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Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia da 

República 

 

Registo V. Ref.ª  Data 

I_COM1XV/2022/87   03-10-2022 

 

Assunto: Conclusão da apreciação em Comissão da Petição n.º 30/XV/1 - Por uma 

maior conversão dos votos em mandatos 

 

Cumpre-me comunicar a Vossa Excelência a conclusão da apreciação em Comissão 

da petição identificada em epígrafe, com a aprovação do anexo relatório final, na 

reunião ordinária desta Comissão de 28 de setembro, nos termos do n.º 12 do artigo 

17.º da Lei de Exercício do Direito de Petição (LEDP),  aprovada pela Lei n.º 43/90, de 

10 de agosto (na redação atual). 

Junto tenho a honra de remeter o texto da petição, acompanhado do referido relatório, 

para efeitos de agendamento da sua apreciação em Plenário, nos termos da alínea a) 

do n.º 1 do artigo 24.º da LEDP. 

Cumpre-me ainda informar que, de acordo com a alínea m) do n.º 1 do artigo 19.º da 

mesma Lei, foi comunicada ao peticionário a conclusão da apreciação da petição em 

Comissão, com envio do relatório final, tendo igualmente sido dado conhecimento do 

texto da petição e do presente relatório aos Grupos Parlamentares e aos Deputados 

únicos representantes de partido para a apresentação de eventual iniciativa, nos termos 

do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei do Exercício do Direito de Petição; 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Comissão, 

 

 

 

 

 

(Fernando Negrão) 

mailto:1cacdlg@ar.parlamento.pt
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
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COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, 

LIBERDADES E GARANTIAS 

 

PETIÇÃO N.º 30/XV/1.ª (Luís Humberto Pacheco Ferreira Teixeira e outros) 

– POR UMA MAIOR CONVERSÃO DOS VOTOS EM MANDATOS 

  

 

RELATÓRIO FINAL 

 

I – Nota prévia 

 

A presente Petição, subscrita por 8571 cidadãos, deu entrada na Assembleia da 

República em 16 de junho de 2022, tendo sido remetida, em 23 de junho de 2022, à 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para 

apreciação. 

 

A Petição vertente foi admitida liminarmente pela Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias em 29 de junho de 2022, data em que 

foi nomeado relator o signatário do presente relatório. 

 

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias 

procedeu, no dia 23 de setembro de 2022, à audição (obrigatória) dos peticionários, 

representados na pessoa do seu primeiro subscritor. 

 

Esta audição encontra-se documentada na súmula, elaborada pelos serviços da 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que se junta 

como Anexo I ao presente Relatório, encontrando-se o áudio respetivo disponível na 

página eletrónica da Comissão. 

 



 

 2

Na audição dos peticionários, foi disponibilizada, pelo primeiro subscritor da 

Petição, uma apresentação em PowerPoint, intitulada “Mudar o sistema eleitoral, 

proteger a democracia”, a qual se junta ao presente relatório, como Anexo II. 

 

II – Da Petição 

 

a) Objeto da petição 

 

Esta Petição foi apresentada “com vista à alteração da lei eleitoral da 

Assembleia da República”. 

 

Referem os peticionários que, “Desde a Assembleia Constituinte de 1975 que, 

em média, há cerca de meio milhão de votos válidos que não são convertidos em 

mandatos nas eleições legislativas”, o que “faz com que, nos círculos de menor 

dimensão, uma percentagem considerável dos eleitores não veja o seu voto convertido 

em mandato, sobretudo quando o voto foi depositado num partido de média ou pequena 

dimensão”. 

 

Salientam os peticionários que “Há anos que a Assembleia da República tem 

conhecimento desta situação e sabe que existem soluções para mitigar 

substancialmente o problema, uma vez que as aplicou em 2006 às eleições regionais 

de ambas as regiões autónomas”, sendo que “Mais de quinze anos e quatro eleições 

regionais depois, os casos da Madeira e dos Açores mostram que as alterações 

introduzidas permitem refletir melhor a vontade expressa dos eleitores, aumentam o 

pluralismo e não representam qualquer ameaça acrescida à governabilidade”. 

 

Considerando que “não podemos continuar a aceitar que meio milhão de votos 

válidos não contem, na prática, para a composição do Parlamento”, os peticionários 

solicitam “à Assembleia da República que, no decorrer da legislatura que se inicia em 

2022, debata e avance com alterações à lei eleitoral que permitam uma maior 
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conversão de votos em mandatos, melhorando assim a representatividade e o 

pluralismo”, indicando que, “Entre as soluções possíveis contam-se: 

. a instituição de um círculo único, à semelhança do que existe na Região 

Autónoma da Madeira; 

. a criação de um círculo de compensação, à semelhança do que existe na 

Região Autónoma dos Açores; e/ou 

. a alteração do mapa eleitoral do país, com uma redução substancial do 

número de círculos eleitorais.” 

 

Os peticionários dão nota que “Podem ser consultadas mais informações acerca 

deste tema em www.omeuvoto.com”. 

 

 

b) Exame da petição 

 

Satisfazendo o disposto no artigo 17.º, n.º 6, da Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, 

alterada pelas Leis n.º 6/93, de 1 de março, n.º 15/2003, de 4 de junho, n.º 45/2007, de 

24 de agosto, 51/2017, de 13 de julho, e  63/2020, de 29 de outubro (Lei do Exercício 

do Direito de Petição), verifica-se que não ocorre nenhuma das causas legalmente 

previstas no artigo 12.º para o indeferimento liminar da presente petição e que a mesma 

observa os requisitos formais legalmente fixados nos n.ºs 2 e 5 do artigo 9.º, razão pela 

qual foi corretamente admitida. 

 

Assim sendo, compete à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias apreciar a Petição n.º 30/XV/1.ª. 

 

Esta Petição pretende a alteração do sistema eleitoral da Assembleia da 

República. 

 

Com interesse para a análise da presente petição, importa referir que o artigo 

149.º da Constituição da República Portuguesa dispõe o seguinte: 
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“Artigo 149.º 

(Círculos eleitorais) 

1. Os Deputados são eleitos por círculos eleitorais geograficamente definidos na lei, a 

qual pode determinar a existência de círculos plurinominais e uninominais, bem como 

a respetiva natureza e complementaridade, por forma a assegurar o sistema de 

representação proporcional e o método da média mais alta de Hondt na conversão dos 

votos em número de mandatos.  

2. O número de Deputados por cada círculo plurinominal do território nacional, 

excetuando o círculo nacional, quando exista, é proporcional ao número de cidadãos 

eleitores nele inscritos.” 

 

A atual redação deste preceito constitucional foi fixada na revisão constitucional 

de 1997. 

 

Com efeito, a Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de setembro1, veio permitir a 

existência de círculos plurinominais e uninominais2 (a revisão constitucional de 1989 

já tinha aberto a possibilidade de ser estabelecido um círculo eleitoral nacional3), 

 
1 Aprovada em votação final global em 3 de setembro de 1997, com os votos a favor do PS e PSD, contra 
do CDS-PP, PCP, PEV e Dep. Manuel Alegre (PS), e a abstenção dos Dep. Elisa Damião (PS), Helena 
Roseta (PS), Fernando Pereira Marques (PS), Luís Filipe Madeira (PS), Arnaldo Homem Rebelo (PS), 
Alberto Martins (PS), Eduardo Pereira (PS) e Marques Júnior (PS). 
2 Na origem da abertura desta possibilidade esteve uma proposta de alteração apresentada pelo PS e pelo 
PSD na Comissão Eventual de Revisão Constitucional. De referir que o n.º 1 do atual artigo 149.º foi 
aprovado na especialidade em Plenário com os votos a favor do PS e do PSD, contra do PCP e PEV, e a 
abstenção do CDS-PP, e o n.º 2 desse mesmo artigo, com os votos a favor do PS e PSD, e contra do 
CDS-PP, PCP e PEV, obtendo em ambos os casos a maioria de 2/3 necessária – cfr. DAR I Série n.º 101 
VII.ª/2.ª de 25-07-1997, p. 29. 
3 Segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira, “Não é claro o sentido desta autorização: se o círculo 

nacional pode substituir‑se aos círculos territoriais, constituindo um círculo nacional único, ou se ele 

se deve somar e sobrepor àqueles. A letra do preceito parece apontar para a segunda hipótese. Em 

qualquer caso, antes como agora, mantém‑se aberta à lei uma margem de liberdade de conformação, 

tanto quanto ao número e dimensão dos círculos, como quanto à criação e importância do eventual 

círculo nacional. Ponto é que seja respeitado o princípio da proporcionalidade. De igual modo fica em 

aberto a relação entre o círculo nacional e os círculos regionais, nomeadamente quanto a saber se 

aquele pressupõe um voto autónomo dos eleitores ou se existe um único voto, que conta simultaneamente 

para o apuramento num círculo regional e no círculo nacional. Se ele se destinar a um “círculo de 

aproveitamento de restos”, contribuirá para a justiça estrutural da proporcionalidade; se for um círculo 

redutor dos círculos eleitorais, ele terá efeitos negativos em relação ao princípio da proporcionalidade.” 

GOMES CANOTILHO, J.J., MOREIRA, Vital - Constituição da República Portuguesa Anotada. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2010 (Volume II, 4.ª ed. rev.), págs. 241 e 242. 
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abrindo, assim, a possibilidade de a lei eleitoral introduzir os círculos uninominais (de 

um só Deputado) como forma de aproximar os eleitos dos eleitores, dar maior 

personalização aos mandatos e reforçar a responsabilização política dos seus titulares. 

 

Para a análise da presente Petição importa ainda referir os antecedentes relativos 

às diversas tentativas de revisão do sistema eleitoral da Assembleia da República, os 

quais se passa a expor.  

 

Logo após a revisão constitucional de 1997, o XIII Governo Constitucional 

aprovou, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 195/97, de 5 de 

novembro, um anteprojeto de revisão da Lei Eleitoral para a Assembleia da República, 

que altera o sistema eleitoral deste órgão de soberania.  

 

Este anteprojeto foi colocado em discussão pública e precedeu a apresentação, 

pelo Governo, em 26 de março de 1998, da Proposta de Lei n.º 169/VII/3 (GOV) – 

“Aprova a lei eleitoral para a Assembleia da República”, a qual foi discutida na 

generalidade, em conjunto com os Projetos de Lei n.º 509/VII/3 (PSD) – “Sistema 

eleitoral para a Assembleia da República” e n.º 516/VII/3 (PCP) – “Lei eleitoral para 

a Assembleia da República”, em 23 de abril de 1998, tendo sido rejeitada na 

generalidade com os votos a favor do PS e contra do PSD, CDS-PP, PCP e PEV – cfr. 

DAR I Série n.º 61 VII/3 24-04-1998. 

 

A Proposta de Lei n.º 169/VII/3 (GOV) previa, em síntese, o seguinte: 

 

 Manutenção do número atual de Deputados – 230; 

 

 Consagração de três níveis de círculos: círculo nacional, círculos parciais e 

círculos uninominais de candidatura; 

 
 O número total de Deputados eleitos pelos círculos eleitorais do território 

nacional é de 226, sendo 35 atribuídos ao círculo nacional e os demais 
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distribuídos proporcionalmente ao número de eleitores de cada círculo 

eleitoral parcial; 

 
 Os círculos eleitorais parciais do continente coincidirão com os distritos até 

à instituição em concreto das regiões administrativas, sem prejuízo da 

agregação dos círculos com número igual ou inferior a três Deputados. Após 

a instituição em concreto das regiões administrativas, os círculos parciais 

conservarão uma dimensão sub-regional, correspondendo aos atuais círculos 

eleitorais, mas com integração dos concelhos da região que tenham sido 

destacados do distrito de origem, de modo a que os círculos eleitorais não 

conflituem com os novos limites administrativos; 

 
 Há um círculo eleitoral parcial na Região Autónoma da Madeira e um círculo 

eleitoral parcial na Região Autónoma dos Açores; 

 
 Cada um dos círculos eleitorais parciais do continente é dividido em círculos 

uninominais, em número igual a metade mais um dos lugares atribuídos ao 

respetivo círculo, cuja área coincide com a área do município, com o 

agrupamento das áreas de freguesias contíguas de um mesmo município ou 

com o agrupamento das áreas de municípios contíguos; 

 
 Os eleitores residentes fora do território nacional são agrupados em dois 

círculos eleitorais, um abrangendo todo o território dos Estados europeus e 

outro os demais Estados, elegendo cada um destes círculos dois Deputados; 

 
 É alterado o critério de distribuição do número de mandatos por círculos 

eleitorais, substituindo o método de Hondt pelo sistema de quociente simples 

e maior resto que, sendo mais proporcional, beneficia os círculos mais 

pequenos; 

 
 Consagra o voto duplo, com um voto para o candidato para o círculo 

uninominal e outro voto para as listas candidatas pelos círculos parcial e 

nacional. 
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De salientar que o Projeto de Lei n.º 509/VII/3 (PSD) – “Sistema eleitoral 

para a Assembleia da República”, foi rejeitado na generalidade em 23 de abril de 1998, 

com os votos a favor do PSD e contra do PS, CDS-PP, PCP e PEV – cfr. DAR I Série 

n.º 61 VII/3 24-04-1998. 

 

Esta iniciativa legislativa previa, em síntese, o seguinte: 

 

 Redução do número de Deputados para 184, sem prejuízo do acréscimo dos 

mandatos necessários para assegurar o sistema de representação 

proporcional e que a atribuição de mandatos aos círculos regionais dos 

Açores e da Madeira garanta um número ímpar de Deputados a eleger por 

cada um, arredondado se necessário por excesso; 

 

 Criação de 85 círculos uninominais de eleição no território do continente, 

que obedece aos seguintes critérios:  

o a sua delimitação geográfica deve respeitar a unidade dos concelhos 

a abranger e não pode agregar concelhos de distritos diferentes nem 

separar freguesias do mesmo concelho para agregá-las a outros ou 

outros concelhos (princípio da unidade municipal);  

o a inevitável flutuação do número exato de eleitores dentro de cada 

círculo uninominal terá de conter-se no intervalo de mais 1/3 ou 

menos 1/3 relativo ao número médio apurado distritalmente; 

o a ocorrência de vagatura, por morte ou renúncia, de um mandato de 

Deputado eleito por círculo uninominal dá lugar à realização de 

eleições intercalares nesse círculo. 

 

 Cada círculo uninominal elege um Deputado; 

 

 Criação de três círculos das comunidades portuguesas: um agrupando todo 

o espaço lusófono, outro agrupando os países europeus e um terceiro para o 
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resto do mundo, todos de natureza plurinominal, elegendo, cada um desses 

círculos, dois Deputados; 

 
 Manutenção dos círculos das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores 

como círculos plurinominais, assegurando-lhes a atribuição de um número 

ímpar de mandatos de modo a proporcionar uma definição maioritária das 

opções políticas específicas das autonomias; 

 

 Criação de um círculo nacional abarcando em conjunto todos os cidadãos 

eleitores (recenseados no território nacional ou recenseados fora dele), 

plurinominal e que complementa os restantes círculos para assegurar uma 

efetiva proporcionalidade da representação; 

 

 Consagração do duplo voto para todos os eleitores, quer os residentes no 

território nacional, quer os residentes fora dele, havendo um voto local e um 

voto nacional, correspondendo a cada um desses votos um boletim de voto; 

 

 Distribuição dos mandatos por distritos, na proporção direta do número de 

eleitores recenseados em cada um e não pelo método de Hondt. 

 

Por seu turno, o Projeto de Lei n.º 516/VII/3 (PCP) – “Lei eleitoral para a 

Assembleia da República” foi igualmente rejeitado na generalidade em 23 de abril de 

1998, mas com os votos a favor do PCP e PEV, e contra do PS, PSD e CDS-PP – cfr. 

DAR I Série n.º 61 VII/3 24-04-1998. 

 

Esta iniciativa previa, em síntese, o seguinte: 

 

 Manutenção do atual número de Deputados – 230; 

 

 O número total de Deputados eleitos pelos círculos do território nacional é 

de 226, sendo 50 atribuídos ao círculo nacional; 
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 Como como círculos eleitorais parciais, no continente, é adotada a área das 

oito regiões administrativas constantes da lei de criação das regiões 

administrativas (Lei n.º 19/98, de 28 de abril) em vez dos atuais dezoito 

distritos; 

 
 São criados os círculos eleitorais parciais da Região Autónoma da Madeira 

e da Região Autónoma dos Açores; 

 

 Os eleitores residentes fora do território nacional são agrupados em dois 

círculos eleitorais, um abrangendo todo o território dos Estados europeus e 

outro os demais Estados, elegendo cada um destes círculos dois Deputados; 

 

 Cada eleitor dispõe de um voto singular de lista, que valerá simultaneamente 

para o círculo eleitoral nacional e para o círculo eleitoral parcial; 

 

 Substituição do método de Hondt como critério na repartição dos Deputados 

pelos círculos regionais pelo método do quociente simples e maior resto 

(mantendo-se, nos termos constitucionais, a aplicação do método da média 

mais alta de Hondt na conversão dos votos em número de Deputados). 

 

Em 7 de maio de 2002, o PS apresentou o Projeto de Lei n.º 17/IX/1 (PS) – 

“Lei eleitoral para a Assembleia da República”, o qual caducou com o termo da IX.ª 

Legislatura sem que tivesse sido discutido em Plenário.  

 

Esta iniciativa previa, em síntese, o seguinte: 

 

 Manutenção do número atual de Deputados – 230; 

 

 Consagração de três níveis de círculos: círculo nacional, círculos parciais e 

círculos uninominais de candidatura; 
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 O número total de Deputados eleitos pelos círculos eleitorais do território 

nacional é de 226, sendo 35 atribuídos ao círculo nacional e os demais 

distribuídos proporcionalmente ao número de eleitores de cada círculo 

eleitoral parcial; 

 
 Os círculos eleitorais parciais do continente coincidem com os distritos, sem 

prejuízo da agregação dos círculos com número igual ou inferior a três 

Deputados; 

 
 Há um círculo eleitoral parcial na Região Autónoma da Madeira e um círculo 

eleitoral parcial na Região Autónoma dos Açores; 

 
 Cada um dos círculos eleitorais parciais do continente é dividido em círculos 

uninominais, em número igual a metade mais um dos lugares atribuídos ao 

respetivo círculo, cuja área coincide com a área do município, com o 

agrupamento das áreas de freguesias contíguas de um mesmo município ou 

com o agrupamento das áreas de municípios contíguos; 

 
 Os eleitores residentes fora do território nacional são agrupados em dois 

círculos eleitorais, um abrangendo todo o território dos Estados europeus e 

outro os demais Estados, elegendo cada um destes círculos dois Deputados; 

 
 É alterado o critério de distribuição do número de mandatos por círculos 

eleitorais parciais, substituindo o método de Hondt pelo sistema de quociente 

simples e maior resto que, sendo mais proporcional, beneficia os círculos 

mais pequenos; 

 
 Consagra o voto duplo: o eleitor dispõe de um voto a atribuir a um dos 

candidatos ao círculo uninominal e de outro voto a atribuir conjuntamente às 

listas de uma das candidaturas no círculo parcial e no círculo nacional. 
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 Possibilidade de um candidato poder concorrer a dois níveis de círculos: ao 

círculo nacional e a um círculo parcial ou a um círculo parcial e a um dos 

círculos uninominais em que este se divide. 

 

Em 21 de junho de 2007, o PSD apresentou o Projeto de Lei n.º 388/X/2 (PSD) 

– “Sistema eleitoral para a Assembleia da República”, a qual caducou com o termo 

da X.ª Legislatura sem que tivesse sido discutido em Plenário. 

 

Esta iniciativa previa, em síntese, o seguinte: 

 

 Redução do número de Deputados para 181, sem prejuízo do acréscimo dos 

mandatos necessários para assegurar o sistema de representação 

proporcional; 

 

 O sistema engloba círculos locais e um círculo nacional, dispondo cada 

eleitor de um duplo voto, um local e outro nacional, a exercer em boletins 

de voto separados; 

 
 O círculo nacional, que é plurinominal, integra todos os eleitores 

recenseados no território nacional ou fora dele, que elege um número de 

Deputados não inferior a 70; 

 
 Os círculos locais são os seguintes: 

 
o Os eleitores recenseados no território nacional distribuem-se por 

círculos uninominais, de apuramento maioritário, cuja delimitação 

geográfica é objeto de lei autónoma, sendo que cada círculo 

uninominal elege um Deputado; 

 

o Os eleitores recenseados nas Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira distribuem-se por dois círculos regionais plurinominais, de 

apuramento proporcional, sendo que a estes círculos cabe eleger um 
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número de Deputados determinado pela proporção direta entre os 

eleitores em cada um deles recenseados e os eleitores recenseados 

em todo o território nacional; 

 
o Os eleitores recenseados fora do território nacional distribuem-se por 

três círculos das comunidades portuguesas, plurinominais e de 

apuramento proporcional, um abrangendo os países de língua oficial 

portuguesa, outro os países membros da União Europeia e o terceiro 

todos os demais países, elegendo, cada um desses círculos, dois 

Deputados. 

 

Apesar das diversas tentativas de alteração do sistema eleitoral da Assembleia 

da República, a verdade é que este se mantém praticamente inalterável desde que foi 

aprovado pela Lei n.º 14/79, de 16 de maio, sendo que os artigos 12.º e 14.º a 17.º da 

Lei Eleitoral para a Assembleia da República, relativos, respetivamente, aos círculos 

eleitorais, modo de organização, organização das listas, critério de eleição e distribuição 

dos lugares dentro das listas, mantêm exatamente a sua redação originária, não tendo 

nunca, até ao momento, sido objeto de alteração.  

 

O mesmo não sucedeu relativamente aos sistemas eleitorais, quer da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, quer da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira, que, em 2006, foram ambos alterados. 

 

Com efeito, a Lei Orgânica n.º 5/2006, de 31 de agosto, que procedeu à quinta 

alteração à Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, mantendo os nove círculos eleitorais coincidentes com cada uma das ilhas da 

Região, criou um círculo regional de compensação, coincidente com a totalidade da 

área desta Região Autónoma, que elege cinco Deputados. 

 

Por outro lado, a Lei Orgânica n.º 1/2006, de 13 de fevereiro, aprovou a nova 

Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que, 
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reduzindo para 47 o número de deputados regionais4, fixou um círculo eleitoral único5, 

coincidente com o território da Região, sendo que os deputados regionais são eleitos 

por listas plurinominais, dispondo o eleitor de um voto singular de lista. 

 

A pretensão apresentada pelos peticionários só pode ser resolvida por via 

legislativa, pelo que é útil que se dê conhecimento da presente Petição a todos os Grupos 

Parlamentares e aos Deputados únicos representantes de um partido para, querendo, 

ponderarem da adequação e oportunidade de medida legislativa no sentido apontado 

pelos peticionários. 

 

Atendendo a que a Petição em análise é subscrita por 8571 cidadãos, aplica-se-

lhe o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da Lei do Exercício do Direito de 

Petição, pelo que se torna obrigatória a sua apreciação em Plenário. 

 

 

 

III - Anexos 

 

Anexa-se ao presente relatório, como Anexo I, a súmula da audição do primeiro 

subscritor da Petição e, como Anexo II, a apresentação em PowerPoint, intitulada 

“Mudar o sistema eleitoral, proteger a democracia”, entregue naquela audição. 

 

 

Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias é de parecer: 

a) Que, por ser subscrita por mais de 7500 cidadãos, deve a presente Petição ser 

remetida ao Senhor Presidente da Assembleia da República para o agendamento 

 
4 Na eleição realizada antes da entrada em vigor da nova lei eleitoral à ALRAM (regionais de 
17/10/2004), foram eleitos 68 deputados regionais. 
5 Anteriormente eram onze círculos eleitorais, correspondentes a cada um dos concelhos da Região 
Autónoma da Madeira. 
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Audição do primeiro subscritor da Petição n.º 30/XV/1.ª – «Solicitam a promoção 

de uma alteração legislativa em matéria de contagem dos prazos de prescrição» 

 

Súmula 

 

No dia 23 de setembro  de 2022, às 9 horas, na Sala 6 do Palácio de S. Bento, teve 

lugar a audição do primeiro subscritor da Petição identificada em epígrafe, o cidadão 

Luís Humberto Pacheco Ferreira Teixeira, nos termos e para os efeitos do artigo 21.º 

do Regime Jurídico do Exercício do Direito de Petição, aprovado pela Lei n.º 43/90, de 

10 de agosto, na sua redação atual. 

 

O Senhor Deputado Bruno Aragão (PS), que presidiu à reunião na qualidade de 

Coordenador do Grupo de Trabalho – Audição de Peticionantes e Audiências, 

começou por agradecer a presença de todos e, em particular, a do primeiro subscritor, 

explicando o propósito da audição e a metodologia a adotar, tendo, de seguida, dado a 

palavra ao peticionário, Luís Humberto Pacheco Ferreira Teixeira, para intervenção 

inicial. 

 

Em representação dos 8571 subscritores, tomou a palavra o Senhor Luís Teixeira, 

explicando quais os fundamentos subjacentes à apresentação daquela petição, 

começando por descrever e caracterizar o sistema eleitoral atualmente em vigor em 

Portugal, definindo-o como um sistema flexível, propício a múltiplas soluções 

governativas e permeável ao surgimento de novas forças políticas, notando, contudo, 

que cada vez mais votos não eram convertidos em mandatos, o que demonstrava a 

crescente insatisfação dos eleitores com o sistema eleitoral.  

Apresentou depois vários dados, respeitantes à percentagem de votos desperdiçados 

em cada um dos círculos eleitorais, bem como o número de votos necessários para 

eleger um representante, tendo demonstrado de seguida alguns exemplos que 

ilustravam as idiossincrasias do sistema em vigor.  

 

ANEXO I
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Referiu também as razões que levaram à criação da plataforma «o meu voto», em que 

um cidadão podia saber se, nas diferentes eleições já ocorridas, o seu voto havia 

elegido um representante, bem como o interesse que esta gerou junto do público, 

circunstância que originou a apresentação da presente petição.  

Como soluções possíveis para a reforma do sistema eleitoral e para a resolução da 

questão da não conversão dos votos em mandatos, propôs diversas medidas, como 

sejam a criação de círculos únicos, círculos eleitorais de compensação ou a redução 

do número de círculos eleitorais, que no seu entender proporcionariam o aumento do 

número dos votos válidos convertidos em mandatos e o reforço da representação 

efetiva dos cidadãos no Parlamento, mais fiel à vontade expressa nas urnas. 

 

O Senhor Deputado Coordenador agradeceu a exposição feita pelo peticionário e de 

seguida, concedeu a palavra ao Senhor Deputado Francisco Oliveira (PS), que 

principiou por agradecer a presença do peticionário e salientou a pertinência das 

questões levantadas na sua intervenção, referindo a proposta do PS, baseada na 

experiência alemã. Reconheceu o carácter transparente e democrático do sistema 

eleitoral português, notando, contudo, a existência de dificuldades ao nível da 

representatividade dos partidos, bem como o facto dos partidos maiores elegerem 

mais deputados. Lembrou igualmente a existência, na legislatura anterior do grupo de 

trabalho para a consolidação da legislação eleitoral e a importância das questões aí 

discutidas, referindo os benefícios que podiam ser tirados da constituição de um grupo 

de trabalho que se debruçasse sobre estas matérias. Por fim, reafirmou a importância 

do combate à não conversão dos votos válidos em mandatos e agradeceu a presença 

e o contributo do peticionário. 

 

De seguida, interveio o Senhor Deputado Hugo Carneiro (PSD), Relator da petição 

em discussão, que começou por cumprimentar o peticionário e frisou igualmente a 

importância e a pertinência das questões levantadas, notando que a situação em 

análise para qual o PSD chamou já a atenção, já não é nova e urgia resolvê-la. 

Lembrou igualmente a atividade e a importância do grupo de trabalho para a 

consolidação da legislação eleitoral, referindo que a legislação em vigor é antiga, mas 
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que fornecia um conjunto de regras conhecidas e seguras, sendo que uma alteração 

de fundo implicava um consenso alargado por parte das forças políticas. 

Referiu ainda que na qualidade de Relator da petição em discussão, iria apresentar o 

seu relatório final e propor a sua apreciação em Plenário e voltou a agradecer o 

importante contributo e a apresentação feita pelo peticionário. 

  

A Senhora Deputada Patrícia Gilvaz (IL) começou por cumprimentar o peticionário e 

frisou a importância das questões levantadas e lembrou a proposta do IL sobre a 

matéria em análise, questão em que têm vindo a insistir. Salientou também a 

importância da valorização do voto e o reforço da representatividade dos cidadãos, 

notando que tal circunstância levaria a que á que os deputados prestassem contas a 

um eleitorado que efetivamente os elegeu e terminou por agradecer novamente a 

presença do peticionário e o seu contributo para a debate da matéria em análise  

 

Tendo-lhe sido concedida novamente a palavra para uma intervenção final, o Senhor 

Luís Teixeira agradeceu os esclarecimentos prestados pelos demais intervenientes. 

Frisou que a petição colocava a decisão desta questão nas mãos da Assembleia da 

República, pois era nesta sede que a mesma devia ser discutida. Lembrou ainda que 

era importante que os partidos avançassem com as suas propostas, para que as 

mesmas fossem apreciadas e voltou a salientar que estes deviam ter em atenção os 

votos não convertidos em mandatos, pois só assim era possível reforçar a 

representatividade dos cidadãos e consequentemente, reforçar e proteger a 

Democracia. Terminou agradecendo a oportunidade que lhe havia sido dada de expor 

a sua posição e a dos demais subscritores.  

 

No final, o Senhor Deputado Coordenador agradeceu uma vez mais a presença do 

Peticionário e de todas as Senhoras e Senhores Deputados e deu por encerrada a 

reunião, cujo registo áudio pode ser consultado nesta ligação. 

 

A reunião terminou às 09h35 min 



Mudar o sistema eleitoral, 
proteger a Democracia

Luís Humberto Teixeira

23 de Setembro de 2022

Assembleia da República

GT – Audição de Peticionantes e Audiências

Petição n.º 30/XV/1 - Por uma maior conversão dos votos em mandatos

ANEXO II



O sistema eleitoral em vigor é...

Flexível, do ponto de vista da governação



Daqui concluímos que…

O país é governável desde que haja vontade 

política e capacidade de diálogo 

interpartidário.



O sistema eleitoral em vigor é...

Razoavelmente permeável a novas forças políticas



O sistema eleitoral em vigor é...

Cada vez mais insatisfatório, do ponto de vista dos eleitores.

Porque, de forma consciente ou inconsciente, eles têm noção disto:
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Círculo eleitoral % VVNCM

Aveiro 17,29%

Beja 36,52%

Braga 11,24%

Bragança 17,68%

Castelo Branco 23,13%

Coimbra 23,62%

Évora 33,47%

Faro 21,70%

Guarda 19,57%

Leiria 19,33%

Lisboa 3,34%

Portalegre 51,82%

Porto 5,85%

Santarém 19,23%

Setúbal 6,46%

Viana do Castelo 22,03%

Vila Real 17,11%

Viseu 19,89%

Açores 20,56%

Madeira 26,92%

Europa 52,46%

Fora da Europa 30,67%



Dados das Legislativas 2022

Círculo Votos para eleger

Açores 11.946

Beja 12.442

Portalegre 12.638

Bragança 13.252

Madeira 13.336

Viana do Castelo 14.473

Vila Real 14.497

Castelo Branco 15.212

Faro 15.553

Coimbra 16.221

Leiria 16.851

Évora 16.905

Viseu 16.973

Guarda 17.434

Santarém 17.996

Aveiro 18.028

Europa 18.043

Fora da Europa 19.181

Setúbal 19.813

Braga 21.437

Porto 21.502

Lisboa 21.973

Exemplos flagrantes de anos 

anteriores

Minho, 2011: 18.135 pessoas 

elegeram um deputado do CDS-

PP em Viana do Castelo, 20.488 

pessoas que votaram no BE em 

Braga não elegeram qualquer 

deputado.

Emigração, 2005 e 2009: o PSD 

elegeu três deputados e o PS 

um. Isto apesar de, no conjunto 

dos dois círculos, o PS ter tido 

mais votos do que o PSD.





Uma petição, três soluções

- Círculo único 

(ALRA Madeira)

- Círculo de compensação

(ALRA Açores)

e/ou 

- Redução do número de círculos 

eleitorais

Nada do que está acima exige mudanças na Constituição.



Distanciamento eleitores-eleitos

Sem os círculos regionais atuais, como 

podem os eleitores saber quem defende os 

interesses da sua região no Parlamento?

Solução: após as eleições, cada grupo 

parlamentar associa cada um dos seus 

deputados a uma região (ou mais) de ação 

preferencial e isso é comunicado ao país 

pela Assembleia da República.



Proteger e reforçar a Democracia

Combinar a redução do número de círculos e o aumento da 

sua magnitude com um círculo de compensação nacional 

provocaria uma subida clara dos votos válidos convertidos 

em mandatos, transmitindo aos eleitores a mensagem de 

que o seu voto passou a surtir o efeito desejado: 

corresponder a uma representação efetiva no Parlamento.



A conversão de mais votos em mandatos torna a AR num 

espelho mais fiel da vontade expressa nas urnas e 

contribui para a valorização de cada eleitor, combatendo o 

desinteresse, o desalento e a indignação que podem 

decorrer da consciência de que mais de 700 mil votos 

válidos foram, na prática, ignorados.

Adia-se há demasiado tempo a reforma do sistema 

eleitoral e cada vez há mais sinais de que é prioritário 

proteger e reforçar a democracia.

Cada assinatura na petição que promovemos sublinha essa 

urgência e é uma reivindicação de respeito pela vontade 

de cada cidadão, independentemente das suas opções 

políticas e do local onde vota.



Muito obrigado!

E consultem:

www.omeuvoto.com


