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ASSUNTO: 

 
Pergunta n.º 388/XIV/3.ª de 21 de janeiro de 2022 para garantir às pessoas com 
deficiência o exercício do direito de voto na eleição legislativa de 2022 

 
 
Relativamente à pergunta n.º 388/XIV/3.ª, somos a informar que a Lei Eleitoral para a 

Assembleia da República (Lei n.º 14/79, de 16 de maio) não faz qualquer distinção nas 

modalidades de votação entre pessoas com ou sem deficiência. Assim, os únicos 

requisitos para os eleitores poderem exercer o seu direito de voto, quer no dia da 

eleição, quer antecipadamente, é serem cidadãos nacionais, maiores de 18 anos 

inscritos no recenseamento eleitoral e que tenham capacidade eleitoral ativa. 

 

Conforme o disposto na respetiva Lei Eleitoral, a competência para a determinação do 

local onde funcionam as assembleias de voto é do respetivo Presidente da Câmara 

Municipal, em articulação com as Juntas de Freguesia.  

Na documentação que elabora, para apoio aos intervenientes no ato eleitoral, a 

Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 

(SGMAI) tem sempre recomendado que, sempre que possível, sejam mantidos os locais 

de funcionamento das assembleias/secções de voto que têm vindo a ser utilizados em 

atos eleitorais anteriores, por forma a não introduzir qualquer perturbação no acesso 

dos eleitores ao local onde devem exercer o seu direito de sufrágio. É, também, 

solicitado aos Presidentes das Câmaras Municipais que, na determinação dos locais de 

funcionamento das assembleias ou secções de voto, levem em consideração a boa 
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acessibilidade das mesmas para todos os eleitores, nomeadamente idosos e cidadãos 

portadores de deficiência, procurando situá-las, de preferência, em pisos térreos e de 

fácil acesso. 

 

Ainda a este propósito, a Administração Eleitoral da SMGAI participou, juntamente com 

diversas entidades, no projeto eleições acessíveis, no qual foram produzidos diversos 

materiais, salientando os folhetos informativos e os vídeos explicativos, de forma a que 

todos os eleitores com deficiência possam participar em condições de igualdade no ato 

eleitoral da Assembleia da República e que se encontram publicados e disponíveis a 

todos os eleitores. 

Relativamente ao voto em braille, a Administração Eleitoral da SGMAI disponibiliza 

duas matrizes em braille e respetivas folhas explicativas por cada secção de voto, 

cumprindo o disposto nos artigos 95.º e 96.º da respetiva Lei Eleitoral. 

 

Recorde-se que a própria Lei Eleitoral prevê expressamente, no seu artigo 97.º, que o 

eleitor afetado por doença ou deficiência física notória que não possa exercer o seu 

direito de voto sozinho, vote acompanhado por outro eleitor por si escolhido que 

garanta a fidelidade de expressão do seu voto e que fica obrigado a sigilo absoluto. 

Assim, a única exigência que a Lei faz é que a pessoa acompanhante seja eleitor. 

 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
A Chefe do Gabinete 
 
 
 

Joana Miranda Figueiredo 
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