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1. Legislação Europeia 

 

Proposta de Diretiva do Conselho, 2021-11-26  

Conselho da União Europeia 

Estabelece o sistema de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu 

dos cidadãos da União residentes num Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade (reformulação). ST 

14376 2021 INIT. 

 
Proposta de Diretiva do Conselho, 2021-11-25 

Comissão Europeia, Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores 
Estabelece o sistema de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu 
dos cidadãos da União residentes num Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade (reformulação). 
COM/2021/732 final. 
 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões , 2021-03-09  
Comissão Europeia, Direção-Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias 
Orientações para a Digitalização até 2030: a via europeia para a Década Digital. COM/2021/118 final 

 
Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, 2020-12-15  
Comissão Europeia, Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores 
Relatório de 2020, sobre a Cidadania da UE Capacitar os cidadãos e proteger os seus direitos em momentos 
exigentes. COM/2020/730 final. 

 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, 2020-12-03 
Comissão Europeia, Secretariado-Geral 
Sobre o plano de ação para a democracia europeia. COM/2020/790 final. 

 

 

2. Legislação Nacional 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 123/2021 - Diário da República n.º 81/2021, Série I de 2021-04-27 

Ato da Série I 
Assembleia da República 

Recomenda ao Governo que elabore e apresente à Assembleia da República os estudos necessários à 

introdução de voto eletrónico não presencial 

 
Anúncio de procedimento n.º 13667/2020 - Diário da República n.º 229/2020, Série II de 2020-11-24 

Contrato Público 
Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 
Procedimento n.º 106/DSUMC/20 - Aquisição de serviços para suporte à utilização dos CED nas mesas de voto 
no estrangeiro, em modo de contingência (Contact Center), nas Eleições do Presidente da República 2021 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CONSIL%3AST_14376_2021_INIT&qid=1649426922719
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0732&qid=1649426922719
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0730&qid=1649426922719
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0730&qid=1649426922719
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0790&qid=1649426922719
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0790&qid=1649426922719
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/123-2021-162159136
https://dre.pt/dre/detalhe/anuncio-procedimento/13667-2020-149397539


 
 
Lei Orgânica n.º 4/2020 - Diário da República n.º 220/2020, Série I de 2020-11-11 
Ato da Série I 
Assembleia da República 
Alarga o voto em mobilidade e uniformiza normas sobre a realização de atos eleitorais e referendários, 

alterando as leis eleitorais para o Presidente da República, a Assembleia da República e dos órgãos das 

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

recenseamento eleitoral 

 

Lei Orgânica n.º 3/2020 - Diário da República n.º 220/2020, Série I de 2020-11-11 

Ato da Série I 
Assembleia da República 
Regime excecional e temporário de exercício de direito de voto antecipado para os eleitores que estejam em 
confinamento obrigatório, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, em atos eleitorais e referendários a 
realizar no ano de 2021 
 

Despacho n.º 1818/2019 - Diário da República n.º 37/2019, Série II de 2019-02-21 

Ato da Série II 
Administração Interna - Gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil 
Delegação de competência no âmbito do procedimento n.º 84/DSUMC/2018 - aquisição de serviços para 
implementação de um Piloto de Voto Eletrónico 

 
Anúncio de procedimento n.º 1548/2019 - Diário da República n.º 34/2019, Série II de 2019-02-18 
Contrato Público 
Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 
Aquisição de serviços para suporte ao processo eleitoral (Contact Center) para as Eleições do Parlamento 
Europeu e Piloto de Voto Eletrónico em Évora.  

 
3. Jurisprudência 
 
Acórdão (extrato) n.º 133/2022 - Diário da República n.º 45/2022, Série II de 2022-03-04 
Ato da Série II 
Tribunal Constitucional 
Decide revogar a deliberação da Assembleia de Apuramento Geral do Círculo da Europa na parte em que 
declara a nulidade de todos os votos nas assembleias de voto do círculo eleitoral da Europa em que se deu a 
confusão em urna entre votos cujos boletins foram remetidos à administração eleitoral devidamente 
acompanhados de fotocópia de documento de identificação do respetivo eleitor e votos em relação aos quais 
tal não se verificou; declarar a nulidade da eleição nas mesmas assembleias de voto do círculo eleitoral da 
Europa; determinar a repetição dos atos eleitorais nas assembleias de voto correspondentes; no mais, negar 
provimento ao recurso; determinar a comunicação imediata à Comissão Nacional de Eleições 
 

Acórdão (extrato) n.º 792/2021 - Diário da República n.º 203/2021, Série II de 2021-10-19 

Ato da Série II 
Tribunal ConstitucionalJulga parcialmente procedente o recurso da deliberação da Assembleia de Apuramento 
Geral do Concelho de Santarém, revogando, em consequência, a deliberação requerida, na parte respeitante à 
validação de um voto na candidatura do PPD/PSD, negando, no mais, provimento ao recurso 

https://dre.pt/dre/detalhe/lei-organica/4-2020-148214576
https://dre.pt/dre/detalhe/lei-organica/3-2020-148214575
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/1818-2019-119972498
https://dre.pt/dre/detalhe/anuncio-procedimento/1548-2019-119674792
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-extrato/133-2022-179971909
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-extrato/792-2021-173035586


 
 

 

 

 

 

Acórdão (extrato) n.º 698/2021 - Diário da República n.º 187/2021, Série II de 2021-09-24 
Ato da Série II 

Tribunal Constitucional 

Decide conceder parcial provimento ao recurso, determinando, relativamente a todos os boletins de voto 

referentes às eleições aos órgãos autárquicos a realizar no dia 26 de setembro de 2021, no concelho da Maia: a 

impressão mediante utilização do papel remetido pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda; a supressão das 

linhas verticais constantes das provas tipográficas juntas aos autos; e a ampliação da dimensão da área ocupada 

pelos símbolos do Partido Socialista e do Chega de modo a que o círculo em que cada um deles se contém 

perfaça a área de 121 mm2 
 

 

Acórdão (extrato) n.º 697/2021 - Diário da República n.º 187/2021, Série II de 2021-09-24 

Ato da Série II 

Tribunal Constitucional 

Decide rejeitar, por extemporaneidade, recurso interposto pela candidatura do grupo de cidadãos eleitores 

designada por «Figueira A Primeira», sobre o símbolo a figurar nos boletins de voto às eleições para os órgãos 

das autarquias locais no concelho da Figueira da Foz 

 

Acórdão (extrato) n.º 28/2021 - Diário da República n.º 46/2021, Série II de 2021-03-08 

Ato da Série II 
Tribunal Constitucional 
Nega provimento a recurso destinado a impugnar a decisão do Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã 
que, nos termos do artigo 38.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio, designou os membros das 
mesas de voto na eleição para Presidente da República de 2021, por a decisão não ser imediatamente 
impugnável e por extemporaneidade 

 
Acórdão (extrato) n.º 27/2021 - Diário da República n.º 46/2021, Série II de 2021-03-08 
Ato da Série II 
Tribunal Constitucional 
Nega provimento a recurso destinado a impugnar a decisão do Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras 
que, nos termos do artigo 38.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio, designou os membros das 
mesas de voto na eleição para Presidente da República de 2021, por extemporaneidade 
 
Acórdão (extrato) n.º 560/2019 - Diário da República n.º 215/2019, Série II de 2019-11-08 
Ato da Série II 
Tribunal Constitucional 
Não conhece do recurso de deliberação de Assembleia de Apuramento Geral, que indeferiu reclamação 
apresentada na assembleia de voto da Vila de São Sebastião, círculo eleitoral da Região Autónoma dos Açores, 
contra o modelo de boletim de voto presente aos votantes nas eleições legislativas para a Assembleia da 
República 

https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-extrato/698-2021-171891115
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-extrato/697-2021-171891117
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-extrato/28-2021-158990939
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-extrato/27-2021-158990938
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-extrato/560-2019-125973868


 
 

 

 

 

 

Acórdão (extrato) n.º 581/2019 - Diário da República n.º 215/2019, Série II de 2019-11-08 

Ato da Série II 

Tribunal Constitucional 

Não conhece do recurso de deliberação de Assembleia de Voto da União de Freguesias de Belinho e Mar, círculo 

eleitoral de Braga, por extemporaneidade 

 
 

4. Artigos científicos e especializados ( periódicos / monografias) 

 
Cancela, João (coord); Vicente, Marta - Abstenção e Participação Eleitoral em Portugal  [em linha]. Cascais:  

CMC, 2019. [Consult. Em 07 Abril 2022]. Disponível na internet: <URL:  

https://run.unl.pt/bitstream/10362/92747/1/Estudo_Portugal_Talks_Absten_o_e_Participa_o_Eleitoral_em_Portugal_2019_1.pdf 

 

 
GRAÇA, Rita Alves - O voto eletrónico como uma possibilidade de aumentar a participação política [Em linha]. Lisboa: ISCTE-IUL, 2018. 

Dissertação de mestrado. [Consult. Em 07 Abril 2022] Disponível em:  www:<http://hdl.handle.net/10071/19722>. 

 

Florêncio, Rui - Permissão para Atacar: Como Melhorar a Cibersegurança de Portugal através de Um Programa 

de Bug Bounty Governamental. [em linha]. Lisboa:  Nação e Defesa, 2020. p. 79-102. [Consult. Em 07 Abril 

2022]. Disponível na internet: <URL:    

https://www.idn.gov.pt/pt/publicacoes/nacao/Documents/NeD156/NeDef156_3_RuiFlorencio.pdf  

 

Nishimura, Adriana Zoqui de Freitas Cayres; Au-Yong-Oliveira, Manuel; Walter, Cicero Eduardo - Uma avaliação 

do Governo Eletrónico em Portugal sob a Ótica dos Utilizadores . [em linha]. RISTI, N.º E41, 02/2021. [Consult. 

Em 07 Abril 2022]. Disponível na internet: <URL https://www.researchgate.net/profile/Cicero-

Walter/publication/349055810_Uma_avaliacao_do_Governo_Eletronico_em_Portugal_sob_a_Otica_dos_Utiliz

adores/links/601d456592851c4ed54daeea/Uma-avaliacao-do-Governo-Eletronico-em-Portugal-sob-a-Otica-

dos-Utilizadores.pdf 

 

5. Teses de Mestrado e/ou Doutoramento 

 

Ferreira, André Faria - Voto eletrónico: uma reflexão comparativa sobre os sistemas de votação eletrónica e 

análise sobre a relação com a abstenção. [em linha]. Braga: Universidade do Minho, 2020. Tese de mestrado. 

[Consult. Em 07 Abril 2022]. Disponível na internet: <URL:  

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/71029/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Andr%c3%a9%20

Faria%20Ferreira.pdf 

 

Freire, Marlon Vinícius Andrade de Luna - e-Citizen Core : uma plataforma de participação eletrónica para 

apoio nas tomadas de decisões políticas. [em linha]. Coimbra; Oliveira do Hospital: Instituto Superior de 

Engenharia de Coimbra; Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. 2014. Tese de 

mestrado. [Consult. Em 07 Abril 2022].  Disponível na internet: <URL:  

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/14099/1/Marlon-Freire.pdf  

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-extrato/581-2019-125973869
https://run.unl.pt/browse?type=author&value=Cancela%2C%C2%A0Jo%C3%A3o+Camacho+Giestas
https://run.unl.pt/browse?type=author&value=Vicente%2C%C2%A0Marta
https://run.unl.pt/bitstream/10362/92747/1/Estudo_Portugal_Talks_Absten_o_e_Participa_o_Eleitoral_em_Portugal_2019_1.pdf
https://www.idn.gov.pt/pt/publicacoes/nacao/Documents/NeD156/NeDef156_3_RuiFlorencio.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Cicero-Walter/publication/349055810_Uma_avaliacao_do_Governo_Eletronico_em_Portugal_sob_a_Otica_dos_Utilizadores/links/601d456592851c4ed54daeea/Uma-avaliacao-do-Governo-Eletronico-em-Portugal-sob-a-Otica-dos-Utilizadores.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Cicero-Walter/publication/349055810_Uma_avaliacao_do_Governo_Eletronico_em_Portugal_sob_a_Otica_dos_Utilizadores/links/601d456592851c4ed54daeea/Uma-avaliacao-do-Governo-Eletronico-em-Portugal-sob-a-Otica-dos-Utilizadores.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Cicero-Walter/publication/349055810_Uma_avaliacao_do_Governo_Eletronico_em_Portugal_sob_a_Otica_dos_Utilizadores/links/601d456592851c4ed54daeea/Uma-avaliacao-do-Governo-Eletronico-em-Portugal-sob-a-Otica-dos-Utilizadores.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Cicero-Walter/publication/349055810_Uma_avaliacao_do_Governo_Eletronico_em_Portugal_sob_a_Otica_dos_Utilizadores/links/601d456592851c4ed54daeea/Uma-avaliacao-do-Governo-Eletronico-em-Portugal-sob-a-Otica-dos-Utilizadores.pdf
https://repositorium.sdum.uminho.pt/browse?type=author&value=Ferreira%2C+Andr%C3%A9+Faria
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/71029/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Andr%c3%a9%20Faria%20Ferreira.pdf
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/71029/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Andr%c3%a9%20Faria%20Ferreira.pdf
https://comum.rcaap.pt/browse?type=author&value=Freire%2C+Marlon+Vin%C3%ADcius+Andrade+de+Luna
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/14099/1/Marlon-Freire.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/browse?type=author&value=Ra%C3%ADnho%2C+Pedro+Miguel+Marques
https://estudogeral.sib.uc.pt/browse?type=author&value=Ra%C3%ADnho%2C+Pedro+Miguel+Marques


 
 

 

 

Raínho, Pedro Miguel Marques - Sistemas Eleitorais e a Revitalização da Representatividade Parlamentar 

Portuguesa. [em linha]. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2021. Tese de mestrado. [Consult. Em 07 Abril de 

2022]. Disponível na internet: <URL:  

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/97524/1/Sistemas%20Eleitorais%20e%20a%20Revitalizac%cc%a

7a%cc%83o%20da%20Representatividade%20Parlamentar%20Portuguesa%20.pdf 
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https://estudogeral.sib.uc.pt/browse?type=author&value=Ra%C3%ADnho%2C+Pedro+Miguel+Marques
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