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A fim de dar cumprimento ao disposto no Programa do Movimento das Forças Armadas, B, n.o 5, alínea b). 

Usando da faculdade conferida pelo n.o 1, 3.o, do artigo 16.o da Lei Constitucional n.o 3/74, de 14 de Maio, o Governo 
Provisório decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte: 

 

ARTIGO 1.o 

 

1. A todos os cidadãos é garantido o livre exercício do direito de se reunirem pacificamente em lugares públicos, 
abertos ao público e particulares, independentemente de autorizações, para fins não contrários à lei, à moral, aos direitos das 
pessoas singulares ou colectivas e à ordem e à tranquilidade públicas. 

2. Sem prejuízo do direito de crítica, serão interditas as reuniões que pelo seu objecto ofendam a honra e a consideração 
devidas aos órgãos de soberania e às Forças Armadas. 

 

ARTIGO 2.o 

 

1. As pessoas ou entidades que pretendam realizar reuniões, comícios, manifestações ou desfiles em lugares públicos ou 
abertos ao público deverão avisar por escrito e com a antecedência mínima de dois dias úteis o governador civil do distrito ou 
o presidente da câmara municipal, conforme o local da aglomeração se situe ou não na capital de distrito. 

 

2. O aviso deverá ser assinado por três dos promotores devidamente identificados pelo nome, profissão e morada ou 
tratando-se de associações, pelas respectivas direcções. 

3. A entidade que receber o aviso passará recibo comprovativo da sua recepção. 

 

ARTIGO 3.o 

 

1. O aviso a que alude o artigo anterior deverá ainda conter a indicação da hora, do local e do objecto da reunião e, 
quando se trate de manifestação ou desfiles, a indicação do trajecto a seguir. 

2. As autoridades competentes só poderão impedir as reuniões cujo objecto ou fim contrarie o disposto no artigo 1.o, 
entendendo-se que não são levantadas quaisquer objecções, nos termos dos artigos 1.o, 6.o, 9.o e 13.o, se estas não forem 
entregues por escrito nas moradas indicadas pelos promotores no prazo de vinte e quatro horas. 

 

ARTIGO 4.o 

 
Os cortejos e desfiles só poderão ter lugar aos domingos e feriados, aos sábados, depois das 12 horas, e nos restantes 



dias, depois das 19 horas e 30 minutos. 

 

ARTIGO 5.o 

 
1. As autoridades só poderão interromper a realização de reuniões, comícios, manifestações ou desfiles realizados em 

lugares públicos ou abertos ao público quando forem afastados da sua finalidade pela prática de actos contrários à lei ou à 
moral ou que perturbem grave e efectivamente a ordem e tranquilidade públicas, o livre exercício dos direitos das pessoas ou 
infrinjam o disposto no n.o 2 do artigo 1.o 

2. Em tal caso, deverão as autoridades competentes lavrar auto em que descreverão «os fundamentos» da ordem de 
interrupção, entregando cópia desse auto aos promotores. 

 

ARTIGO 6.o 

 
1. As autoridades poderão, se tal for indispensável ao bom ordenamento do trânsito de pessoas e de veículos nas vias 

públicas, alterar os trajectos programados ou determinar que os desfiles ou cortejos se façam só por uma das metades das 
faixas de rodagem. 

2. A ordem de alteração dos trajectos será dada por escrito aos promotores. 

 

ARTIGO 7.o 

 
As autoridades deverão tomar as necessárias providências para que as reuniões, comícios, manifestações ou desfiles em 

lugares públicos decorram sem a interferência de contramanifestações que possam perturbar o livre exercício dos direitos dos 
participantes, podendo, para tanto, ordenar a comparência de representantes ou agentes seus nos locais respectivos. 

 

ARTIGO 8.o 

 
1. As pessoas que forem surpreendidas armadas em reuniões, comícios, manifestações ou desfiles em lugares públicos 

ou abertos ao público incorrerão nas penalidades do crime de desobediência, independentemente de outras sanções que 
caibam ao caso. 

2. Os promotores deverão pedir as armas aos portadores delas e entregá-las às autoridades. 

 

ARTIGO 9.o 

 
As autoridades referidas no artigo 2.o deverão reservar, para a realização de reuniões ou comícios, determinados lugares 

públicos devidamente identificados e delimitados. 

 

ARTIGO 10.o 

 
1. Nenhum agente de autoridade poderá estar presente nas reuniões realizadas em recinto fechado, a não ser mediante 

solicitação dos promotores. 

2. Os promotores de reuniões ou comícios públicos em lugares fechados, quando solicitem a presença de agentes de 
autoridade, ficarão responsáveis, nos termos legais comuns, pela manutenção da ordem dentro do respectivo recinto. 

 

ARTIGO 11.o 

 
As reuniões de outros ajuntamentos objecto deste diploma não poderão prolongar-se para além das 0,30 horas, salvo se 

realizadas em recinto fechado, em salas de espectáculos, em edifícios sem moradores, ou em caso de terem moradores, se 
forem este os promotores ou tiverem dado o seu assentimento por escrito. 

 

ARTIGO 12.o 

 



Não é permitida a realização de reuniões, comícios ou manifestações com ocupação abusiva de edifícios públicos ou 
particulares. 

 

ARTIGO 13.o 

 
As autoridades referidas no n.o 1 do artigo 2.o, solicitando quando necessário ou conveniente o parecer das autoridades 

militares ou outras entidades, poderão, por razões de segurança, impedir que se realizem reuniões, comícios, manifestações ou 
desfiles em lugares públicos situados a menos de 100 m das sedes dos órgãos de soberania, das instalações e acampamentos 
militares ou de forças militarizadas, dos estabelecimentos prisionais, das sedes de representações diplomáticas ou consulares e 
das sedes de partidos políticos. 

 

ARTIGO 14.o 

 
1. Das decisões das autoridades tomadas com violação do disposto neste diploma cabe recurso para os tribunais 

ordinários, a interpor no prazo de quinze dias, a contar da data da decisão impugnada. 

2. O recurso só poderá ser interposto pelos promotores. 

 

ARTIGO 15.o 

 
1. As autoridades que impeçam ou tentem impedir, fora do condicionalismo legal, o livre exercício do direito de reunião 

incorrerão na pena do artigo 291.o  do Código Penal e ficarão sujeitas a procedimento disciplinar[1]. 

2. Os contramanifestantes que interfiram nas reuniões, comícios, manifestações ou desfiles e impedindo ou tentando 
impedir o livre exercício do direito de reunião incorrerão nas sanções do artigo 329.o  do Código Penal[2]. 

3. Aqueles que realizarem reuniões, comícios, manifestações ou desfiles contrariamente ao disposto neste diploma 
incorrerão no crime da desobediência qualificada. 

 

ARTIGO 16.o 

 
1. Este diploma não é aplicável às reuniões religiosas realizadas em recinto fechado. 

2. Os artigos 2.o, 3.o e 13.o deste diploma não são aplicáveis às reuniões privadas, quando realizadas em local fechado 
mediante convites individuais. 

 

 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. — Vasco dos Santos Gonçalves — Manuel da Costa Brás — Francisco 
Salgado Zenha. 

Visto e aprovado em Conselho de Estado. 

Promulgado em 27 de Agosto de 1974. 

Publique-se. 

O Presidente da República, ANTÓNIO DE SPÍNOLA. 



LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Decreto-Lei n.o 595/74 

de 7 de Novembro (*) 
 

 

 

 

 

 

 

Os partidos políticos constituem uma forma particularmente importante das associações de natureza política. O 
desenvolvimento natural do processo associativo em Portugal impôs já como facto político a existência de partidos políticos. 
A necessidade de se criarem condições para aperfeiçoamento, por forma institucional, da via democrática da participação dos 
cidadãos na vida política torna imperioso regular-se imediatamente essa forma associativa. 

Os partidos políticos já revelaram, quando efectivamente dispostos a assumir os encargos e responsabilidade de governo, 
a sua capacidade de mobilização e intervenção na vida política do País. 

Devendo a acção partidária prosseguir-se sem ambiguidades ou equívocos que perturbem o comum dos cidadãos, 
previram-se diversas obrigações no domínio da publicidade e assim se espera que a vida política ganhe em clareza e os 
cidadãos em conhecimento dos fins e meios que cada partido se propõe, o que o mesmo é dizer, em liberdade. 

Os partidos beneficiarão de isenções fiscais, corolário do reconhecimento da importância e significado da sua acção na 
vida política. Porém, a manutenção dessas isenções só terá lugar se o partido representar efectivamente uma realidade do 
ponto de vista eleitoral. 

A liberdade de associação dos partidos nacionais com partidos congéneres, ou a sua filiação em organizações de âmbito 
internacional, sofre naturalmente os limites impostos pela necessidade de se salvaguardar a sua independência, o que é 
exigido pelo direito da sua participação política no funcionamento dos órgãos de soberania. 

 

Nesses termos: 

Usando da faculdade conferida pelo n.o 1, 3.o do artigo 16.o da Lei Constitucional n.o 3/74, de 14 de Maio, o Governo 
Provisório decreta e eu promulgo, para valer como lei o seguinte: 

 

ARTIGO 1.o 

(Noção) 

 

1. Por partidos políticos entendem-se as organizações de cidadãos, de carácter permanente, constituídas com o objectivo 
fundamental de participar democraticamente na vida política do País e de concorrer, de acordo com as leis constitucionais e 
com os seus estatutos e programas publicados, para a formação e expressão da vontade política do povo, intervindo, 
nomeadamente, no processo eleitoral mediante a apresentação ou o patrocínio de candidaturas. 

2. Os partidos políticos gozam de personalidade jurídica nos termos do presente diploma e regem-se, em tudo quanto 
não for contrário ao mesmo, pelas normas estabelecidas no Decreto-Lei n.o 594/74, de 7 de Novembro. 

 

ARTIGO 2.o 

(Fins) 

 

Com vista ao conseguimento dos seus objectivos, os partidos poderão propor-se: 
 
a) Contribuir para o exercício dos direitos políticos dos cidadãos e para a determinação da política nacional, 

designadamente através da participação em eleições ou através de outros meios democráticos; 



b) Definir programas de governo e de administração; 

c) Participar na actividade dos órgãos do Estado e das autarquias locais; 

d) Criticar os actos do Governo e da administração pública; 

e) Promover a educação cívica e o esclarecimento e doutrinação política dos cidadãos; 

f) Estudar e debater os problemas da vida nacional e internacional e tomar posição perante eles; 

g) Em geral, contribuir para o desenvolvimento das instituições políticas. 

 

ARTIGO 3.o 

(Associações políticas) 

 

1. As associações de natureza política que prossigam alguns dos fins previstos no artigo anterior não beneficiam do 
estatuto de partido político fixado neste diploma. 

2. É vedado às associações de natureza política prosseguir os fins previstos nas alíneas a) e c) do artigo anterior. 

 

ARTIGO 4.o 

(Organizações associadas) 

 

Os partidos podem constituir ou associar à sua acção outras organizações. 

 

ARTIGO 5.o 

(Constituição) 

 
1. Não carece de autorização a constituição de qualquer partido político. 

2. O partido adquire a personalidade jurídica por inscrição no registo próprio existente no Supremo Tribunal de 
Justiça [1]. 

3. A inscrição de um partido terá de ser requerida, pelo menos, por cinco mil cidadãos, maiores de 18 anos, sem 
distinção de sexo, raça ou cor, residentes no continente ou ilhas adjacentes[*], no pleno gozo dos seus direitos políticos e 
civis. 

4. O requerimento de inscrição, dirigido ao presidente do Supremo Tribunal de Justiça [2] será acompanhado de 
documento comprovativo de que os cidadãos estão inscritos no recenseamento eleitoral, bem como da relação nominal dos 
requerentes, do projecto de estatutos e da denominação, sigla e símbolo do partido. 

5. As assinaturas no requerimento, que será feito em papel comum de vinte e cinco linhas, isento de selo, serão 
reconhecidas gratuitamente por notário. 

6. A denominação, sigla e símbolo de um partido não podem ser idênticos ou semelhantes a quaisquer outros de partido 
anteriormente inscrito. A denominação dos partidos não poderá consistir no nome de uma pessoa ou de uma igreja e o seu 
símbolo ou emblema não pode confundir-se ou ter relação gráfica ou fonética com símbolos e emblemas nacionais ou com 
imagens e símbolos religiosos[3]. 

Compete ao presidente do Supremo Tribunal de Justiça [4] apreciar a identidade ou semelhança das denominações siglas 
e símbolos dos partidos. 

7. A decisão do presidente do Supremo Tribunal de Justiça [5] que ordenar ou rejeitar a inscrição de um partido será 
publicada na 2.a série do Diário do Governo [6]. 

8. Da inscrição ou não de um partido contra o disposto neste artigo cabe recurso para o Supremo [7], em sessão plena, o 
qual deverá ser interposto pelo partido ou partidos interessados ou pelo Ministério Público no prazo de dois dias, a contar da 
publicação da decisão. O recurso será decidido no prazo de vinte e quatro horas[8]. 

9. Se o partido político cuja inscrição tiver sido recusada com base no disposto no n.o 6 deste artigo proceder, no prazo 
de dois dias, a alteração ou substituição da denominação, sigla ou símbolo, em termos de vir a ser ordenada a sua inscrição, 
esta considerar-se-á feita na data da publicação no Diário do Governo, da decisão inicial que recusou a inscrição. A decisão 
do presidente do Supremo [9] sobre a alteração ou substituição propostas deverá ser tomada no prazo de dois dias[10]. 

 
 



ARTIGO 6.o 

(Capacidade) 

 
1. Os partidos políticos têm capacidade jurídica nos termos previstos no presente diploma e na legislação sobre 

associações. 

2. Os partidos não têm capacidade para negociar convenções colectivas de trabalho nem podem ser abrangidos pelo 
alargamento do âmbito de quaisquer convenções colectivas, mas estão sujeitos nas relações com os seus trabalhadores às 
normas do regime jurídico do contrato individual de trabalho e às obrigações decorrentes da segurança social. Considera-se, 
porém, como justa causa do despedimento o facto de o trabalhador se filiar em partido diferente daquele que o emprega ou 
fazer propaganda contra ele ou a favor de outro partido. 

 
ARTIGO 7.o 

(Princípio democrático) 

 
A organização interna de cada partido deve satisfazer as seguintes condições: 
 
a) Não poder ser negada a admissão ou fazer-se exclusão por motivo de raça ou de sexo; 

b) Serem os estatutos e programas aprovados por todos os filiados ou por assembleia deles representativa; 

c) Serem os titulares dos órgãos centrais eleitos por todos os filiados ou por assembleia deles representativa. 

 
 

ARTIGO 8.o 

(Princípio de publicidade) 

 
1. Os partidos políticos devem prosseguir publicamente os seus fins. 

2. O conhecimento público das actividades dos partidos abrange: 
 
a) Os estatutos e os programas; 

b) A identidade dos dirigentes; 

c) A proveniência e a utilização dos fundos; 

d) As actividades gerais do partido no plano local, nacional e internacional. 
 
 
3. O partido comunicará ao Supremo Tribunal de Justiça [11], para mero efeito de anotação, os nomes dos titulares dos 

órgãos centrais, após a realização dos respectivos actos eleitorais, e depositará no mesmo Tribunal o programa, uma vez 
estabelecido ou modificado pelas instâncias competentes do partido. 

4. O programa deve conter no mínimo a indicação sumária das acções políticas e administrativas a desenvolver, no caso 
de virem a participar eleitos do partido nos órgãos do Estado. 

 
 

ARTIGO 9.o[12] 

(Benefícios e isenções a conceder pelo Estado) 

 
Os partidos políticos beneficiam das seguintes isenções fiscais: 
 
a) Imposto de selo; 

b) Imposto sobre as sucessões e doações; 

c) Sisa pela aquisição dos edifícios necessários à instalação da sua sede, delegações e serviços e pelas transmissões 
resultantes de fusão ou cisão; 

d) Contribuição predial pelos rendimentos colectáveis de prédios ou parte de prédios urbanos de sua propriedade onde 
se encontrem instalados a sede central e delegações regionais, distritais ou concelhias e respectivos serviços; 

e) Preparos e custas judiciais. 

 



ARTIGO 10.o 

(Dissolução) 

 
1. Os estatutos estabelecerão as condições em que o partido pode ser dissolvido por vontade dos respectivos filiados. 

2. A assembleia dos filiados ou de representantes que deliberar a dissolução designará os liquidatários e estatuirá sobre 
o destino dos bens, que em caso algum podem ser distribuídos pelos membros. 

 

ARTIGO 11.o 

(Fusão e cisão) 

 
1. O órgão estatutariamente competente para deliberar sobre a dissolução do partido pode igualmente deliberar, 

respeitando idênticos requisitos de forma, a fusão do partido com outros ou a sua cisão. 

2. A fusão e a cisão referidas no número anterior são reguladas pelos estatutos, aplicando-se, nos casos omissos, com as 
necessárias adaptações, as normas sobre a matéria relativas às sociedades comerciais. 

 

 

 

ARTIGO 12.o 

(Coligações e frentes) 

 
1. São permitidas as coligações e frentes de partidos, desde que se observem as seguintes condições: 
 
a) Aprovação pelos órgãos representativos competentes dos partidos; 

b) Indicação precisa do âmbito e da finalidade específicos da coligação ou frente; 

c) Comunicação por escrito, para mero efeito de anotação, ao Supremo Tribunal de Justiça [13]. 
 
2. As coligações e frentes para fins eleitorais regem-se pelo disposto na Lei Eleitoral. 

3. As coligações e frentes previstas no n.o 1 não constituem individualidade distinta dos partidos. 

 

ARTIGO 13.o 

(Relações com organismos não partidários) 

 
Os partidos poderão estabelecer formas de colaboração com os sindicatos, as cooperativas e quaisquer outras 

associações, mas não interferir na vida interna dessas associações. 
 

ARTIGO 14.o 

(Federação e filiação internacional) 

 

Os partidos políticos portugueses podem associar-se com partidos estrangeiros semelhantes e filiar-se em organizações 
internacionais de estrutura e funcionamento democráticos, sem prejuízo da plena capacidade de os partidos portugueses 
determinarem os seus estatutos, programas e actos de intervenção político-constitucional, não sendo admitida qualquer 
obediência a normas, ordens ou directrizes exteriores. 

 

ARTIGO 15.o 

(Princípio da associação directa) 

 

1. Só podem ser filiados dos partidos políticos os cidadãos titulares de direitos políticos. 

2. Às organizações a que se refere o artigo 4.o, especialmente destinadas à juventude, podem, porém, pertencer, 
indivíduos maiores de 16 anos. 

 

ARTIGO 16.o 

(Princípio de filiação única) 

 



Ninguém pode estar inscrito simultaneamente em mais de um partido. 

 

ARTIGO 17.o 

(Direitos dos filiados) 

 

1. A participação em partido político implica direitos de carácter pessoal, mas não direitos de carácter patrimonial. 

2. Os estatutos devem conferir aos filiados meios de garantia dos seus direitos, nomeadamente através da possibilidade 
de reclamação ou recurso para os órgãos internos competentes. 

 

ARTIGO 18.o 

(Juramento de compromisso) 

 

É proibido qualquer juramento ou compromisso de fidelidade dos filiados do partido aos seus dirigentes. 

 

ARTIGO 19.o 

(Disciplina partidária) 

 
O ordenamento disciplinar a que fiquem vinculados os filiados não pode afectar o exercício dos direitos e o cumprimento 

dos deveres prescritos pela Constituição, por lei ou por regulamento. 

 

ARTIGO 20.o[14] 

(Regime financeiro) 

 
1. As receitas e despesas dos partidos políticos deverão ser discriminadas em relatórios anuais, que indicarão, para as 

primeiras, a sua proveniência e, para as segundas, a sua aplicação. 

2. É vedado aos organismos autónomos do Estado, associações de direito público, institutos e empresas públicas, 
autarquias locais e pessoas colectivas de utilidade pública administrativa financiar ou subsidiar os partidos políticos. 

3. Os partidos políticos não podem receber, por qualquer título, contribuições de valor pecuniário de pessoas 
singulares ou colectivas não nacionais, bem como de empresas nacionais. 

4. As contas dos partidos serão publicadas no Diário do Governo, acompanhadas do parecer do órgão estatutário 
competente para a sua revisão e ainda do parecer de três revisores oficiais de contas, dois dos quais escolhidos anualmente 
por sorteio público realizado na Câmara de Revisores Oficiais de Contas e outro designado pelo partido. 

 

ARTIGO 21.o 

(Extinção) 

 
Os partidos políticos devem ser extintos por decisão do competente tribunal comum de jurisdição ordinária quando: 
 
a) O número dos seus filiados se tornar inferior a quatro mil; 

b) Seja declarada a sua insolvência; 

c) O seu fim real seja ilícito ou contrário à moral ou à ordem públicas; 

d) O seu fim seja sistematicamente prosseguido por meios ilícitos, contrários à moral ou à ordem públicas ou que 
perturbem a disciplina das Forças Armadas. 

 

ARTIGO 22.o[15] 

(Suspensão de benefícios) 

 
1. Os benefícios previstos no artigo 9.o são suspensos se o partido se abstiver às eleições gerais ou os candidatos por 

ele apoiados nessas eleições não obtiverem cem mil votos, pelo menos. 

2. A suspensão de benefício só será levantada quando em novas eleições gerais se verifique que os candidatos 
apoiados pelo partido obtiverem o número mínimo de votos referido no número anterior. 

 



ARTIGO 23.o[16] 

(Disposição transitória) 

 
Enquanto não for promulgada a nova lei eleitoral e organizado o respectivo recenseamento, a prova a que se refere no 

n.o 4 do artigo 5.o é feita mediante certidão de nascimento e certificado de registo criminal, passados gratuitamente pelas 
entidades competentes. 

 

 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros — Vasco dos Santos Gonçalves — Manuel da Costa Brás. 

Visto e aprovado em Conselho de Estado. 

Promulgado em 4 de Novembro de 1974 

Publique-se. 

O Presidente da República, FRANCISCO DA COSTA GOMES. 



TRATAMENTO JORNALÍSTICO DAS CANDIDATURAS 

Decreto-Lei n.o 85-D/75 

de 26 de Fevereiro (*) 
 

 

 

 

 
 
Usando da faculdade conferida pelo artigo 16.o n.o 1, 3.o da Lei Constitucional n.o 3/74, de 14 de Maio, o Governo 

decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte: 

 

ARTIGO 1.o 

 

1. As publicações noticiosas diárias, ou não diárias de periodicidade inferior a quinze dias, e de informação geral que 
tenham feito a comunicação a que se refere o artigo 66.o do Decreto-Lei n.o 621-C/74, de 15 de Novembro [1], deverão dar 
um tratamento jornalístico não discriminatório às diversas candidaturas, em termos de as mesmas serem colocadas em 
condições de igualdade. 

2. Esta igualdade traduz-se na observância do princípio de que às notícias ou reportagens de factos ou acontecimentos 
de idêntica importância deve corresponder um relevo jornalístico semelhante, atendendo aos diversos factores que para o 
efeito se têm de considerar. 

 

ARTIGO 2.o 

 

1. Para garantir a igualdade de tratamento jornalístico, as publicações diárias referidas, de Lisboa e do Porto, inserirão 
obrigatoriamente as notícias dos comícios, sessões de esclarecimento e propaganda, ou equivalentes, promovidas pelas 
diversas candidaturas em sedes de distritos ou concelhos, com presença de candidatos. 

2. As publicações diárias que se editem em outros locais do continente e ilhas adjacentes[2] inserirão obrigatoriamente 
apenas as notícias dos comícios ou sessões a efectuar nas sedes dos distritos em que são publicadas e nas sedes dos concelhos 
que a eles pertençam, verifique-se ou não a presença de candidatos, e em quaisquer freguesias ou lugares do mesmo distrito, 
desde que com a presença de candidatos. 

3. As notícias devem conter o dia, hora e local em que se efectuem os comícios ou sessões, assim como a indicação dos 
candidatos que neles participem, e ainda, eventualmente, de outros cidadãos que nos mesmos também intervenham. 

4. Tais notícias terão de ser incluídas, com igual aspecto e relevo gráfico, numa secção a esse efeito destinada, 
ordenando-se por ordem alfabética os partidos, frentes ou coligações que apresentem candidaturas. 

 
ARTIGO 3.o 

 
1. As notícias a que se refere o artigo anterior terão de ser publicadas apenas por uma vez e nos jornais da manhã do dia 

seguinte àquele em que até às 20 horas forem entregues com protocolo, ou recebidas pelo correio, com aviso de recepção, nas 
respectivas redacções; e nos jornais da tarde do próprio dia, desde que entregues, ou recebidas em idênticas circunstâncias, 
até às 7 horas. 

2. Cessa a obrigação definida no número anterior quando a publicação da notícia no prazo aí fixado se tenha tornado 
inútil por entretanto se haver já gorado o objectivo que com ela se visava alcançar. 

 
ARTIGO 4.o 

 
1. As publicações noticiosas referidas no artigo 1.o que se editem em Lisboa ou Porto e tenham expansão nacional são 

obrigadas a inserir, uma só vez, o essencial das bases programáticas dos partidos políticos, coligações ou frentes que hajam 
apresentado um mínimo de cinquenta candidatos ou concorrido num mínimo de cinco círculos eleitorais. 

2. Estas publicações devem indicar aos representantes das candidaturas que o solicitem o espaço que reservarão para o 
efeito previsto no n.o 1 e o número aproximado de palavras que o poderá preencher. 



3. O número de palavras destinado a cada candidatura não poderá ser inferior a 2500 nas publicações diárias e a 1500 
nas não diárias, excepto nas revistas que sejam predominantemente de imagens, nas quais o número mínimo de palavras é 
reduzido para 750. 

4. Os textos contendo o essencial das bases programáticas podem ser fornecidos, nos termos previstos nos números 
anteriores, pelos próprios interessados, até oito dias depois do início da campanha eleitoral. Quando o não façam, entende-se 
que preferem que tal fique na dependência das publicações, que nessa hipótese o farão de acordo com o seu exclusivo critério, 
devendo inserir os textos por eles elaborados nos oito dias subsequentes. 

5. Deverão ser inseridos no prazo de quarenta e oito horas os textos fornecidos pelos próprios interessados às 
publicações diárias e num dos dois números posteriores à sua entrega nas não diárias. 

6. As publicações diárias, não são obrigadas a inserir na mesma edição os textos das diversas candidaturas, podendo 
inserir apenas um em cada edição, pela ordem por que os tenham recebido ou pela ordem por que desejarem, se tiverem 
chegado ao mesmo tempo. 

 
ARTIGO 5.o 

 
As publicações noticiosas diárias que se editem fora de Lisboa e Porto só são obrigadas a fazer as inserções a que se 

refere o artigo anterior relativamente às candidaturas apresentadas pelo círculo eleitoral em que tenham a sua sede, sendo o 
número de palavras, a que alude o n.o 3 deste artigo, reduzido a 1500. 

 

ARTIGO 6.o 

 
1. As publicações não diárias, em geral, poderão inserir, facultativamente, notícias como aquelas a que se refere o artigo 

2.o desde que mantenham a igualdade consagrada na lei. 

2. As publicações não diárias excluídas da previsão do artigo 4.o podem publicar, sob a mesma condição, os programas 
ou sínteses das bases programáticas das várias candidaturas. 

 

ARTIGO 7.o 

 

1. As diversas publicações poderão inserir matérias de opinião, de análise política ou de criação jornalística relativas às 
eleições e às candidaturas, mas em termos de o espaço normalmente ocupado com isso não exceder o que é dedicado à parte 
noticiosa e de reportagem regulado nos artigos anteriores e de se observar o disposto no número seguinte. 

2. Tais matérias não podem assumir uma forma sistemática de propaganda de certas candidaturas ou de ataque a outras, 
de modo a frustarem-se os objectivos de igualdade visados pela lei. 

 

ARTIGO 8.o 

 
É expressamente proibido incluir na parte meramente noticiosa ou informativa regulada por este diploma comentários ou 

juízos de valor, ou de qualquer forma dar-lhe um tratamento jornalístico tendente a defraudar a igualdade de tratamento das 
candidaturas. 

 

ARTIGO 9.o 

 
1. Não é obrigatória, e antes deve ser recusada, a publicação de textos que contenham matéria que possa constituir crime 

de difamação, calúnia ou injúria, ofensas às instituições democráticas e seus legítimos representantes ou incitamentos à 
guerra, ao ódio ou à violência. 

2. Quando for recusada a publicação de textos com fundamento no disposto no número anterior, os interessados nessa 
publicação poderão reclamar para a Comissão Nacional de Eleições, à qual caberá decidir. 

3. A Comissão Nacional de Eleições poderá promover as consultas ou diligências que entender necessárias, em especial 
a audiência dos representantes das candidaturas atingidas e da publicação, devendo decidir no prazo de cinco dias a contar da 
data do recebimento da reclamação. 

4. Tomada a decisão, se esta for no sentido da inserção do texto, deve ser comunicada à publicação, que terá de lhe dar 
cumprimento no prazo previsto no n.o 5 do artigo 4.o deste diploma. 



 

ARTIGO 10.o 

 
Durante o período da campanha, as publicações não poderão inserir qualquer espécie de publicidade redigida relativa à 

propaganda eleitoral. Apenas serão permitidos, como publicidade, os anúncios, que perfeitamente se identifiquem como tal, 
de quaisquer realizações, não podendo cada um desses anúncios ultrapassar, nas publicações diárias de grande formato e nas 
não diárias que se editem em Lisboa e no Porto, de expansão nacional, e também de grande formato, um oitavo de página, e 
nas restantes publicações, um quarto de página. 

 

ARTIGO 11.o 

 
1. As publicações deverão inserir obrigatoriamente as notas, comunicados ou notícias que, para o efeito do disposto nas 

alíneas b) e c) do artigo 16.o do Decreto-Lei n.o 621-C/74, de 15 de Novembro [3], lhe sejam enviados pela Comissão 
Nacional de Eleições. 

2. A matéria a que se refere o número anterior deve ter uma extensão compatível com o espaço e a natureza da 
publicação. 

 

ARTIGO 12.o 

 
1. Os representantes das candidaturas que se considerem prejudicadas por alguma publicação haver violado as 

disposições deste diploma poderão reclamar para a Comissão Nacional de Eleições, em exposição devidamente 
fundamentada, entregue em duplicado. 

2. Se a Comissão Nacional de Eleições, após ouvir os interessados e promover as mais diligências consideradas 
necessárias, concluir pela existência de elementos que possam indiciar a violação do disposto neste diploma, fará a 
competente participação ao agente do Ministério Público junto do tribunal da comarca em que tenha sede a publicação, 
remetendo-lhe os documentos que interessem ao processo, incluindo um exemplar da publicação visada e cópia da 
reclamação. 

 

ARTIGO 13.o 

 
1. O director da publicação, ou quem o substituir, que violar os deveres impostos pela lei será punido com prisão de três 

dias a um mês e multa correspondente. Além disso, a empresa proprietária da publicação jornalística em que se verifique a 
infracção será punida com multa de 1000$ a 20 000$. A publicação será ainda obrigada a inserir gratuitamente cópia de toda 
ou parte da sentença, consoante o juíz decidir. 

2. Ao director que for condenado três vezes, nos termos deste artigo, por infracções cometidas no decurso da campanha 
eleitoral será aplicada a pena de suspensão do exercício do cargo durante um período de três meses a um ano. 

3. Provada pelo tribunal a existência dos elementos objectivos da infracção, mas absolvido o réu por não se verificarem 
os requisitos subjectivos da mesma, deverá o juíz ordenar que a publicação em causa insira, com o devido relevo, cópia de 
toda ou parte da sentença. 

4. A publicação não poderá fazer acompanhar de quaisquer comentários as inserções a que se refere este artigo. 

 

ARTIGO 14.o 

 

Este diploma entra imediatamente em vigor. 

 

 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. —  Vasco dos Santos Gonçalves — Victor Manuel Rodrigues Alves. 

Visto e aprovado em Conselho de Estado. 

Promulgado em 26 de Fevereiro de 1975. 

Publique-se. 

O Presidente da República, FRANCISCO DA COSTA GOMES 



ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 
NO ESTRANGEIRO 

 

Decreto-Lei n.o 95-C/76 

de 30 de Janeiro (*) 

(excertos) 
 

 
 

........................................................................................................................................................................................ 

CAPÍTULO II 

Campanha eleitoral 

 

ARTIGO 3.o 

(Campanha eleitoral) 

 

A campanha eleitoral consiste na elucidação do eleitor e será realizada exclusivamente, através da remessa, a este feita 

directamente, de documentação escrita. 

 

 

ARTIGO 4.o 

(Promoção e realização da campanha eleitoral) 

 

1. A promoção e a realização da campanha eleitoral caberão sempre aos candidatos e aos partidos políticos, que para 

tais fins utilizarão, exclusivamente, a via postal. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, os partidos políticos poderão obter, no Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, cópias dos cadernos de recenseamento, desde que se responsabilizem pelas despesas efectuadas, ou 

proporcionem meios técnicos e humanos adequados à obtenção dos exemplares pretendidos. 

CAPÍTULO III 
Processo de eleição quanto aos eleitores residentes no estrangeiro 

 

ARTIGO 5.o 

(Exercício do direito de voto. Requisitos) 

 

1. O eleitor residente no estrangeiro exerce o direito de sufrágio pela via postal e junto das assembleias de recolha e 

contagem de votos dos residentes no estrangeiro. 

2. Apenas será admitido a votar o eleitor inscrito no caderno eleitoral existente no consulado de carreira ou secção 

consular a que pertence a localidade onde reside. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

ARTIGO 8.o[1] 

(Organização do processo eleitoral no estrangeiro) 

 

1. O Ministério da Administração Interna procederá à remessa dos boletins de voto dos cidadãos inscritos nos cadernos 

eleitorais elaborados pelas comissões de recenseamento no estrangeiro. 

2. A remessa será feita pela via postal mais rápida, sob registo, para as moradas indicadas nos cadernos de 

recenseamento. 

3. Cada boletim de voto será acompanhado de dois envelopes, que se destinam à sua devolução ao Ministério da 



Administração Interna, o qual os remeterá às assembleias de recolha e contagem de votos dos residentes no estrangeiro. 

4. Um dos envelopes, de cor verde, destina-se a receber o boletim de voto e não conterá quaisquer indicações; o outro 

envelope, branco e de tamanho maior, de forma a conter o envelope do boletim de voto, terá impressos, na face, os dizeres: 

«Assembleia de recolha e contagem de votos dos residentes no estrangeiro — Círculo eleitoral da Europa» ou «Assembleia de 

recolha e contagem de votos dos residentes no estrangeiro — Círculo eleitoral fora da Europa», sendo pré-inscrito no 

remetente o nome constante do cartão de eleitor, a morada do eleitor, o consulado e país e um espaço para o número de eleitor 

que tem de ser obrigatoriamente preenchido. 

5. No envelope de cor branca é obrigatoriamente introduzida uma fotocópia do cartão de eleitor. 

 

 

ARTIGO 9.o 

(Modo como vota o eleitor residente no estrangeiro) 

 

1. O eleitor marcará com uma cruz, no quadrado respectivo, a lista em que vota e dobrará o boletim em quatro, 

introduzindo-o depois no envelope, de cor verde, que fechará. 

2. O envelope, de cor verde, devidamente fechado, será introduzido no envelope branco, que o eleitor remeterá, 

igualmente fechado, o mais tardar no dia da eleição e pela via postal. 

 

 

ARTIGO 10.o[2] 

(Voto nulo) 

 

Para além dos casos previstos, com carácter geral, na Lei Eleitoral para a Assembleia da República, corresponderá a voto 

nulo o boletim de voto que não chegue ao seu destino nas condições legalmente prescritas ou que seja recebido em 

sobrescrito que não tenha sido devidamente fechado ou não preenchido segundo as regras legais. 

 

 

ARTIGO 11.o 

(Edital sobre as assembleias de recolha e contagem de votos) 

 

Até quinze dias antes das eleições a Comissão Nacional de Eleições, por edital afixado no lugar de estilo, anunciará o dia 

e hora em que se reunirão, no Ministério da Administração Interna, as assembleias de recolha e contagem de votos dos 

residentes no estrangeiro. 

 

ARTIGO 12.o 

(Mesa das assembleias de recolha e contagem de votos) 

 

1. Nas assembleias de recolha e contagem de votos dos residentes no estrangeiro serão constituídas as mesas necessárias 

para promover e dirigir as operações de escrutínio eleitoral. 

2. Cada mesa será composta por um presidente e respectivo suplente e o número de vogais e escrutinadores necessários 

para o desempenho das funções que lhe estão cometidas. 

 

 

ARTIGO 13.o 

(Delegados das listas) 

 

Nas assembleias de recolha e contagem de votos dos residentes no estrangeiro poderá haver um delegado e respectivo 

suplente de cada lista de candidatos admitida. 

 

 



ARTIGO 14.o 

(Designação dos delegados das listas) 

 

1. Até ao décimo segundo dia anterior à data da eleição os candidatos ou os mandatários das diferentes listas indicarão, 

por escrito, à Comissão Nacional de Eleições os seus delegados e os suplentes às assembleias de recolha e contagem de votos 

dos residentes no estrangeiro. 

2. A cada delegado e seu suplente será imediatamente entregue uma credencial pela Comissão Nacional de Eleições. 

 

 

ARTIGO 15.o 

(Designação dos membros das mesas) 

 

1. No décimo segundo dia anterior ao da eleição os delegados das diferentes listas reunir-se-ão no Ministério da 

Administração Interna e aí procederão à escolha dos membros das mesas das assembleias de recolha e contagem de votos dos 

residentes no estrangeiro, comunicando-a imediatamente à Comissão Nacional de Eleições. 

2. Na falta de acordo, o delegado de cada lista proporá no dia seguinte, por escrito, à Comissão Nacional de Eleições 

dois cidadãos por cada lugar ainda por preencher para que, entre eles, faça a escolha no prazo de vinte e quatro horas. 

3. No caso de não terem sido propostos pelos delegados das listas cidadãos em número suficiente para constituírem a 

mesa, competirá à Comissão Nacional de Eleições nomear os membros em falta. 

4. Os nomes dos membros das mesas escolhidos pelos delegados das listas ou pela entidade referida no número anterior 

constarão do edital afixado, no prazo de vinte e quatro horas, à porta do Ministério da Administração Interna e contra a 

escolha poderá qualquer eleitor reclamar perante o presidente da Comissão Nacional de Eleições nos dois dias seguintes, com 

fundamento em preterição dos requisitos fixados na lei. 

5. O presidente da Comissão Nacional de Eleições decidirá a reclamação em vinte e quatro horas e, se a atender, 

procederá imediatamente a nova designação, contra a qual não poderá haver reclamação. 

6. Até cinco dias antes do dia da eleição a Comissão Nacional de Eleições lavrará os alvarás de nomeação dos membros 

das mesas das assembleias de recolha e contagem de votos dos residentes no estrangeiro. 

 

 

ARTIGO 16.o 

(Constituição das mesas) 

 

Após a constituição das mesas será imediatamente afixado à porta do Ministério da Administração Interna um edital, 

assinado pelo presidente de cada mesa, contendo os nomes dos cidadãos que formam a mesa e o número de eleitores inscritos 

no estrangeiro e sujeitos a escrutínio por essa mesa. 

 

 

ARTIGO 17.o 

(Cadernos eleitorais) 

 

Logo que definidas as assembleias de recolha e contagem de votos dos residentes nos estrangeiro, o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros providenciará pela extracção de cópias ou fotocópias dos cadernos de recenseamento em número 

suficiente para ser entregue uma cópia ou fotocópia a cada um dos escrutinadores e a cada um dos delegados das listas. 

ARTIGO 18.o 

(Outros elementos de trabalho da mesa) 

 

O Ministério da Administração Interna enviará aos presidentes das assembleias de recolha e contagem de votos dos 

residentes no estrangeiro um caderno destinado às actas das operações eleitorais, com termo de abertura por ele assinado e 

com todas as folhas por ele rubricadas, bem como os impressos e mapas que se tornem necessários. 

 



 

ARTIGO 19.o 

(Operações das assembleias de recolha e contagem de votos) 

 

1. As assembleias de recolha e contagem de votos dos residentes no estrangeiro iniciarão os seus trabalhos às 9 horas do 

décimo dia posterior ao da eleição no Ministério da Administração Interna ou em local por este indicado. 

2. O Ministério da Administração Interna providenciará no sentido de os envelopes brancos remetidos até essa data 

serem agrupados por consulados de carreira e secções consulares onde se operou o recenseamento e entregá-los-á aos 

presidentes das assembleias. 

3. Os presidentes das assembleias entregarão os grupos de envelopes brancos aos escrutinadores, que descarregarão o 

voto rubricando os cadernos eleitorais na coluna a isso destinada e na linha correspondente ao eleitor. 

4. Em seguida, os presidentes das assembleias mandarão contar os votantes pelas descargas efectuadas nos cadernos 

eleitorais. 

5. Concluída essa contagem, os presidentes mandarão contar os envelopes brancos, que serão imediatamente destruídos. 

6. Após a destruição dos envelopes brancos, os presidentes mandarão abrir os envelopes verdes, a fim de conferir o 

número de boletins de votos recolhidos. 

7. Seguidamente observar-se-á o disposto no artigo 96.o, n.os 3 e 4, e no artigo 97.o do Decreto-Lei n.o 93-C/76, de 29 

de Janeiro[3]. 

 

ARTIGO 20.o 

(Apuramento geral da eleição nos círculos eleitorais dos 

residentes no estrangeiro) 

 

1. Junto de cada uma das assembleias de recolha e contagem de votos dos residentes no estrangeiro funcionará uma 

assembleia de apuramento geral constituída por: 

a) Um membro da Comissão Nacional de Eleições por esta designado para o efeito até ao oitavo dia posterior ao da 

eleição e que presidirá; 

b) Um juíz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa designado pelo Ministério da Justiça; 

c) Dois juristas de reconhecida idoneidade profissional e moral designados pelo presidente; 

d) Dois professores de Matemática designados pelo Ministro da Educação e Investigação Científica; 

e) Dois presidentes de mesa de assembleia de recolha e contagem de votos dos residentes no estrangeiro designados pelo 

presidente; 

f) O secretário do Tribunal da Relação de Lisboa, que servirá de secretário e não terá direito a voto. 

2. As assembleias de apuramento geral deverão estar constituídas até ao décimo dia posterior ao dia da eleição, sendo 

dado imediato conhecimento público dos nomes dos cidadãos que as compõem por edital afixado à porta do Ministério da 

Administração Interna. As designações previstas nas alíneas b) e d) do número anterior devem ser comunicadas à Comissão 

Nacional de Eleições até ao nono dia posterior ao dia da eleição. 

3. Os candidatos e os mandatários das listas poderão assistir, sem voto, mas com direito a reclamação, protesto ou 

contraprotesto, aos trabalhos de cada assembleia de apuramento geral. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Disposições finais 

 

............................................................................................................................................................................................. 

ARTIGO 22.o 

(Legislação aplicável) 



 

Em tudo o que não estiver expressamente regulado no presente diploma observar-se-á o disposto nos Decretos-Leis n.os 

93-A/76, 93-B/76 e 93-C/76, de 29 de Janeiro [4],  e demais legislação aplicável. 

 

 

ARTIGO 23.o 

(Entrada em vigor) 

 

Este diploma entra em vigor na data da publicação. 

 

 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. — José Baptista Pinheiro de Azevedo — Vasco Fernandes Leote de 

Almeida e Costa — João de Deus Pinheiro Farinha — Ernesto Augusto de Melo Antunes. 

Promulgado em 30 de Janeiro de 1976. 

Publique-se. 

O Presidente da República, FRANCISCO DA COSTA GOMES. 

 

 



COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES 

Lei n.º 71 / 78 

de 27 de Dezembro (*) 
 

 

 

 

 

 

 

 
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea d) do artigo 164.o e da alínea f) do artigo 167.o da 

Constituição, o seguinte: 

 

CAPÍTULO I 

Natureza e composição 
 

ARTIGO 1.o 

(Definição e funções) 

 
1. É criada a Comissão Nacional de Eleições. 

2. A Comissão Nacional de Eleições é um órgão independente e funciona junto da Assembleia da República. 

3. A Comissão Nacional de Eleições exerce a sua competência relativamente a todos os actos de recenseamento e de 
eleições para órgãos de soberania, das regiões autónomas e do poder local. 

 

ARTIGO 2.o 

(Composição) 

 
A Comissão Nacional de Eleições é composta por: 
 
a) Um juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, a designar pelo Conselho Superior da Magistratura, que será o 

presidente; 

b) Cinco cidadãos de reconhecida idoneidade profissional e moral, a designar pela Assembleia da República em lista 
completa e nominativa, sendo cada um deles proposto por cada um dos cinco partidos mais representados na 
Assembleia da República ou, em caso de igualdade, mais votados; 

c) Um técnico designado por cada um dos departamentos governamentais responsáveis pela Administração Interna, 
pelos Negócios Estrangeiros e pela Comunicação Social. 

 

ARTIGO 3.o 

(Mandato) 

 
1. Os membros da Comissão Nacional de Eleições são designados até ao trigésimo dia após o início de cada legislatura 

e tomam posse perante o Presidente da Assembleia da República nos trinta dias posteriores ao termo do prazo de designação. 

2. Os membros da Comissão Nacional de Eleições mantêm-se em funções até ao acto de posse de nova Comissão. 

 

ARTIGO 4.o 

(Estatuto dos membros da Comissão) 

 
1. Os membros da Comissão Nacional de Eleições são inamovíveis e independentes no exercício das suas funções. 

2. Os membros da Comissão perdem o seu mandato caso se candidatem em quaisquer eleições para órgãos de soberania, 



das regiões autónomas ou do poder local. 

3. As vagas que ocorrerem na Comissão, designadamente por morte, renúncia, impossibilidade física ou psíquica, ou 
perda de mandato, são preenchidas de acordo com os critérios de designação definidos no artigo 2.o, dentro dos trinta dias 
posteriores à vagatura. 

4. Se a Assembleia da República se encontrar dissolvida no período referido no número anterior, os membros da 
Comissão que lhe cabe designar são substituídos até à entrada em funcionamento da nova Assembleia, por cooptação dos 
membros em exercício. 

5. Os membros da Comissão Nacional de Eleições têm direito a uma senha de presença por cada dia de reunião 
correspondente a um setenta e cinco avos do subsídio mensal dos Deputados. 

 

 

CAPÍTULO II 

Competência e funcionamento 
 

ARTIGO 5.o 

(Competência) 

 
1. Compete à Comissão Nacional de Eleições: 
 
a) Promover o esclarecimento objectivo dos cidadãos acerca dos actos eleitorais, designadamente através dos meios de 

comunicação social; 

b) Assegurar a igualdade de tratamento dos cidadãos em todos os actos de recenseamento e operações eleitorais; 

c) Registar as coligações de partidos para fins eleitorais; [1] 

d) Assegurar a igualdade de oportunidades de acção e propaganda das candidaturas durante as campanhas eleitorais; 

e) Registar a declaração de cada órgão de imprensa relativamente à posição que assume perante as campanhas eleitorais; 

f) Proceder à distribuição dos tempos de antena na rádio e na televisão entre as diferentes candidaturas; 

g) Decidir os recursos que os mandatários das listas e os partidos interpuserem das decisões do governador civil ou, no 
caso das regiões autónomas, do Ministro da República, relativos à utilização das salas de espectáculos e dos recintos 
públicos; 

h) Apreciar a regularidade das receitas e despesas eleitorais; 

i) Elaborar o mapa dos resultados nacionais das eleições; 

j) Desempenhar as demais funções que lhe são atribuídas pelas leis eleitorais. 
 
2. Para melhor exercício das suas funções, a Comissão Nacional de Eleições pode designar delegados onde o julgar 

necessário. 
 

ARTIGO 6.o 

(Calendário Eleitoral) 

 

Marcada a data das eleições, a Comissão Nacional de Eleições faz publicar nos órgãos de comunicação social, nos oito 
dias subsequentes, um mapa--calendário contendo as datas e a indicação dos actos que devem ser praticados com sujeição a 
prazo. 

ARTIGO 7.o 

(Ligação com a Administração) 

 

1. No exercício da sua competência, a Comissão Nacional de Eleições tem sobre os órgãos e agentes da Administração 
os poderes necessários ao cumprimento das suas funções. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, o departamento governamental responsável pela administração eleitoral 
presta à Comissão Nacional de Eleições o apoio e colaboração que esta lhe solicitar. 

 



ARTIGO 8.o 

(Funcionamento) 

 

1. A Comissão Nacional de Eleições funciona em plenário com a presença da maioria dos seus membros. 

2. A Comissão Nacional de Eleições delibera por maioria e o presidente tem voto de qualidade. 

3. A Comissão Nacional de Eleições elabora o seu próprio regimento, que é publicado no Diário da República. 

 

ARTIGO 9.o 

(Orçamento e instalações) 

 

Os encargos com o funcionamento da Comissão Nacional de Eleições são cobertos pela dotação orçamental atribuída à 
Assembleia da República, à qual a Comissão pode requisitar as instalações e o apoio técnico e administrativo de que necessite 
para o seu funcionamento 

 

 

CAPÍTULO III 

Disposições finais e transitórias 
 

ARTIGO 10.o[2] 

(Primeiras designações e posse) 

 
As primeiras designações e posse da Comissão Nacional de Eleições constituída nos termos da presente lei, têm lugar, 

respectivamente, nos dez dias seguintes à entrada em vigor da presente lei e até ao décimo dia subsequente. 

 

ARTIGO 11.o[3] 

(Regime transitório) 

 
1. Até ao final de 1978 a Comissão Nacional de Eleições utiliza as dotações orçamentais que lhe estão atribuídas pelo 

Ministério da Administração Interna. 

2. A Comissão Nacional de Eleições pode continuar a dispor das instalações, equipamento e pessoal que lhe foram 
afectos pelo Ministério da Administração Interna, enquanto não for transferida para instalações próprias da Assembleia da 
República. 

 

ARTIGO 12.o 

(Revogação) 

 
Ficam revogados todos os diplomas ou normas que disponham em coincidência ou em contrário do estabelecido na 

presente lei. 

 

 

Promulgada em 23 de Novembro de 1978. 

Publique-se. 

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES. 

O Primeiro-Ministro, Alfredo Jorge Nobre da Costa. 



TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS 

Decreto-Lei n.º 410-B/79 

de 27 de Setembro (*) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Constituindo a realização de eleições intercalares para a Assembleia da República uma das tarefas que ao Governo se 

impõem e tornando-se indispensável dar execução à Lei n.o 14/79, de 16 de Maio, nos seus aspectos financeiros, urge 
providenciar no sentido de possibilitar às entidades responsáveis, nomeadamente a nível autárquico, a correcta e tempestiva 
prática dos actos que lhes competem. 

Na realidade, são diversas e muito dispersas as despesas públicas originadas com um processo eleitoral a nível nacional, 
requerendo muitas delas, no próprio interesse do processo, rápida, se não mesmo imediata, satisfação. 

E de entre essas despesas merecem especial realce as realizadas sob a égide dos órgãos autárquicos com a preparação e 
execução a nível concelhio e de freguesia das operações eleitorais, em relação às quais se não mostra adequada uma 
responsabilização, processamento e liquidação centralizados. 

Por outro lado, considerando-se tais despesas locais da responsabilidade das autarquias que directa ou indirectamente as 
realizarem, torna-se necessário facultar-lhes os meios económicos adequados, por forma a minimizar os encargos daí 
resultantes e a garantir o bom desenvolvimento do processo eleitoral. 

 

Nestes termos: 

O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 201.o da Constituição, o seguinte: 

 

ARTIGO 1.o 

 
Fica o Ministério da Administração Interna autorizado a transferir para cada um dos municípios do continente e regiões 

autónomas, por conta da dotação inscrita sob a rubrica 44.09—B) «Encargos decorrentes de actos eleitorais» do orçamento 
vigente do MAI/ /STAPE para despesas a efectuar a nível concelhio e de freguesia com a preparação e realização das 
próximas eleições para a Assembleia da República, importância resultante da soma das parcelas X, Y e Z, sendo: 

 
X = 5000$ (verba mínima por concelho); 
Y = 1$  número de eleitores inscritos no concelho; 
Z = 1000$  número de freguesias do concelho. 

 

ARTIGO 2.o 

 
1. A verba transferida para cada município nos termos do artigo anterior poderá ser distribuída pelas freguesias do 

respectivo concelho. 

2. A distribuição prevista no número anterior deverá obedecer aos critérios expressos na última parte do artigo 1.o, com 
substituição das freguesias pelas secções de voto. 

 

ARTIGO 3.o 

 
1. As verbas transferidas nos termos deste diploma serão inscritas sob rubrica própria dos mapas de receita e despesa do 

orçamento das câmaras municipais e, no caso de haver lugar à distribuição prevista no artigo anterior, no das respectivas 



juntas de freguesia. 

2. Para o efeito do disposto anterior e nos casos em que tal se mostre necessário, ficam as autarquias locais autorizadas a 
elaborar orçamento suplementar para além dos legalmente previstos. 

 

ARTIGO 4.o 

 
1. Por conta das verbas transferidas no artigo anterior poderão ser constituídos fundos permanentes, até ao montante de 

30% do seu total, para despesas de carácter imediato. 

2. Não havendo distribuição de verba nos termos do artigo 2.o, serão constituídos fundos permanentes pelas câmaras 
municipais a favor das juntas de freguesia até 30% da importância que lhes caberia se a distribuição houvesse sido efectuada. 

 

ARTIGO 5.o 

 
1. Na realização de despesas por conta das dotações destinadas a suportar os encargos eleitorais é dispensada a 

precedência de formalidades que se mostrem incompatíveis com os prazos e natureza dos trabalhos a realizar e não sejam de 
carácter puramente contabilístico. 

2. A incompatibilidade referida no número anterior bem como a constituição dos fundos permanentes a que alude o 
artigo 4.o serão determinadas por despacho da entidade responsável pela gestão do respectivo orçamento. 

 

ARTIGO 6.o 

 
A realização de despesas por conta de verbas destinadas a suportar os encargos eleitorais não está sujeita ao regime 

duodecimal. 

 

ARTIGO 7.º 

 
1. Para efeito do disposto no presente diploma é reforçada com a importância de 12 5000 000$00 a dotação referida no 

artigo 1.º 

2. A importância destinada ao reforço referido no número anterior sairá da dotação provisional inscrita no Ministério 
das Finanças. 

 

ARTIGO 8.o 

 
Este diploma entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação. 

 

 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de Setembro de 1979. — Maria de Lourdes Ruivo da Silva Matos 
Pintassilgo — Manuel da Costa Brás. 

Promulgado em 24 de Setembro de 1979. 

Publique-se. 

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES. 

 .................................................................................................................................................  



Decreto-Lei nº215/87 

de 29 de Maio 

 

   O regime de transferências de verbas para as autarquias locais constantes do Decreto-Lei n.º 410-B/79, de 27 de Setembro, 

é aplicável a todas as eleições gerais, sendo os valores determinantes dos montantes das parcelas X, Y e Z a que se refere o 

seu artigo 1º. fixados por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Administração Interna na 1º série do Diário da 

República, respeitando-se os critérios ali fixados. 

……………………………………………………………………………………………………….. 



 

ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E PROCESSO DO TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

Lei n.o 28/82 (*) 

de 15 de Novembro 

(Excertos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A Assembleia da República decreta, nos termos do artigo 244.o da Lei Constitucional n.o 1/82, de 30 de Setembro, o 

seguinte: 

 

TÍTULO I 

Disposições gerais 
 

ARTIGO 1.o 

(Juridisção e sede) 
 
O Tribunal Constitucional exerce a sua juridisção no âmbito de toda a ordem jurídica portuguesa e tem sede em Lisboa. 

 
ARTIGO 2.o 
(Decisões) 

 
As decisões do Tribunal Constitucional são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre 

as dos restantes tribunais e de quaisquer outras autoridades. 

 .................................................................................................................................................  

 
TÍTULO II 

Competência, organização e funcionamento 

 

CAPÍTULO I 

Competência 

 .................................................................................................................................................  

ARTIGO 8.o[1] 

(Competência relativa a processos eleitorais) 

 
Compete ao Tribunal Constitucional: 

 .................................................................................................................................................  

d) Julgar os recursos em matéria de contencioso de apresentação de candidaturas e de contencioso eleitoral 
relativamente às eleições para o Presidente da República, Assembleia da República, assembleias regionais e órgãos 



do poder local; 

 .................................................................................................................................................  

f) Julgar os recursos contenciosos interpostos de actos administrativos definitivos e executórios praticados pela 
Comissão Nacional de Eleições ou por outros órgãos da administração eleitoral. 

 

ARTIGO 9.o 

(Competência relativa a partidos políticos, coligações e frentes) 
 
Compete ao Tribunal Constitucional: 
 
a) Aceitar a inscrição de partidos políticos em registo próprio existente no Tribunal; 

b) Apreciar a legalidade das denominações, siglas e símbolos dos partidos políticos e das coligações e frentes de 
partidos, ainda que constituídas apenas para fins eleitorais, bem como apreciar a sua identidade ou semelhança com 
as de outros partidos, coligações ou frentes; 

c) Proceder às anotações referentes a partidos políticos, coligações ou frentes de partidos exigidas por lei; 

 .................................................................................................................................................  
 

TÍTULO III 

Processo 
..........................................................................................................................  

CAPÍTULO III 

Outros processos 
 .................................................................................................................................................  

SUBCAPÍTULO II 

Processos eleitorais 

 .................................................................................................................................................  

SECÇÃO II 

Outros processos eleitorais 
 

ARTIGO 101.o 

(Contencioso de apresentação de candidaturas) 

 

1. Das decisões dos tribunais de 1.a instância em matéria de contencioso de apresentação de candidaturas, relativamente 
às eleições para a Assembleia da República, assembleias regionais e órgãos do poder local, cabe recurso para o Tribunal 
Constitucional, que decide em plenário. 

2. O processo relativo ao contencioso de apresentação de candidaturas é regulado pelas leis eleitorais. 

3. De acordo com o disposto nos números anteriores são atribuídas ao Tribunal Constitucional as competências dos 
tribunais da relação previstas no n.o 1 do artigo 32.o, no n.o 2 do artigo 34.o e no artigo 35.o da Lei n.o 14/79 de 16 de 
Maio, no n.o 1 do artigo 32.o e nos artigos 34.o e 35.o do Decreto-Lei n.o 267/80, de 8 de Agosto, no n.o 1 do artigo 26.o e 
nos artigos 28.o e 29.o do Decreto-Lei n.o 318-E/76, de 30 de Abril e nos artigos 25.o e 28.o do Decreto-Lei n.o 701-B/76, 
de 29 de Setembro. 

 

ARTIGO 102.o 

(Contencioso eleitoral) 

 

1. Das decisões sobre reclamações ou protestos relativos a irregularidades ocorridas no decurso das votações e nos 
apuramentos parciais ou gerais respeitantes a eleições para a Assembleia da República, assembleias regionais ou órgãos do 
poder local cabe recurso para o Tribunal Constitucional, que decide em plenário. 

2. O processo relativo ao contencioso eleitoral é regulado pelas leis eleitorais. 

3. De acordo com o disposto nos números anteriores são atribuídas ao Tribunal Constitucional as competências dos 



tribunais da relação previstas no n.o 1 do artigo 118.o da Lei n.o 14/79, de 16 de Maio, no n.o 1 do artigo 18.o do 
Decreto-Lei n.o 267/80, de 8 de Agosto, no n.o 1 do artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 318-E/76, de 30 de Abril, e no n.o 1 do 
artigo 104.o, bem como no n.o 2 do artigo 83.o, do Decreto-Lei n.o 701-B/76, de 29 de Setembro. 

 .................................................................................................................................................  

ARTIGO 102.o-B[2] 

(Recursos de actos de administração eleitoral) 

 

1. A interposição de recurso contencioso de deliberações da Comissão Nacional de Eleições faz-se por meio de 
requerimento apresentado nessa Comissão, contendo a alegação do recorrente e a indicação das peças de que pretende 
certidão. 

2. O prazo para a interposição do recurso é de um dia a contar da data do conhecimento pelo recorrente da deliberação 
impugnada. 

3. A Comissão Nacional de Eleições remeterá imediatamente os autos, devidamente instruídos, ao Tribunal 
Constitucional. 

4. Se o entender possível e necessário, o Tribunal Constitucional ouvirá outros eventuais interessados, em prazo que 
fixará. 

5. O Tribunal Constitucional decidirá o recurso em plenário, em prazo que assegure utilidade à decisão, mas nunca 
superior a três dias. 

6. Nos recursos de que trata este artigo não é obrigatória a constituição de advogado. 

7. O disposto nos números anteriores é aplicável ao recurso interposto de decisões de outros órgãos da administração 
eleitoral. 

 

ARTIGO 102.o-C[3] 

(Recurso de aplicação de coima) 

 

1. A interposição do recurso previsto no n.o 3 do artigo 26.o da Lei n.o 72/93, de 30 de Novembro, faz-se por meio de 
requerimento apresentado ao presidente da Comissão Nacional de Eleições, acompanhado da respectiva motivação e da prova 
documental tida por conveniente. Em casos excepcionais, o recorrente poderá ainda solicitar no requerimento a produção de 
outro meio de prova. 

2. O prazo para a interposição do recurso é de 10 dias, a contar da data da notificação ao recorrente da decisão 
impugnada. 

3. O presidente da Comissão Nacional de Eleições poderá sustentar a sua decisão, após o que remeterá os autos ao 
Tribunal Constitucional. 

4. Recebidos os autos no Tribunal Constitucional, o relator poderá ordenar as diligências que forem tidas por 
convenientes, após o que o Tribunal decidirá em sessão plenária. 

 

SUBCAPÍTULO III 
Processos relativos a partidos políticos, coligações e frentes 

 

ARTIGO 103.o 

(Registo e contencioso relativos a partidos, coligações e frentes) 

 

1. Os processos respeitantes ao registo e ao contencioso relativos a partidos políticos e coligações ou frentes de partidos, 
ainda que constituídas para fins meramente eleitorais, regem-se pela legislação aplicável. 

2. De acordo com o disposto no número anterior é atribuída ao Tribunal Constitucional, em secção, a competência do 
presidente do Supremo Tribunal de Justiça prevista no n.o 6 do artigo 5.o, do Decreto-Lei n.o 595/74, de 7 de Novembro, na 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 126/75, de 13 de Março. 

3. De acordo com o disposto no n.o 1 são atribuídas ao Tribunal Constitucional, em plenário, as competências: 



 
a) Do Supremo Tribunal de Justiça previstas no Decreto-Lei n.o 595/74, de 7 de Novembro; 

b) Da Comissão Nacional de Eleições previstas no n.o 1 do artigo 22.o da Lei n.o 14/79, de 16 de Maio, no artigo 22.o 
do Decreto-Lei n.o 267/80, de 8 de Agosto, no n.o 2 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 318-E/76, de 30 de Abril, e 
no n.o 2 do artigo 16.o do Decreto-Lei n.o 701-B/76, de 29 de Setembro; 

c) Dos tribunais comuns de juridisção ordinária previstas no artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 595/74, de 7 de Novembro. 

4. O Tribunal Constitucional exerce ainda as competências previstas no artigo 22.o-A da Lei n.o 14/79, de 16 de Maio, 
aditado pela Lei n.o 14-A/85, de 10 de Julho, e no artigo 16.o-A do Decreto-Lei n.o 701-B/76, de 29 de Setembro, aditado 
pela Lei n.o 14-B/85, de 10 de Julho[4]. 

 .................................................................................................................................................  
 



AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS 

DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Lei n.o 97/88 

de 17 de Agosto (*) 

(excerto) 
 

 

 

 

 

 

 .................................................................................................................................................  

 

ARTIGO 7.o 

(Propaganda em campanha eleitoral) 

 
1. Nos períodos de campanha eleitoral as câmaras municipais devem colocar à disposição das forças concorrentes 

espaços especialmente destinados à afixação da sua propaganda. 

2. As câmaras municipais devem proceder a uma distribuição equitativa dos espaços por todo o seu território de forma a 
que, em cada local destinado à afixação de propaganda política, cada partido ou força concorrente disponha de uma área 
disponível não inferior a 2 m2. 

3. Até 30 dias antes do início de cada campanha eleitoral, as câmaras municipais devem publicar editais onde constem 
os locais onde pode ser afixada propaganda política, os quais não podem ser inferiores a um local por 500 eleitores ou por 
freguesia. 

 

 



DOS SÍMBOLOS E SIGLAS DAS COLIGAÇÕES 

PARA FINS ELEITORAIS 

Lei n.o 5/89 

de 17 de Março (*) 
 

 

 

 
 
 

 
 
A Assembleia da República decreta, nos termos dos artigos 164.o, alínea d), 167.o, alínea f), e 169.o, n.o 2 da 

Constituição, o seguinte: 

 
ARTIGO 1.o 

 
1. Os símbolos e siglas das coligações ou frentes, para fins eleitorais, devem reproduzir rigorosamente o conjunto dos 

símbolos e siglas de cada um dos partidos que as integram. 

2. O disposto no número anterior aplica-se às coligações ou frentes já constituídas ou a constituir. 

 
ARTIGO 2.o 

 
Para efeitos do disposto no artigo anterior, os símbolos e siglas dos respectivos partidos devem corresponder 

integralmente aos constantes do registo do Tribunal Constitucional. 

 
ARTIGO 3.o 

 
A apreciação da legalidade dos símbolos e das siglas das coligações ou frentes compete ao Tribunal Constitucional, nos 

termos previstos nos artigos 22.o-A e 16.o das Leis n.os 14-A/85 e 14-B/85, de 10 de Julho, respectivamente. 

ARTIGO 4.o 

 
É revogado o n.o 2 do artigo 55.o da Lei n.o 14/79, de 16 de Maio. 

 
ARTIGO 5.o 

 
A presente lei entra em vigor seis meses após a sua publicação. 

Aprovada em 31 de Janeiro de 1989. 

O Presidente da Assembleia da República, Vítor Pereira Crespo. 

Promulgada em 5 de Março de 1989. 

Publique-se. 

O Presidente da República, MÁRIO SOARES. 

Referendada em 8 de Março de 1989. 

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco e Silva. 

 



PUBLICAÇÃO E DIFUSÃO DE SONDAGENS 

E INQUÉRITOS DE OPINIÃO 

Lei n.o 31/91 

de 20 de Julho (*) 
 

 

 

 

 

 
 
 
A Assembleia da República decreta, nos termos dos artigos 164.o, alínea d), e 169, n.o 3, da Constituição, o seguinte: 

 

ARTIGO 1.o 

(Objecto) 

 
1. A presente lei regula a realização de sondagens e inquéritos de opinião destinados a publicação ou difusão em órgãos 

de comunicação social cujo objecto se relacione directa ou indirectamente com a realização de qualquer acto eleitoral para os 
órgãos de soberania, das Regiões Autónomas, das autarquias locais e para o Parlamento Europeu ou de referendo nacional ou 
local, bem como a sua publicação ou difusão. 

2. É abrangida pelo disposto no número anterior a publicação ou difusão de previsões ou simulações de voto que se 
baseiem em sondagens ou inquéritos relativos a qualquer acto eleitoral ou referendário nele referidos. 

 

ARTIGO 2.o 

(Inscrição) 

 
As sondagens e inquéritos de opinião referidos no n.o 1 do artigo anterior só podem ser realizados por entidades que se 

tenham inscrito para o exercício desta actividade junto da Alta Autoridade para a Comunicação Social. 

 

ARTIGO 3.o 

(Regras a observar) 

 
A realização de sondagens e inquéritos de opinião deve obedecer às seguintes regras: 
 
a) A amostragem deve ser representativa do universo a abranger; 

b) As perguntas devem ser formuladas com objectividade, clareza e precisão e sem sugerirem, directa ou indirectamente, 
o sentido das respostas; 

c) A duração do inquérito deve ser curta e permitir a homogeneidade dos resultados; 

d) Os inquiridos devem ser informados de qual a entidade responsável pela sondagem; 

e) Deve ser preservada a identidade das pessoas inquiridas, bem como as suas respostas; 

f) A interpretação dos resultados brutos deve ser feita de forma a não falsear ou deturpar o resultado da sondagem. 

 

ARTIGO 4.o 

(Depósito) 

 

A entidade responsável pela publicação ou difusão da sondagem ou inquérito deve proceder ao seu depósito junto da Alta 
Autoridade para a Comunicação Social até ao dia da sua publicação ou difusão. 

 



ARTIGO 5.o 

(Ficha técnica) 

 

O depósito da sondagem a que se refere o artigo anterior é acompanhado de uma ficha técnica onde conste 
obrigatoriamente: 

 
a) Identificação da entidade que realizou a sondagem; 

b) Identificação do cliente; 

c) Objecto da sondagem ou inquérito; 

d) Descrição do universo abrangido e a sua quantificação; 

e) Número de pessoas inquiridas (amostra), sua repartição geográfica e composição, evidenciando-se a amostra prevista 
e a obtida; 

f) Descrição da metodologia de selecção da amostra, referenciando-se os métodos sucessivos de selecção de unidades 
até aos inquiridos; 

g) Indicação da técnica de recolha de informação (postal, telefónica, pessoal ou outra); 

h) Indicação dos métodos de controlo da recolha de informação e percentagem de entrevistas controladas; 

i) Taxa de resposta e indicação de eventuais enviesamentos que os não respondentes possam introduzir; 

j) Texto integral das questões colocadas; 

k) Margem de erro máximo associado a cada ventilação; 

l) Métodos e coeficientes máximos de ponderação eventualmente utilizados; 

m) Data ou datas em que tiveram lugar os trabalhos de recolha de informação. 

 

ARTIGO 6.o 

(Requisitos para publicação ou difusão) 

 
1. A primeira publicação ou difusão de sondagens e inquéritos é sempre acompanhada da publicação da ficha técnica 

referida no artigo anterior. 

2. Nos restantes casos é obrigatória a publicação dos dados da ficha técnica a que se referem as alíneas a), b), c), d), e), 
f), k), e m) do artigo anterior. 

 

ARTIGO 7.o 

(Primeira publicação ou difusão) 

 
A primeira publicação ou difusão de qualquer sondagem ou inquérito de opinião através de órgão de comunicação social 

deve fazer-se até 10 dias a contar da data do recebimento do depósito obrigatório junto à entidade fiscalizadora. 

 

ARTIGO 8.o 

(Publicação ou difusão em períodos eleitorais) 

 
Nos sete dias que antecedem o dia da eleição ou de votação para referendo, e até ao encerramento das urnas, são 

proibidos a publicação, difusão, comentário ou análise de qualquer sondagem ou inquérito de opinião directa ou 
indirectamente relacionados com o acto eleitoral ou referendário. 

 

ARTIGO 9.o 

(Autoridade fiscalizadora) 

 
1. A entidade competente para verificar as condições de realização das sondagens e inquéritos de opinião e o rigor e 

objectividade na publicação dos seus resultados, nos termos definidos pela presente lei, é a Alta Autoridade para a 
Comunicação Social. 

2. À Comissão Nacional de Eleições cabe a fiscalização do cumprimento do disposto no artigo anterior. 



 

ARTIGO 10.o 

(Regra de concorrência) 

 
A Alta Autoridade para a Comunicação Social deve assegurar que as entidades que realizem sondagens não procedam 

por acções concertadas, convenções ou entendimentos expressos ou tácitos que tenham como intenção ou procurem ter como 
efeito impedir ou restringir a mesma actividade a outras entidades. 

 

ARTIGO 11.o 

(Dever de colaboração) 

 
A entidade que realizou a sondagem ou inquérito deve colocar à disposição da Alta Autoridade para a Comunicação 

Social todos os documentos e processos na base dos quais a sondagem foi publicada ou difundida, quando isso lhe seja 
solicitado. 

 

ARTIGO 12.o 

(Poderes de verificação) 

 
A Alta Autoridade para a Comunicação Social dispõe da faculdade de verificar se as sondagens e inquéritos foram 

realizados em conformidade com a lei e os regulamentos aplicáveis. 

 

ARTIGO 13.o 

(Obrigatoriedade de rectificação) 

 

Os órgãos de informação que publicarem ou difundirem qualquer sondagem com violação das disposições da presente lei 
ou alterando o significado dos resultados obtidos são obrigados a publicar com a mesma relevância as correcções exigidas 
pela Alta Autoridade para a Comunicação Social e devem dar cumprimento a essa obrigação na publicação seguinte após a 
notificação dessas correcções. 

 

ARTIGO 14.o 

(Contra-ordenações) 

 

1. É punido com coima de montante mínimo de 1 000 000$ e máximo de 5 000 0000$ sendo o infractor pessoa singular, 
ou de 5 000 000$ a 10 000 000$, tratando-se de pessoa colectiva: 

 
a) Quem publicar sondagem ou inquérito em órgão de comunicação social sem que tenha feito o depósito nos termos 

dos artigo 4.o e 5.o; 

b) Quem publicar ou difundir sondagens ou inquéritos sem os requisitos previstos no artigo 6.o; 

c) Quem publicar ou difundir sondagens ou inquéritos, bem como o seu comentário ou análise, nos sete dias que 
antecedem o dia das eleições para órgãos de soberania, Regiões Autónomas e autarquias locais ou para o Parlamento 
Europeu ou da votação para referendo nacional ou local que directa ou indirectamente se relacione com o acto 
eleitoral ou votação referidos; 

d) Quem, tendo realizado, publicado ou difundido sondagem ou inquérito, não faculte à Alta Autoridade para a 
Comunicação Social os documentos ou processos por ela solicitados no exercício das suas funções; 

e) Quem não der cumprimento ao dever de rectificação previsto no artigo 13.o ou de publicação ou difusão das decisões 
administrativas ou judiciais a que se refere o artigo 15.o; 

f) Quem não der cumprimento ao disposto na alínea e) do artigo 3.o 
 
2. Os limites máximo e mínimo das sanções previstas nos números anteriores podem ser reduzidos a metade, no caso de 

publicação ou difusão em órgão de comunicação social de sondagens ou inquéritos não acompanhada dos elementos referidos 
nas alíneas h), i), j) e l) do artigo 5.o da presente lei. 

3. O produto das coimas reverte integralmente para os cofres do Estado. 

 



ARTIGO 15.o 

(Publicação ou difusão das decisões administrativas ou judiciais) 

 
A decisão irrecorrida que aplique coima prevista nas alíneas a), b), c), d) e e) do n.o 1 do artigo anterior, ou a decisão 

judicial transitada em julgado relativa a recurso da mesma decisão, é obrigatoriamente publicada ou difundida pelo 
destinatário da coima nos termos previstos no artigo 13.o 

 

ARTIGO 16.o 

(Norma revogatória) 

 
Ficam revogados os artigos 50.o do Decreto-Lei n.o 319-A/76, de 3 de Maio, 51.o do Decreto-Lei n.o 701-B/76, de 29 de 

Setembro, e 60.o da Lei n.o 14/79, de 16 de Maio. 

 

 

Aprovada em 23 de Maio de 1991. 

O Presidente da Assembeia da República, Vitor Pereira Crespo. 

Promulgada em 25 de Junho de 1991. 

Publique-se. 

O Presidente da República, MÁRIO SOARES. 

Referendada em 30 de Junho de 1991. 

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva. 



REGIME JURÍDICO DE INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS DOS 

TITULARES DE CARGOS POLÍTICOS E ALTOS CARGOS PÚBLICOS 

Lei n.o 64/93 

de 26 de Agosto (*) 
 

 

 
 
A Assembleia da República decreta, nos termos dos artigos 164.o, alínea d), 167.o, alínea l), e 169.o, n.o 3 da 

Constituição, o seguinte: 
 

ARTIGO 1.o[1] 

(Âmbito) 

 
1. A presente lei regula o regime do exercício de funções pelos titulares de órgãos de soberania e por titulares de outros 

cargos políticos. 

2. Para efeitos da presente lei, são considerados titulares de cargos políticos: 
 
a) Os Ministros da República para as Regiões Autónomas; 

b) Os membros dos Governos Regionais; 

c) O Provedor de Justiça; 

d) O Governador e Secretários Adjuntos de Macau; 

e) O governador e vice-governador civil; 

f) O presidente e o vereador a tempo inteiro das câmaras municipais; 

g) Deputado ao Parlamento Europeu. 
 

ARTIGO 2.o[2] 

(Extensão da aplicação) 

 
O regime constante do presente diploma é ainda aplicável aos titulares de altos cargos públicos. 

 

ARTIGO 3.o[3] 

(Titulares de altos cargos públicos) 

 
1. Para efeitos da presente lei, são considerados titulares de altos cargos públicos ou equiparados: 
 
a) O presidente do conselho de administração de empresa pública e de sociedade anónima de capitais exclusiva ou 

maioritariamente públicos, qualquer que seja o modo da sua designação; 

b) Gestor público e membro do conselho de administração de sociedade anónima de capitais exclusiva ou 
maioritariamente públicos, designada por entidade pública, desde que exerçam funções executivas; 

c) O membro em regime de permanência e a tempo inteiro da entidade pública independente prevista na Constituição ou 
na lei. 

 
2. Aos presidentes, vice-presidentes e vogais de direcção de instituto público, fundação pública ou estabelecimento 

público, bem como aos directores-gerais e subdirectores-gerais e àqueles cujo estatuto lhes seja equiparado em razão da 
natureza das suas funções é aplicável, em matéria de incompatibilidades e impedimentos, a lei geral da função pública e, em 
especial, o regime definido para o pessoal dirigente no Decreto-Lei n.o 323/89, de 26 de Setembro. 

 

ARTIGO 4.o[4] 

(Exclusividade) 

 
1. Os titulares dos cargos previstos nos artigos 1.o e 2o exercem as suas funções em regime de exclusividade, sem 



prejuízo do disposto no Estatuto dos Deputados à Assembleia da República e do disposto no artigo 6.o quanto aos autarcas a 
tempo parcial. 

2. A titularidade dos cargos a que se refere o número anterior é incompatível com quaisquer outras funções profissionais 
remuneradas ou não, bem como com a integração em corpos sociais de quaisquer pessoas colectivas de fins lucrativos. 

3. Exceptuam-se do disposto no número anterior as funções ou actividades derivadas do cargo e as que são exercidas 
por inerência. 

 

ARTIGO 5.o[5] 

(Regime aplicável após cessação de funções) 

 
1. Os titulares de órgãos de soberania e titulares de cargos políticos não podem exercer, pelo período de três anos 

contado da data de cessação das respectivas funções, cargos em empresas privadas que prossigam actividades no sector por 
eles directamente tutelado, desde que, no período do respectivo mandato, tenham sido objecto de operações de privatização 
ou tenham beneficiado de incentivos financeiros ou de sistemas de incentivos e benefícios ficais de natureza contratual. 

2. Exceptua-se do disposto no número anterior o regresso à empresa ou actividade exercida à data da investidura no 
cargo. 

 
ARTIGO 6.o[6] 

(Autarcas) 

 
1. Os vereadores de câmaras municipais a tempo parcial podem exercer outras actividades nos termos dos números 

seguintes, devendo comunicá-las, quanto à sua natureza e identificação, às assembleias municipais respectivas. 

2. Sem prejuízo do disposto nos regimes de incompatibilidades e impedimentos previstos em lei especial, 
designadamente para o exercício de cargos ou actividades profissionais, são ainda incompatíveis com o exercício do mandato 
do autarca a tempo parcial: 

 
a) A titularidade de membro de órgão de pessoa colectiva pública e, bem assim, de órgão de sociedades de capitais 

maioritária ou exclusivamente públicos ou de concessionários de serviços públicos. 

b) A prestação de serviços profissionais, de consultadoria, assesoria e patrocínio, a pessoas colectivas públicas, a 
concessionários de serviços públicos ou a empresas concorrentes a concursos públicos. 

 
3. É igualmente vedado aos autarcas a tempo parcial, sem prejuízo do disposto em lei especial: 
 
a) No exercício de actividades de comércio ou indústria, no âmbito do respectivo município, por si ou entidade em que 

detenham participação, participar em concursos de bens, serviços, empreitadas ou concessões, abertos pelo Estado e 
demais pessoas colectivas de direito público e, bem assim, por sociedades de capitais maioritária ou exclusivamente 
públicos ou por concessionários de serviços públicos; 

b) Prestar consultadoria ou assessoria a entidades privadas titulares de interesses opostos aos do Estado ou demais 
pessoas colectivas públicas; 

c) Patrocinar Estados estrangeiros; 

d) Beneficiar, pessoal e indevidamente, de actos ou tomar parte em contratos em cujo processo de formação 
intervenham órgãos ou serviços colocados sob sua directa influência. 

 
4. Sem prejuízo da responsabilidade que ao caso couber, a infracção ao disposto nos números anteriores implica a perda 

de mandato, nos termos do artigo 10.o, e, bem assim, a obrigatoriedade de reposição da quantia correspondente à totalidade 
da remuneração certa e permanente que o titular aufira pelo exercício de funções públicas desde o momento e enquanto 
ocorrer a sua incompatibilidade. 

 
ARTIGO 7.o 

(Regime geral e excepções) 

 
1. A titularidade de altos cargos públicos implica a incompatibilidade com quaisquer outras funções remuneradas. 

2. As actividades de docência no ensino superior e de investigação não são incompatíveis com a titularidade de altos 
cargos públicos, bem como as inerências a título gratuito. 

3. Os titulares de altos cargos públicos em sociedades anónimas de capitais maioritária ou exclusivamente públicos 



podem requerer que lhes seja levantada a incompatibilidade, solicitando autorização para o exercício de actividades 
especificamente discriminadas, às entidades que os designaram. 

4. As situações previstas no número anterior devem ser fundamentadamente autorizadas pela assembleia geral da 
empresa, devendo a acta, nessa parte ser publicada na 2.a série do Diário da República. 

 

ARTIGO 7.o-A[7] 

(Registo de interesses) 

 
1. É criado um registo de interesses na Assembleia da República, sendo facultativa a sua criação nas autarquias, caso em 

que compete às assembleias autárquicas deliberar sobre a sua existência e regulamentar a respectiva composição, 
funcionamento e controlo. 

2. O registo de interesses consiste na inscrição, em livro próprio, de todas as actividades susceptíveis de gerarem 
incompatibilidades ou impedimentos e quaisquer actos que possam proporcionar proveitos financeiros ou conflitos de 
interesses. 

3. O registo de interesses criado na Assembleia da República compreende os registos relativos aos Deputados à 
Assembleia da República e aos membros do Governo. 

4. Para efeitos do disposto no número anterior, serão inscritos em especial os seguintes factos: 
 
a) Actividades públicas ou privadas, nelas se incluindo actividades comerciais ou empresariais e, bem assim, o exercício 

de profissão liberal; 

b) Desempenho de cargos sociais, ainda que a título gratuito; 

c) Apoios ou benefícios financeiros ou materiais recebidos para o exercício das actividades respectivas, designadamente 
de entidades estrangeiras; 

d) Entidades a quem sejam prestados serviços remunerados de qualquer natureza; 

e) Sociedades em cujo capital o titular, por si, pelo cônjuge ou pelos filhos, disponha de capital. 
 
5. O registo é público e pode ser consultado por quem o solicitar. 

 

ARTIGO 8.o[8] 

(Impedimentos aplicáveis a sociedades) 

 
1. As empresas cujo capital seja detido numa percentagem superior a 10% por um titular de órgão de soberania ou 

titular de cargo político, ou por alto cargo público, ficam impedidas de participar em concursos de fornecimento de bens ou 
serviços, no exercício de actividade de comércio ou indústria, em contratos com o Estado e demais pessoas colectivas 
públicas. 

2. Ficam sujeitas ao mesmo regime: 

 
a) As empresas de cujo capital em igual percentagem, seja titular o seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, os seus 

ascendentes e descendentes em qualquer grau e os colaterais até 2.o grau, bem como aquele que com ele viva nas 
condições do artigo 2020.o do Código Civil; 

b) As empresas em cujo capital o titular do órgão ou cargo detenha, directa ou indirectamente, por si ou conjuntamente 
com os familiares referidos na alínea anterior, uma participação não inferior a 10 %. 

 

ARTIGO 9.o 

(Arbitragem e peritagem) 

 
1. Os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos estão impedidos de servir de árbitro ou de perito, a título 

gratuito ou remunerado, em qualquer processo em que seja parte o Estado e demais pessoas colectivas públicas. 

2. O impedimento mantém-se até ao termo do prazo de um ano após a respectiva cessação de funções. 

 

ARTIGO 9.º-A[9] 



(Actividades anteriores) 

 

1. Sem prejuízo da aplicabilidade das disposições adequadas do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, 
os titulares de órgãos de soberania, da cargos políticos e de altos cargos públicos que, nos últimos três anos anteriores à data 
da investidura no cargo, tenham detido, nos termos do artigo 8.º, a percentagem de capital em ampresas neles referida ou 
tenham integrado corpos sociais de quaisquer pessoas colectivas de fins lucrativos não podem intervir: 

 

a) Em concurso de fornecimento de bens ou serviços ao Estado e demais pessoas colectivas públicas aos quais aquelas 
empresas e pessoas colectivas sejam candidatos; 

b) Em contratos do Estado e demais pessoas colectivas públicas com elas celebrados; 

c) Em quaisquer outros procedimentos administrativos, em que aquelas empresas e pessoas colectivas intervenham, 
susceptíveis de gerar dúvidas sobre a isenção ou rectidão da conduta dos referidos titulares, designadamente nos de 
concessão ou modificação de autorizações ou licenças, de actos de expropriação, de concessão de benefícios de 
conteúdo patrimonial e de doação de bens. 

 

2. O impedimento previsto no número anterior não se verifica nos casos em que a referida participação em cargos 
sociais das pessoas colectivas tenha ocorrido por designação do Estado ou de outra pessoa colectiva pública. 

 

ARTIGO 10.o 

(Fiscalização pelo Tribunal Constitucional) 

 

1. Os titulares de cargos políticos devem depositar no Tribunal Constitucional nos 60 dias posteriores à data da tomada 
de posse, declaração de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos, donde conste a enumeração de todos os cargos, 
funções e actividades profissionais exercidos pelo declarante, bem como de quaisquer participações iniciais detidas pelo 
mesmo. 

2. Compete ao Tribunal Constitucional proceder à análise, fiscalização e sancionamento das declarações dos titulares de 
cargos políticos. 

3. A infracção ao disposto aos artigos 4.o, 8.o e 9.º-A implica as sanções seguintes:[10] 
 
a) Para os titulares de cargos electivos, com a excepção do Presidente da República, a perda do respectivo mandato; 

b) Para os titulares de cargos de natureza não electiva, com a excepção do Primeiro-Ministro, a demissão. 

 

ARTIGO 11.o 

(Fiscalização pela Procuradoria-Geral da República) 

 
1. Os titulares de altos cargos públicos devem depositar na Procuradoria-Geral da República, nos 60 dias posteriores à 

tomada de posse, declaração de inexistência de incompatibilidades ou impedimento, donde constem todos os elementos 
necessários à verificação do cumprimento do disposto na presente lei, incluindo os referidos no n.o 1 do artigo anterior. 

2. A Procuradoria-Geral da República pode solicitar a clarificação do conteúdo das declarações aos depositários no caso 
de dúvidas sugeridas pelo texto. 

3. O não esclarecimento de dúvidas ou o esclarecimento insuficiente determina a participação aos órgãos competentes 
para a verificação e sancionamento das infracções. 

4. A Procuradoria-Geral da República procede ainda à apreciação da regularidade formal das declarações e da 
observância do prazo de entrega, participando aos órgãos competentes para a verificação e sancionamento irregularidades ou 
a não observância do prazo. 

 

ARTIGO 12.o 

(Regime aplicável em caso de incumprimento) 

 
1. Em caso de não apresentação da declaração prevista nos n.os 1 dos artigos 10.o e 11.o, as entidades competentes para 



o seu depósito notificarão o titular do cargo a que se aplica a presente lei para a apresentar no prazo de 30 dias, sob pena de, 
em caso de incumprimento culposo, incorrer em declaração de perda do mandato, demissão ou destituição judicial. 

2. Para efeitos do número anterior, os serviços competentes comunicarão ao Tribunal Constitucional e à 
Procuradoria-Geral da República, consoante os casos, a data de início de funções dos titulares de cargos a que se aplica a 
presente lei. 

 

ARTIGO 13.o 

(Regime sancionatório) 

 
1. O presente regime sancionatório é aplicável aos titulares de altos cargos públicos. 

2. A infracção ao disposto nos artigos 7.o e 9.º-A constitui causa de destituição judicial.[11] 

3. A destituição judicial compete aos tribunais administrativos. 

4. A infracção ao disposto no artigo 5.o determina a iniibição para o exercício de funções de altos cargos políticos e de 
altos cargos públicos por um período de três anos. 

 

ARTIGO 14.o[12] 

(Nulidade e inibições) 

 

A infracção ao disposto nos artigos 8.o, 9.o e 9.º-A determina a nulidade dos actos praticados e, no caso do n.o 2 do 
artigo 9.o, a inibição para o exercício de funções em altos cargos públicos pelo período de três anos. 

 

ARTIGO 15.o 

(Norma revogatória) 

 
É revogada a Lei n.o 9/90, de 1 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei  

n.o 56/90, de 5 de Setembro. 

 

Aprovada em 15 de Julho de 1993. 

Publique-se. 

O Presidente da República, MÁRIO SOARES. 

Referendada em 9 de Agosto de 1993. 

Pelo Primeiro-Ministro, Joaquim Fernando Nogueira, Ministro da Presidência. 

 



 

Lei n.o 56/98 

de 18 de Agosto 

 

Financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais 

 
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161. o e do n.o 3 do artigo 166. o da Constituição, para 

valer como lei geral da República, o seguinte: 

 

 

CAPÍTULO I 

Disposição geral 

 

Artigo 1. o 

Objecto e âmbito 

 

A presente lei regula o regime aplicável aos recursos financeiros dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. 

 

CAPÍTULO II 

Financiamento dos partidos políticos 

 

Artigo 2. o 

Fontes de financiamento 

 

As fontes de financiamento da actividade dos partidos políticos compreendem as suas receitas próprias e outras provenientes 

de financiamento privado e de subvenções públicas. 

 

 

Artigo 3. o 

Financiamento privado e receitas próprias 

 

1 — Constituem receitas provenientes de financiamento privado: 

a) Os donativos de pessoas singulares ou colectivas, nos termos do artigo seguinte; 

b) O produto de heranças ou legados. 

2 — Constituem receitas próprias dos partidos: 

a) As quotas e outras contribuições de filiados do partido; 

b) As contribuições de representantes eleitos em listas apresentadas pelo partido ou por este apoiadas; 

c) O produto de actividades de angariação de fundos desenvolvidas pelo partido; 

d) Os rendimentos provenientes do património do partido; 

O produto de empréstimos. 

 

 

Artigo 4. o 

Regime dos donativos admissíveis 

 

1 — Os donativos de natureza pecuniária concedidos por pessoas colectivas não podem exceder o montante total anual de 

1000 salários mínimos mensais nacionais, sendo o seu limite por cada doador de 100 salários mínimos mensais nacionais, 

devendo ser obrigatoriamente indicada a sua origem. 

2 — A atribuição dos donativos a que se refere o número anterior é deliberada pelo órgão social competente e consignada em 

acta, à qual o órgão de controlo das contas partidárias acede sempre que necessário. 

3 — Os donativos de natureza pecuniária concedidos por pessoas singulares estão sujeitos ao limite de 30 salários mínimos 

mensais nacionais por doador e são obrigatoriamente titulados por cheque quando o seu quantitativo exceder 10 salários 

mínimos mensais nacionais, podendo provir de acto anónimo de doação até este limite. 

4 — Os donativos anónimos não podem exceder, no total anual, 500 salários mínimos mensais nacionais. 



5 — Os donativos concedidos por pessoas singulares ou colectivas que não tenham dívidas à administração fiscal ou à 

segurança social pendentes de execução serão considerados para efeitos fiscais, nos termos, respectivamente, do disposto no 

n.o 2 do artigo 56. o do CIRS e no n.o 3 do artigo 40. o do CIRC. 

 

 

Artigo 5. o 

Donativos proibidos 

 

1 — Os partidos não podem receber donativos de natureza pecuniária de: 

a) Empresas públicas; 

b) Sociedades de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos; 

c) Empresas concessionárias de serviços públicos; 

d) Pessoas colectivas de utilidade pública ou dedicadas a actividades de beneficência ou de fim religioso; 

e) Associações profissionais, sindicais ou patronais; 

f) Fundações; 

g) Governos ou pessoas colectivas estrangeiras. 

 

2 — Aos partidos políticos está igualmente vedado receber ou aceitar quaisquer contribuições ou donativos indirectos que se 

traduzam no pagamento por terceiros de despesas que àqueles aproveitem fora dos limites previstos no artigo 4. o 

 

 

Artigo 6. o 

Financiamento público 

 

Os recursos de financiamento público para a realização dos fins próprios dos partidos são: 

a) As subvenções para financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais previstas na presente lei; 

Outras legalmente previstas. 

 

 

Artigo 7. o 

Subvenção estatal ao financiamento dos partidos 

 

1 — A cada partido que haja concorrido a acto eleitoral, ainda que em coligação, e que obtenha representação na Assembleia 

da República é concedida, nos termos dos números seguintes, uma subvenção anual, desde que a requeira ao Presidente da 

Assembleia da República. 

2 — A subvenção consiste numa quantia em dinheiro equivalente à fracção 1 /225 do salário mínimo nacional mensal por 

cada voto obtido na mais recente eleição de deputados à Assembleia da República. 

3 — Nos casos de coligação eleitoral, a subvenção devida a cada um dos partidos nela integrados é igual à subvenção que, 

nos termos do n.o 2, corresponder à respectiva coligação eleitoral, distribuída proporcionalmente em função dos deputados 

eleitos por cada partido. 

4 — A subvenção é paga em duodécimos, por conta de dotações especiais para esse efeito inscritas no orçamento da 

Assembleia da República. 

5 — A subvenção prevista nos números anteriores é também concedida aos partidos que, tendo concorrido à eleição para a 

Assembleia da República e não tendo conseguido representação parlamentar, obtenham um número de votos superior a 50 

000. 

 

 

Artigo 8. o 

Benefícios 

 

1 — Os partidos não estão sujeitos a IRC e beneficiam ainda, para além do previsto em lei especial, de isenção dos seguintes 

impostos: 

a) Imposto do selo; 

b) Imposto sobre sucessões e doações; 

c) Imposto municipal de sisa pela aquisição de imóveis destinados à sua actividade própria e pelas transmissões resultantes de 



fusão ou cisão; 

d) Contribuição autárquica sobre o valor tributável dos imóveis ou de parte de imóveis de sua propriedade e destinados à sua 

actividade; 

e) Demais impostos sobre o património previstos no artigo 104. o ,n.o 3, da Constituição; 

f) Imposto automóvel nos veículos que adquiram para a sua actividade. 

2 — Haverá lugar à tributação dos actos previstos nas alíneas c)e d) se cessar a afectação do bem a fins partidários. 

3 — Os partidos beneficiam de isenção de taxas de justiça e de custas judiciais. 

 

 

Artigo 9. o 

Suspensão de benefícios 

 

1 — Os benefícios previstos no artigo anterior são suspensos nas seguintes situações: 

a) Se o partido se abstiver de concorrer às eleições gerais; 

b) Se as listas de candidatos apresentadas pelo partido nessas eleições obtiverem um número de votos inferior a 50 000, 

excepto se obtiver representação parlamentar. 

2 — A suspensão do número anterior cessa quando se alterarem as situações nele previstas. 

 

 

 

Artigo 10. o 

Regime contabilístico 

 

1 — Os partidos políticos devem possuir contabilidade organizada, de modo que seja possível conhecer a sua situação 

financeira e verificar o cumprimento das obrigações previstas na lei. 

2 — A organização contabilística dos partidos rege-se pelos princípios aplicáveis ao Plano Oficial de Contas, com as devidas 

adaptações. 

3 — São requisitos especiais do regime contabilístico próprio: 

a) O inventário anual do património do partido quanto a bens imóveis e móveis sujeitos a 

registo; 

A discriminação das receitas, que inclui:  

As previstas em cada uma das alíneas do artigo 3. o ; 

  As previstas em cada uma das alíneas do artigo 6. o ; 

c) A discriminação das despesas, que inclui: 

As despesas com o pessoal; 

As despesas com aquisição de bens e serviços correntes; 

Os encargos financeiros com empréstimos; 

Outras despesas com a actividade própria do partido; 

d) A discriminação das operações de capital referente a: 

Créditos; 

Investimentos; 

Devedores e credores. 

4 — As contas nacionais dos partidos deverão incluir, em anexo, as contas das suas estruturas descentralizadas ou autónomas, 

de forma a permitir o apuramento da totalidade das suas receitas e despesas, podendo, em alternativa, apresentar contas 

consolidadas. 

5 — Para efeitos do número anterior, a definição da responsabilidade pessoal, pelo cumprimento das obrigações fixadas na 

presente lei, entre dirigentes daquelas estruturas e responsáveis nacionais do partido é fixada pelos estatutos respectivos. 

6 — A contabilidade das receitas e despesas eleitorais rege-se pelas disposições constantes do capítulo III deste diploma. 

7 — Constam de listas próprias discriminadas e anexas à contabilidade dos partidos: 

a) Os donativos concedidos por pessoas colectivas; 

b) As receitas decorrentes do produto da actividade de angariação de fundos, com identificação do tipo de actividade e data 

de realização; 

O património imobiliário dos partidos, sem prejuízo do disposto na alínea a)do n.o 3. 

 

 



Artigo 11. o 

Fiscalização interna 

 

1 — Os estatutos dos partidos políticos devem prever órgãos de fiscalização e controlo interno das contas da sua actividade, 

bem como das contas relativas às campanhas eleitorais em que participem, por forma a assegurarem o cumprimento do 

disposto na presente lei e das leis eleitorais a que respeitem. 

2 — Os responsáveis das estruturas descentralizadas dos partidos políticos estão obrigados a prestar informação regular das 

suas contas aos responsáveis nacionais, 

bem como a acatar as respectivas instruções, para efeito do cumprimento da presente lei, sob pena de responsabilização pelos 

danos causados. 

3 — Os partidos políticos poderão incluir em anexo às suas contas um relatório e parecer de um revisor oficial de contas. 

 

 

Artigo 12. o 

Contas 

 

As receitas e despesas dos partidos políticos são discriminadas em contas anuais, que obedecem aos critérios definidos no 

artigo 10. O 

 

 

Artigo 13. o 

Apreciação pelo Tribunal Constitucional 

 

1 — Até ao fim do mês de Maio, os partidos enviam ao Tribunal Constitucional, para apreciação, as suas contas relativas ao 

ano anterior. 

2 — O Tribunal Constitucional pronuncia-se sobre a regularidade e a legalidade das contas referidas no artigo anterior no 

prazo máximo de seis meses a contar do dia da sua recepção, podendo para o efeito requerer esclarecimentos aos partidos 

políticos, caso em que o prazo se interrompe até à recepção dos esclarecimentos referidos. 

3 — As contas anuais dos partidos políticos são publicadas gratuitamente na 2. a série do Diário da República. 

4 — Para os efeitos previstos neste artigo, o Tribunal Constitucional poderá requisitar ou destacar técnicos qualificados de 

quaisquer serviços públicos ou recorrer, mediante contrato, aos serviços de empresas de auditoria ou a revisores oficiais de 

contas. 

5 — Os contratos referidos no número anterior podem ser celebrados por ajuste directo e a sua eficácia depende unicamente 

da respectiva aprovação pelo plenário do Tribunal. 

6 — Sem prejuízo do disposto no n.o 4, o Tribunal Constitucional poderá, ainda, vir a ser dotado dos meios técnicos e 

recursos humanos próprios necessários para exercer as funções que lhe são cometidas.  

 

 

Artigo 14. o 

Sanções 

 

1 — Sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal a que nos termos gerais de direito haja lugar, os partidos políticos que 

não cumprirem as obrigações impostas no presente capítulo são punidos com coima mínima no valor de 10 salários mínimos 

mensais nacionais e máxima no valor de 400 salários mínimos mensais nacionais. 

2 — As pessoas singulares ou colectivas que violem o disposto no artigo 4. o serão punidas com coima mínima no valor de 5 

salários mínimos mensais nacionais e máxima no valor de 200 salários mínimos mensais nacionais. 

3 — A competência para a aplicação das coimas é do Tribunal Constitucional, sendo a decisão tomada nos termos do artigo 

103. o -A, n.o 3, da Lei n.o 28/82, de 15 de Novembro, aditado pela Lei n.o 88/95, de 1 de Setembro. 

4 — O produto das coimas reverte para o Estado. 

5 — O Tribunal pode determinar a publicitação de extracto da decisão, a expensas do infractor. 

6 — A não apresentação das contas no prazo previsto no n.o 1 do artigo 13. o determina a suspensão do pagamento da 

subvenção estatal a que o partido tem direito até à data da referida apresentação. 

 

 

 



CAPÍTULO III 

Financiamento das campanhas eleitorais 

 

 

Artigo 15. o 

O regime e tratamento de receitas 

 

1 — As receitas e despesas da campanha eleitoral constam de contas próprias. 

2 — Nas campanhas eleitorais de grupos de cidadãos eleitores candidatos a uma autarquia, a conta é restrita à respectiva 

campanha. 

3 — Às contas previstas nos números anteriores correspondem contas bancárias especificamente constituídas para o efeito, 

onde são depositadas as respectivas receitas de campanha. 

 

 

Artigo 16. o 

Receitas de campanha 

 

1 — As actividades da campanha eleitoral só podem ser financiadas por: 

a) Subvenção estatal; 

b) Contribuição de partidos políticos; 

c) Contribuições de pessoas singulares e colectivas, com excepção das referidas no artigo 5. o ; 

d) Produto de actividades de campanha eleitoral. 

2 — As contribuições dos partidos políticos são certificadas por documentos emitidos pelos órgãos competentes, com 

identificação daquele que as prestou. 

3 — Os donativos para campanha subordinam-se, no aplicável, ao artigo 4. o deste diploma. 

4 — As receitas produzidas por actos de campanha eleitoral são discriminadas com referência à respectiva actividade. 

 

 

Artigo 17. o 

Limite das receitas 

 

1 — Os partidos políticos podem transferir importâncias das suas contas para a conta da candidatura. 

2 — Os donativos das pessoas colectivas são atribuídos por deliberação do órgão social competente e consignados em acta, a 

que a entidade de controlo das contas partidárias acederá sempre que o pretenda, não podem, no total, exceder um terço do 

limite legal das despesas de campanha e estão sujeitos a um limite de 100 salários mínimos mensais nacionais por cada pessoa 

colectiva e deve ser obrigatoriamente indicada a sua origem. 

3 — As contribuições das pessoas singulares não podem exceder 100 salários mínimos mensais nacionais por pessoa, sendo 

obrigatoriamente tituladas por cheque quando o seu quantitativo exceder 15 salários mínimos mensais nacionais, podendo 

provir de acto anónimo de doação até este limite. 

 

 

Artigo 18. o 

Despesas de campanha eleitoral 

 

As despesas de campanha eleitoral são discriminadas por categorias, com a junção de documento certificativo em relação a 

cada acto de despesa de valor superior a cinco salários mínimos mensais nacionais. 

 

 

Artigo 19. o 

Limite das despesas 

 

1 — O limite máximo admissível de despesas realizadas em cada campanha eleitoral é fixado nos seguintes valores: 

a) 5500 salários mínimos mensais nacionais na campanha eleitoral para a Presidência da República, acrescidos de 1500 

salários mínimos mensais nacionais no caso de se proceder a segunda volta; 

b) 35 salários mínimos mensais nacionais por cada candidato apresentado na campanha eleitoral para a Assembleia da 



República; 

c) 20 salários mínimos mensais nacionais por cada candidato apresentado na campanha eleitoral para as Assembleias 

Legislativas Regionais; 

d) Um quinto do salário mínimo mensal nacional por cada candidato apresentado na campanha eleitoral para as autarquias 

locais; 

e) 180 salários mínimos mensais nacionais por cada candidato apresentado na campanha eleitoral para o Parlamento Europeu. 

2 — Os limites previstos no número anterior aplicam-se aos partidos, coligações ou grupos de cidadãos eleitores proponentes, 

de acordo com o determinado em cada lei eleitoral. 

 

 

Artigo 20. o 

Mandatários financeiros 

 

1 — Por cada conta de campanha é constituído um mandatário financeiro, a quem cabe, no respectivo âmbito, a aceitação de 

donativos, o depósito de todas as receitas e a autorização e controlo das despesas da campanha. 

2 — O mandatário financeiro nacional pode substabelecer, sendo solidariamente responsável pelos actos e omissões dos 

substabelecidos. 

3 — No prazo de 30 dias após o termo do prazo para entrega de listas ou candidatura a qualquer acto eleitoral o partido, 

coligação, grupo de cidadãos eleitores ou o candidato a Presidente da República promovem a publicação, em dois jornais de 

circulação nacional, da lista completa dos mandatários financeiros. 

 

 

 

Artigo 21. o 

Responsabilidade pelas contas 

 

1 — Os mandatários financeiros são responsáveis pela elaboração e apresentação das respectivas contas de campanha. 

2 — Os candidatos a Presidente da República, os partidos políticos ou coligações ou o primeiro proponente de cada grupo de 

cidadãos eleitores candidatos a qualquer acto eleitoral, consoante os casos, são subsidiariamente responsáveis com os 

mandatários financeiros. 

 

 

Artigo 22. o 

Prestação das contas 

 

1 — No prazo máximo de 90 dias a partir da data da proclamação oficial dos resultados, cada candidatura presta à Comissão 

Nacional de Eleições contas discriminadas da sua campanha eleitoral, nos termos da presente lei. 

2 — No domínio das eleições autárquicas, cada partido ou coligação, se concorrer a várias autarquias, apresentará contas 

discriminadas como se de uma só candidatura nacional se tratasse, submetendo-se ao regime do artigo anterior. 

3 — As despesas efectuadas com as candidaturas e campanhas eleitorais de coligações de partidos que concorram aos órgãos 

autárquicos de um ou mais municípios podem ser imputadas nas contas globais a prestar pelos partidos que as constituam ou 

pelas coligações de âmbito nacional em que estes se integram, de acordo com a proporção dos respectivos candidatos. 

 

 

Artigo 23. o 

Apreciação das contas 

 

1 — A Comissão Nacional de Eleições aprecia, no prazo de 90 dias, a legalidade das receitas e despesas e a regularidade das 

contas, devendo fazer publicar gratuitamente a sua apreciação na 2. a série do Diário da República. 

2 — Se a Comissão Nacional de Eleições verificar qualquer irregularidade nas contas, deverá notificar a candidatura para 

apresentar, no prazo de 15 dias, as contas devidamente regularizadas. 

3 — Para os efeitos previstos neste artigo, a Comissão Nacional de Eleições poderá requisitar ou destacar técnicos 

qualificados de quaisquer serviços públicos ou recorrer, mediante contrato, aos serviços de empresas especializadas. 

 

 



Artigo 24. o 

Sanções 

 

Sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal a que nos termos gerais de direito haja lugar, os infractores das regras 

contidas no presente capítulo ficam sujeitos às sanções previstas nos artigos seguintes. 

 

 

 

Artigo 25. o 

Percepção de receitas ou realização de despesas ilícitas 

 

1 — Os mandatários financeiros, os candidatos às eleições presidenciais ou os primeiros proponentes de grupos de cidadãos 

eleitores que obtenham receitas para a campanha eleitoral por formas não previstas no presente diploma, ou que não 

observem os limites previstos no artigo 19. o , são punidos com coima mínima no valor de 6 salários mínimos mensais 

nacionais e máxima no valor de 60 salários mínimos mensais nacionais. 

2 — Os partidos políticos que cometam alguma das infracções previstas no n.o 1 são punidos com coima mínima no valor de 

10 salários mínimos mensais nacionais e máxima no valor de 100 salários mínimos mensais nacionais. 

3 — As pessoas singulares ou colectivas que violem o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 16. o serão punidas com coima 

mínima no valor de 5 salários mínimos mensais nacionais e máxima no valor de 50 salários mínimos mensais nacionais. 

4 — A aplicação de coima nos termos dos números anteriores é publicitada, a expensas do infractor, num dos jornais diários 

de maior circulação nacional, regional ou local, consoante os casos. 

 

 

Artigo 26. o 

Não discriminação de receitas e de despesas 

 

1 — Os mandatários financeiros, os candidatos às eleições presidenciais e os primeiros proponentes de grupos de cidadãos 

eleitores que não discriminem ou não comprovem devidamente as receitas e despesas da campanha eleitoral são punidos com 

coima mínima no valor de 1 salário mínimo mensal nacional e máxima no valor de 80 salários mínimos mensais nacionais. 

2 — Os partidos políticos que cometam a infracção prevista no n.o 1 são punidos com coima mínima no valor de 3 salários 

mínimos mensais nacionais e máxima no valor de 80 salários mínimos mensais nacionais. 

 

 

Artigo 27. o 

Não prestação de contas 

 

1 — Os mandatários financeiros, os candidatos às eleições presidenciais e os primeiros proponentes de grupos de cidadãos 

eleitores que não prestem contas eleitorais nos termos do artigo 22. o e do n.o 2 do artigo 23. o são punidos com coima 

mínima no valor de 1 salário mínimo mensal nacional e máxima no valor de 10 salários mínimos mensais nacionais. 

2 — Os partidos políticos que cometam a infracção prevista no n.o 1 são punidos com coima mínima no valor de 3 salários 

mínimos mensais nacionais e máxima no valor de 80 salários mínimos mensais nacionais. 

3 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a não prestação de contas pelos partidos políticos determina a suspensão 

do pagamento da subvenção estatal a que o partido tenha direito, até à data da sua efectiva apresentação. 

 

 

 

Artigo 28. o 

Coimas 

 

1 — A Comissão Nacional de Eleições é a entidade competente para aplicação das coimas previstas no presente capítulo. 

2 — O produto das coimas reverte para o Estado. 

3 — Das decisões referidas no n.o 1 cabe recurso para o Tribunal Constitucional. 

4 — A Comissão Nacional de Eleições actua, nos prazos legais, por iniciativa própria, a requerimento do Ministério Público 

ou mediante queixa apresentada por cidadãos eleitores. 

 



Artigo 29. o 

Subvenção estatal para as campanhas eleitorais 

 

1 — Os partidos políticos que submetam candidaturas às eleições para a Assembleia da República, para as Assembleias 

Legislativas Regionais e para as autarquias locais e os candidatos às eleições para a Presidência da República têm direito a 

uma subvenção estatal para a realização das campanhas eleitorais, nos termos previstos nos números seguintes. 

2 — Têm direito à subvenção prevista neste artigo os partidos que concorram no mínimo a 51%dos lugares sujeitos a sufrágio 

para a Assembleia da República, para as Assembleias Legislativas Regionais ou para os órgãos municipais e que obtenham no 

universo a que concorram pelo menos 2%dos lugares e os candidatos à Presidência da República que obtenham pelo menos 

5% dos votos. 

3 — A subvenção é de valor total equivalente a 2500, 1250 e 250 salários mínimos mensais nacionais, valendo o primeiro 

montante para as eleições para a Assembleia da República e para as autarquias locais, o segundo para as eleições para a 

Presidência da República e o terceiro para as eleições para as Assembleias Legislativas Regionais. 

4 — A repartição da subvenção é feita nos seguintes termos: 

20% são igualmente distribuídos pelos partidos e candidatos que preencham os requisitos do n.o 2 deste artigo e os restantes 

80% são distribuídos na proporção dos resultados eleitorais obtidos. 

5 — Nas eleições para as autarquias locais, consideram-se para efeitos da parte final do número anterior apenas os resultados 

obtidos em termos de número de candidatos às assembleias municipais directamente eleitos. 

6 — Nas eleições para as Assembleias Legislativas Regionais, a subvenção estatal é dividida entre as duas Regiões 

Autónomas em função do número de deputados das Assembleias respectivas e, no seio de cada Região Autónoma, nos termos 

do n.o 4 deste artigo. 

7 — A subvenção estatal prevista neste artigo é solicitada ao Presidente da Assembleia da República nos 15 dias posteriores à 

declaração oficial dos resultados eleitorais. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Disposições finais e transitórias 

 

Artigo 30. o 

Contas anuais do ano de 1998 

 

1 — Aplicam-se à apresentação e apreciação das contas anuais do exercício de 1998 os prazos fixados na presente lei. 

2 — Às contas do exercício de 1998 aplicam-se as regras da Lei n.o 72/93, de 30 de Novembro. 

 

Artigo 31. o 

Revogação 

 

São revogadas as Leis n.os 72/93, de 30 de Novembro, e 27/95, de 18 de Agosto. 

 

Artigo 32. o 

Vigência 

 

A presente lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Aprovada em 30 de Junho de 1998. 

 

O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos. 

Promulgada em 31 de Julho de 1998. 

Publique-se. 

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 

 

Referendada em 6 de Agosto de 1998. 

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. 

 



 



 

Lei N.º 21/99 de 21 de Abril  

 
Regula a Criação de Bolsas de Agentes Eleitorais e a Compensação dos Membros das Mesas das Assembleias ou Secções de 

Voto em Actos Eleitorais e Referendários  
 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, para valer como lei geral da República, o 

seguinte: 

 

 
Capítulo I 

 

Da constituição de bolsas de agentes eleitorais 

 

Artigo 1.º 
Objecto 

 

A presente lei regula a criação de bolsas de agentes eleitorais, com vista a assegurar o bom funcionamento das mesas das assembleias 

ou secções de voto nos actos eleitorais ou referendários, bem como o recrutamento, designação e compensação dos seus membros. 

 

Artigo 2.º 
Designação dos membros das mesas 

 

1 - A designação dos membros das mesas das assembleias ou secções de voto faz-se nos termos previstos na legislação que enquadra 

os respectivos actos eleitorais.  

2 - Nas secções de voto em que o número de cidadãos seleccionados nos termos gerais com vista a integrar as respectivas mesas seja 

insuficiente, os membros das mesas serão nomeados de entre os cidadãos inscritos na bolsa de agentes eleitorais da respectiva 

freguesia. 

 

Artigo 3.º 
Agentes eleitorais 

 

1 - Em cada freguesia é constituída uma bolsa integrada por cidadãos aderentes ao programa «agentes eleitorais» e que se encontrem 

inscritos no recenseamento eleitoral da sua circunscrição.  

2 - Os agentes eleitorais exercem funções de membros das mesas das assembleias ou secções de voto nos actos eleitorais ou 

referendários. 

 

Artigo 4.º 
Recrutamento pelas câmaras municipais  

 

1 - As câmaras municipais, com a colaboração das juntas de freguesia, promovem a constituição das bolsas através do recrutamento dos 

agentes eleitorais, cujo anúncio será publicitado por edital, afixado à porta da câmara municipal e das juntas de freguesia, e por outros 

meios considerados adequados.  

2 - O número de agentes eleitorais a recrutar por freguesia dependerá cumulativamente: 

a) Do número de mesas a funcionar em cada uma das freguesias que integram o respectivo município;  

b) Do número de membros necessários para cada mesa, acrescido do dobro. 

3 - Os candidatos à bolsa devem inscrever-se, mediante o preenchimento do boletim de inscrição anexo à presente lei, junto da câmara 

municipal ou da junta de freguesia da sua circunscrição até ao 15.º dia posterior à publicitação do edital referido no n.º 1 do presente 

artigo. 

 

Artigo 5.º 
Processo de selecção 

 



1 - Cada câmara municipal constituirá uma comissão não permanente, integrada pelo seu presidente, pelo presidente da junta de 

freguesia respectiva e pelos representantes de cada um dos grupos políticos com assento na assembleia municipal que ordenará os 

candidatos de acordo com os critérios fixados no presente artigo.  

2 - Os candidatos são ordenados em função do nível de habilitações literárias detidas.  

3 - Em caso de igualdade de classificação preferirá o candidato mais jovem.  

4 - A comissão procederá à elaboração da acta da lista de classificação final, que será publicitada em edital à porta da câmara municipal e 

das juntas de freguesia, e em outros locais que se julguem convenientes.  

5 - A acta da lista de classificação final mencionará, obrigatoriamente, a aplicação a cada candidato dos critérios de selecção referidos no 

presente artigo. 

 

Artigo 6.º 
Formação cívica em processo eleitoral 

 

O Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral ministrará aos agentes eleitorais, após a integração na bolsa, formação 

em matéria de processo eleitoral, nomeadamente no âmbito das funções a desempenhar pelas mesas das assembleias eleitorais. 

 

Artigo 7.º 
Processo de designação dos agentes eleitorais 

 

1 - Os agentes eleitorais designados para acto eleitoral ou referendário são notificados, pelo presidente da câmara municipal, até 12 dias 

antes da realização do sufrágio, com a identificação da mesa a integrar.  

2 - Da composição das mesas é elaborada lista que é publicada, em edital, à porta da câmara municipal e das juntas de freguesia. 

 

Artigo 8.º 
Substituições em dia de eleição ou referendo 

 

1 - Se não tiver sido possível constituir a mesa 60 minutos após a hora marcada para a abertura da assembleia ou secção de voto por não 

estarem presentes os membros indispensáveis ao seu funcionamento, o presidente da junta de freguesia designa os substitutos dos 

membros ausentes de entre os agentes eleitorais da correspondente bolsa.  

2 - Se, apesar de constituída a mesa, se verificar a falta de um dos seus membros, o presidente substitui-o por qualquer eleitor 

pertencente à bolsa de agentes eleitorais.  

3 - Se não for possível designar agentes eleitorais o presidente da junta de freguesia nomeará o substituto do membro ou membros 

ausentes de entre quaisquer eleitores dessa freguesia, mediante acordo da maioria dos restantes membros da mesa e dos 

representantes dos partidos, das candidaturas e, no caso do referendo, dos partidos e dos grupos de cidadãos que estiverem presentes.  

4 - Substituídos os faltosos, ficam sem efeito as anteriores nomeações, e os seus nomes são comunicados pelo presidente da mesa ao 

presidente da câmara municipal. 

 

 

 
Capítulo II 

Da compensação dos membros das mesas 
 

 

Artigo 9.º 
Compensação dos membros das mesas 

 

1 - Aos membros das mesas é atribuída uma gratificação cujo montante é igual ao valor das senhas de presença auferidas pelos 

membros das assembleias municipais dos municípios com 40 000 ou mais eleitores, nos termos da Lei n.º 29/87, de 30 de Junho.  

2 - A gratificação referida no número anterior fica isenta de tributação. 

 

Artigo 10.º 
Pagamento de despesas 

As despesas com a compensação dos membros das mesas são suportadas por verba inscrita no orçamento do Ministério da 

Administração Interna, que efectuará as necessárias transferências para os municípios. 

 



Promulgada em 30 de Março de 1999. 

Publique-se. 

O Presidente da República, Jorge Sampaio. 

Referendada em 9 de Abril de 1999. 

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. 

 

 

 

 

 

 

 
      Anexo 

 
Boletim de inscrição para candidatos à bolsa de agentes eleitorais 

 

 

1 - Nome completo do cidadão.  

 

2 - Idade.  

 

3 - Residência.  

 

Freguesia:  

Concelho:  

Rua/lugar: 

Número:  

Andar:  

Código postal:  

 

4 - Bilhete de identidade:  

 

Número:  

Arquivo de identificação:  

Data de nascimento:  

 

 

5 - Cartão de eleitor:  

     

       Número de inscrição:  

       Unidade geográfica de recenseamento:  

 

6 - Habilitações literárias:  

 

 

 

 

Assinatura do cidadão : ______________________________________________________________________________  

 

 

 

Confirmação das declarações pela câmara municipal ou junta de freguesia.  

         

         

        Confirmo que os elementos constantes dos pontos 1, 2, 4, 5 e 6.  



 

 

Assinatura. ________________________________________________________________________________________  

 

 

Nota: É obrigatória a apresentação do bilhete de identidade e do cartão de eleitor. 



 

EXCERTO DO CÓDIGO PENAL(*) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .................................................................................................................................................  

TÍTULO V 

Dos crimes contra o Estado 

 

CAPÍTULO I 

Dos crimes contra a segurança do Estado 
 

 .................................................................................................................................................  

 

SECÇÃO I 

Dos crimes eleitorais 

 

ARTIGO 336.o 

(Falsificação do recenseamento eleitoral) 

 
1. Quem: 

 

a) Provocar a sua inscrição no recenseamento eleitoral fornecendo elementos falsos; 

b) Inscrever outra pessoa no recenseamento eleitoral sabendo que ela não tem o direito de aí se inscrever; 

c) Impedir a inscrição de outra pessoa que sabe ter direito a inscrever-se; ou 

d) Por qualquer outro modo falsificar o recenseamento eleitoral; 

 

é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. 

2. Quem, como membro de comissão de recenseamento, com intuito fraudulento, não proceder à elaboração ou à 
correcção dos cadernos eleitorais é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 

3. A tentativa é punível. 

 
ARTIGO 337.o 

(Obstrução à inscrição de eleitor) 

 

1. Quem, por meio de violência, ameaça de violência ou artifício fraudulento, determinar eleitor a não se inscrever no 
recenseamento eleitoral ou a inscrever-se fora da unidade geográfica ou do local próprio, ou além do prazo, é punido com 
pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição 
legal. 

2. A tentativa é punível. 

 



ARTIGO 338.o 

(Perturbação de assembleia eleitoral) 

 
1. Quem, por meio de violência, ameaça de violência ou participando em tumulto, desordem ou vozearia, impedir ou 

perturbar gravemente a realização, funcionamento ou apuramento de resultados de assembleia ou colégio eleitoral, 
destinados, nos termos da lei, à eleição de órgão de soberania, de Região Autónoma ou de autarquia local, é punido com pena 
de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 

2. Quem entrar armado em assembleia ou colégio eleitoral, não pertencendo a força pública devidamente autorizada, é 
punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. 

3. A tentativa é punível. 

 
ARTIGO 339.o 

(Fraude em eleição) 

 
1. Quem, em eleição referida no n.o 1 do artigo anterior: 

 
a) Votar em mais de uma secção ou assembleia de voto, mais de uma vez ou com várias listas na mesma secção ou 

assembleia de voto, ou actuar por qualquer forma que conduza a um falso apuramento do escrutínio; ou 

b) Falsear o apuramento, a publicação ou a acta oficial do resultado da votação. 
 
é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias. 

2. A tentativa é punível. 

 
ARTIGO 340.o 

(Coacção de eleitor) 

 
Quem, em eleição referida no n.o 1 do artigo 338.o, por meio de violência, ameaça de violência ou de grave mal, 

constranger eleitor a votar, o impedir de votar ou o forçar a votar num certo sentido, é punido com pena de prisão até 5 anos, 
se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. 

 

ARTIGO 341.o 

(Fraude e corrupção de eleitor) 

 
1. Quem, em eleição referida no n.o 1 do artigo 338.o: 
 
a) Mediante artifício fraudulento, levar eleitor a votar, o impedir de votar, ou o levar a votar em certo sentido; ou 

b) Comprar ou vender voto; 
 
é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. 

2. A tentativa é punível. 

ARTIGO 342.o 

(Violação do segredo de escrutínio) 

 
Quem, em eleição referida no n.o 1 do artigo 338.o, realizada por escrutínio secreto, violando disposição legal destinada a 

assegurar o segredo de escrutínio, tomar conhecimento ou der a outra pessoa conhecimento do sentido de voto de um eleitor é 
punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. 

 

ARTIGO 343.o 

(Agravação) 

 
As penas previstas nos artigos desta secção, com ressalva da prevista no n.o 2 do artigo 336.o, são agravadas de um terço 

nos seus limites mínimo e máximo se o agente for membro de comissão recenseadora, de secção de assembleia de voto, ou for 
delegado de partido político à comissão, secção ou assembleia. 

………………………………………………………………………………………………………………………………  


