade;  

g) Nacionalidade;  

h) Sexo; 

 i) Freguesia e concelho ou país de 

residência conforme a identificação civil 

ou título válido de residência emitido pela 

entidade competente;  

j) Morada; 

k) Distrito consular; 

l) Número e datas de emissão e validade 

do título para identificação e do título 

válido de residência, consoante os casos; 

m) Data, origem e tipo de comunicação à 

BDRE; 

Artigo 37.º 

[…] 

 

1 – […]. 
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n) Número de telefone, telemóvel e 

endereço eletrónico, desde que obtidos 

com o consentimento do titular.  

2 - Devem ainda ser preenchidos, 

consoante os casos, os seguintes campos 

de informação:  

a) Para os eleitores referidos nas alíneas c) 

e d) do artigo 4.º, título de residência 

válido, comprovativo do tempo mínimo de 

residência fixado na Lei Eleitoral dos 

Órgãos das Autarquias Locais; 

b) Menção de «eleitor do Presidente da 

República» nos casos de inscrições 

efectuadas em comissão recenseadora 

sediada no estrangeiro, conforme o 

disposto no artigo 42.º; 

c) Menção da opção feita pelos eleitores 

da União Europeia não nacionais do Estado 

Português, nos termos do disposto no n.º 

5 do presente artigo; 

d) A opção feita pelos cidadãos 

portugueses recenseados em países da 

União Europeia, nos termos do disposto no 

n.º 1 do artigo 44.º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – […]: 

 

 

a) […]: 

b) […]: 

c) […]: 

d) […]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) A opção feita pelos cidadãos 

portugueses residentes no 

estrangeiro entre votar 

presencialmente ou votar por via 

postal nas eleições para a 

Assembleia da República, para o 
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3 - A identificação para efeitos de inscrição 

dos eleitores referidos nas alíneas c) e d) 

do artigo 4.º faz-se exclusivamente através 

do título de residência válido emitido pelo 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do 

Ministério da Administração Interna. 

4 - Quando a inscrição respeitar a cidadão 

estrangeiro, este deve ainda apresentar 

declaração formal, especificando:  

a) A nacionalidade e o endereço no 

território nacional, o qual deve ser 

confirmado pela comissão recenseadora; 

b) Se for caso disso, o caderno eleitoral do 

círculo ou autarquia local do Estado de 

origem em que tenha estado inscrito em 

último lugar; 

c) Que não se encontra privado do direito 

de voto no Estado de origem, 

exceptuando-se dessa exigência os 

nacionais da União Europeia que apenas se 

inscrevam como eleitores dos órgãos das 

autarquias locais.  

5 - No caso de o eleitor da União Europeia 

não nacional do Estado Português 

manifestar a vontade de exercer o direito 

de voto nas eleições para o Parlamento 

Europeu, a declaração formal especificará 

Presidente da República e para o 

Parlamento Europeu, nos termos 

das respetivas leis eleitorais. 

3 – […]. 

4 – […]. 

5 – […]. 

6 – […].» 
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ainda que o eleitor apenas exercerá esse 

direito de voto em Portugal e não se 

encontra privado do mesmo no Estado 

membro de origem, sendo tal opção 

devidamente anotada na BDRE. 6 - Os 

eleitores que desejem alterar a opção 

referida no número anterior devem 

declará-lo junto da comissão recenseadora 

respetiva, que a comunica à BDRE. 

 

 


