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PARECER 

 

A Ordem dos Advogados foi chamada a emitir parecer, no passado dia 9 de março, com o 

documento a ser corrigido a 15 de março, sobre o Projeto de Lei n.º 715/XIV/2.ª (PSD), pelo 

ofício n.º 194/1.ª-CACDLG/2021 Data: 09-03-2021 NU: 672314 

 

Analisado o documento verifica-se que o Projeto de Lei pretende estabelecer um regime 

excecional e temporário, no âmbito da situação epidemiológica provocada pelo vírus SARS-

Cov2 e pela doença da COVID-19, de redução do número de proponentes necessários à 

apresentação de candidaturas de grupos de cidadãos às eleições gerais para os órgãos das 

autarquias locais a realizar em 2021, bem como proceder a cirúrgicas alterações à Lei 

Eleitoral do Presidente da República e à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto. 

 

A Ordem dos Advogados tem presente que, nos termos do artigo 239.º, n.º 4.º da Constituição 

da República Portuguesa (CRP), “…as candidaturas para as eleições dos órgãos das 

autarquias locais podem ser apresentadas por partidos políticos, isoladamente ou em 

coligação, ou por grupos de cidadãos eleitores, nos termos da lei…”. 

 

A Constituição não estabelece nenhuma discriminação entre as candidaturas a órgãos das 

autarquias locais apresentadas por partidos políticos, coligações de partidos políticos e por 

grupos de cidadãos eleitores. 

 

A lei, sempre sujeita às regras superiores da Constituição, deve desenvolver as normas 

constitucionais por forma a as mesmas sejam exequíveis no quadro normativo. 
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O legislador ordinário, no entendimento da Ordem dos Advogados, tem assim a obrigação de 

se conformar com o conteúdo da norma constitucional, abstendo-se de alterar o seu sentido e 

alcance, não limitando, por via de lei, o que o legislador constitucional pretendeu consagrar. 

 

Por não competir a este este parecer pronunciar-se sobre a constitucionalidade, ou 

inconstitucionalidade, da Lei Orgânica n.º 1-A/2020, de 21 de agosto, e sobre a qual não foi 

chamada, em sede de comissão parlamentar, a Ordem dos Advogados, a pronunciar-se, 

caberá, no entanto, neste momento, analisar se o Projeto de Lei em avaliação melhor 

interpreta, ou não, o preceito constitucional que visa regular. 

 

Assim, 

 

Propõe o Projeto de Lei, no seu artigo 2.º, que “…em 2021, excecionalmente e em derrogação do 

disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, que regula a 

eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais, alterada pelas Leis Orgânicas n.ºs 5-

A/2001, de 26 de novembro, 3/2005, de 29 de agosto, 3/2010, de 15 de dezembro, e 1/2011, de 

30 de novembro, Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho, e pelas Leis Orgânicas n.ºs 1 e 2/2017, de 2 

de maio, 3/2018 de 17 de agosto, 1-A/2020, de 21 de agosto, e 4/2020, de 11 de novembro, as 

listas de candidatos aos órgãos das autarquias locais são propostas por um número de 

cidadãos eleitores correspondente a 2,25% dos eleitores inscritos no respetivo recenseamento, 

mantendo-se as correções previstas no n.º 2 do artigo 19.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de 

agosto, na sua redação atual…”. 

 

Atendendo às excecionais condições decorrentes do atual estado de pandemia originado pela 

COVID-19, a Ordem dos Advogados dá parecer positivo a esta norma transitória.  
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Propõe também, o Projeto de Lei, a alteração do 15.º da Lei Eleitoral do Presidente da 

República, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio, passa a ter a seguinte 

redação: 

 

“…Artigo 15.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 - Os proponentes devem fazer prova de inscrição no recenseamento, indicando, também, o 

número de identificação civil. 

5 – Para efeitos do disposto no n.º 1, devem entender-se por mais elementos de identificação os 

seguintes: idade, número de identificação civil, filiação, profissão, naturalidade e residência. 

6 – Para os efeitos dos n.ºs 2 e 4, a prova de inscrição no recenseamento eleitoral é feita por 

meio de documento passado pela junta de freguesia.  

7 – […]. 

8 – […]. 

9 – A declaração a que se refere o n.º 1 pode ser subscrita em papel e/ou por meio eletrónico 

através do portal do eleitor, sendo que, neste último caso, a inscrição no recenseamento é 

comprovada eletronicamente…” 

 

Na redação atual, este artigo tem o seguinte texto: 
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“…1. A apresentação consiste na entrega de uma declaração subscrita pelos cidadãos eleitores 

previstos no artigo 13.º contendo o nome e demais elementos de identificação do candidato.  

2. Cada candidatura será ainda instruída com documentos que façam prova bastante de que o 

candidato é maior de 35 anos, português de origem, está no gozo de todos os direitos civis e 

políticos e está inscrito no recenseamento eleitoral. 

3. Deverá ainda constar do processo de candidatura uma declaração do candidato, ilidível a 

todo o tempo, da qual conste que não está abrangido pelas inelegibilidades fixadas pelo artigo 

5.º e de que aceita a candidatura. 

4 - Os proponentes deverão fazer prova de inscrição no recenseamento, indicando, também, o 

número, data e entidade emitente do respectivo bilhete de identidade ou passaporte.  

5. Para efeitos do disposto no n.º 1, devem entender-se por mais elementos de identificação os 

seguintes: 

Idade, número, arquivo de identificação e data do bilhete de identidade, filiação, profissão, 

naturalidade e residência. 

6. Para os efeitos dos n.os 2 e 4, a prova de inscrição no recenseamento eleitoral será feita por 

meio de documento passado pela câmara municipal ou, em Lisboa e Porto, pela administração 

de bairro, no prazo de cinco dias, a contar da recepção do respectivo requerimento.   

7. O proponente deverá apresentar o requerimento da certidão referida no n.º 6, em duplicado, 

indicando expressamente o nome do candidato proposto, devendo o duplicado ser arquivado.  

8. Em caso de extravio da certidão devidamente comprovado, poderá ser passada 2.ª via, onde 

se fará expressamente menção desse facto…”. 
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Todas as propostas de alteração a este artigo são, na opinião desta Ordem, as que se impõem 

atento à evolução tecnológica dos últimos anos, só podendo merecer parecer positivo. 

 

Propõe ainda, o Projeto de Lei, a alteração dos artigos 19.º e 23.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 

14 de agosto, justificando-se assim a analise individual de cada um. 

 

Assim, 

 

No que diz respeito à proposta de alteração do artigo 19.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, 

de 14 de agosto: 

 

O Projeto de Lei propõe que seja introduzido um novo n.º 6 e um novo n.º 10 neste artigo, e 

sejam renumerados os atuais números 6, 7 e 8 para, respetivamente, números 7, 8 e 9, com 

alterações ao texto do novo n.º 8. 

 

O novo n.º 6 proposto tem a seguinte redação: 

 

“…6 – Os candidatos das listas propostas por cidadãos eleitores não têm de estar recenseados 

na área da autarquia a cujo órgão se candidatam…”. 

 

Entende a Ordem dos Advogados que da interpretação do texto atual da Lei Orgânica n.º 

1/2001, de 14 de agosto já resulta o sentido e alcance constante da norma proposta. 
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Como a alteração em apreço só visa clarificar o entendimento já estabilizado, damos assim 

parecer positivo a esta alteração, dando, consequentemente, parecer positivo à renumeração 

proposta. 

 

O Projeto de Lei propõe também que o anterior n.º 7, agora renumerado como n.º 8, passe a ter 

a seguinte redação nas alíneas b), c) e d): 

 

“…b) Número de identificação civil; 

c) Freguesia de recenseamento; 

d) Assinatura conforme ao documento de identificação civil, não carecendo de 

reconhecimento notarial…” 

 

Na atual redação, as alíneas b), c) e d) do atual n.º 7, tem a seguinte redação: 

 

“…b) Número do bilhete de identidade; 

c) Número do cartão de eleitor e respectiva unidade geográfica de recenseamento; 

d) Assinatura conforme ao bilhete de identidade…” 

 

Esta alteração, então, limita-se atualizar a norma em causa com a evolução que sofreu o 

“número de Bilhete de Identidade” para o “número de Identificação Civil”, com as alterações 

em sede de procedimento de recenseamento eleitoral, acrescentando ainda expressamente, o 

que é visto como positivo pela Ordem dos Advogados, a não necessidade de reconhecimento 

notarial da assinatura. 
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Merece então, também quanto a isto, parecer positivo. 

 

O Projeto de Lei propõe ainda a introdução de um n.º 10 com a seguinte redação: 

 

“…10 – A declaração a que se refere o n.º 3 pode ser subscrita em papel e/ou por meio 

eletrónico através do portal do eleitor, sendo que, neste último caso, a freguesia de 

recenseamento é comprovada eletronicamente e a assinatura é digital…”. 

 

A introdução deste novo número impõe-se, quer pela evolução da integração das soluções 

digitais na vida quotidiana da sociedade atual, quer ainda por, encontrando-nos a atravessar 

um estado de pandemia, evitar assim um tão grande número de contactos pessoais o que, 

necessariamente, prejudicaria o combate à pandemia. 

 

Merece também parecer positivo da Ordem dos Advogados. 

 

No que diz respeito à proposta de alteração do artigo 23.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, 

de 14 de agosto: 

 

O Projeto de Lei propõe a introdução de uma alínea g) ao n. º 4 deste artigo com a seguinte 

redação: 
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“…g) É admissível que os grupos de cidadãos eleitores possam ter denominações semelhantes 

que não respeitem a nome de pessoa singular, desde que não constem do boletim de voto do 

mesmo órgão a eleger…”. 

 

Em relação a esta proposta de alteração, não pode a Ordem dos Advogados deixar de referir, 

tal como já o fez em pareceres a propósito de Projetos de Lei em discussão que também 

pretendem promover alterações a este artigo, que discorda da proibição da utilização do nome 

do cabeça de lista da lista à Camara Municipal, ou à Assembleia Municipal, na identificação 

do mesmo movimento de cidadão que se candidate, num mesmo município, à Câmara 

municipal, à Assembleia Municipal e a Assembleias de Freguesia. 

 

Assim, damos parecer negativo à proposta de redação da pretendida alínea g, só passando o 

parecer a positivo se for removida a expressão “…que não respeitem a nome de pessoa 

singular…”, passando assim a ter a seguinte redação: 

 

“…g) É admissível que os grupos de cidadãos eleitores possam ter denominações semelhantes, 

desde que não constem do boletim de voto do mesmo órgão a eleger…” 

 

Por último, propõe ainda o Projeto de Lei, no seu artigo 5.º, a introdução de um procedimento 

para a subscrição eletrónica de candidaturas por cidadãos eleitores, a implementar no prazo 

de 45 dias. 

 

Esse artigo 5.º tem assim a seguinte redação: 
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“…1 – No prazo de 45 dias a contar da publicação da presente lei, o Governo disponibiliza, no 

portal do eleitor, plataforma eletrónica própria que permita aos cidadãos eleitores 

subscreverem, com validação da identidade através da chave móvel digital, validação com o 

código pin através do leitor do cartão de cidadão ou meio de identificação eletrónico 

equivalente, propostas de candidatos à eleição do Presidente da República ou propostas de 

listas de candidaturas de grupos de cidadãos eleitores no âmbito da eleição dos órgãos das 

autarquias locais. 

2 – Para efeitos do disposto no número anterior, as propostas de candidatos a Presidente da 

República ou as propostas de listas de candidaturas de grupos de cidadãos eleitores são 

remetidas, pelas respetivas candidaturas, à administração eleitoral da Secretaria-Geral do 

Ministério da Administração Interna, informando esta antecipadamente os contactos ou meios 

para o fazerem. 

3- Para efeitos do número anterior, o grupo de cidadão eleitores apresenta à Secretaria-Geral 

do Ministério da Administração Interna, no momento prévio à disponibilização de subscrições, 

os seguintes elementos relativos à intenção de candidatura: 

a) Órgão autárquico ao qual se candidata o grupo de cidadãos eleitores; 

b) Lista completa e ordenada de candidatos efetivos e suplentes; 

c) Nome do mandatário de lista da candidatura; 

d) Denominação, símbolo e sigla da candidatura do grupo de cidadãos eleitores; 

4 – A plataforma a que se refere o n.º 1 assegura, nomeadamente, o seguinte: 

a) O cumprimento dos requisitos exigidos nas respetivas leis eleitorais para os proponentes 

de candidaturas, incluindo a validação da inscrição no recenseamento; 

b) A possibilidade de o proponente anular a subscrição nos dez dias seguintes, caso a 

candidatura ainda não tenha sido apresentada no tribunal competente; 
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c) O bloqueio de subscrições duplicadas, sem prejuízo de, anulada uma subscrição nos 

termos da alínea anterior, poder subscrever uma nova; 

d) A extração de relação ordenada do nome, número de identificação civil e respetivo 

recenseamento dos proponentes de cada proposta de candidatura; 

e) O acesso das candidaturas à relação ordenada referida na alínea anterior que lhes 

digam respeito a qualquer momento; 

f) O acesso do tribunal competente à relação ordenada referida na alínea d); 

g) O fecho da subscrição no dia da entrega da candidatura, o qual é determinado pelo 

tribunal competente e processado eletronicamente, habilitando o tribunal à conferência dos 

proponentes nos termos das leis eleitorais respetivas e juntando as subscrições dos proponentes 

recolhidas em papel e/ou através do portal do eleitor. 

5 – No caso da intenção de candidatura do grupo de cidadãos eleitores identificada com os 

elementos descritos no n.º 3 sofrer uma alteração em virtude do óbito ou inelegibilidade de um 

candidato, as assinaturas dos proponentes recolhidas através do portal do eleitor mantêm-se 

válidas, procedendo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna à notificação 

dos proponentes, através dos contactos de telemóvel e de correio eletrónico registados no cartão 

de cidadão destes, para que tenham conhecimento da substituição do candidato referido. 

6 – No caso da eleição dos órgãos das autarquias locais, a plataforma assegura que só os 

eleitores recenseados na área da autarquia a cujo órgão respeita a proposta de candidatura a 

possam subscrever. 

7 - Cada intenção de candidatura pode recolher a subscrição de proponentes através do portal 

do eleitor respeitante ao número máximo exigido por lei para o órgão a eleger acrescido de até 

mais 5%, para eventual suprimento de subscrições irregulares. 

8 – É atribuída à Comissão Nacional de Eleições o poder de fiscalizar a plataforma eletrónica 

de subscrições de candidaturas através do portal do eleitor. 
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9 – Para o competente exercício da verificação da validade das subscrições dos proponentes, nos 

termos fixados pela lei eleitoral aplicável, é concedido acesso aos tribunais competentes ao 

Sistema de Informação e Gestão de Recenseamento Eleitoral (SIGRE)…”. 

 

Em relação à redação deste artigo, é a Ordem dos Advogados genericamente favorável, sendo, 

no entanto, frontalmente discordante do conteúdo da alínea b) do nº 3; das alíneas b) e c) do nº 

4; e da totalidade dos números 5 e 7. 

 

Assim: 

 

No que diz à alínea b) do nº3: 

 

Propõe o Projeto de Lei a seguinte redação: 

 

“…3- Para efeitos do número anterior, o grupo de cidadão eleitores apresenta à Secretaria-

Geral do Ministério da Administração Interna, no momento prévio à disponibilização de 

subscrições, os seguintes elementos relativos à intenção de candidatura: 

a) … 

b) Lista completa e ordenada de candidatos efetivos e suplentes; 

c) …  

…” 
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Entende a Ordem dos Advogados que, à semelhança do que acontece com os partidos políticos 

e coligações de partidos políticos, os movimentos de cidadãos devem poder “compor” as suas 

listas até ao dia da apresentação das candidaturas, podendo mesmo, nos termos da lei, ser 

obrigados a proceder a alterações posteriores. 

 

Não faria qualquer sentido que, ao contrário dos partidos políticos e coligações de partidos, os 

movimentos de cidadão fossem obrigados a, antes de iniciarem o processo de recolha de 

assinaturas de proponentes, terem que apresentar a totalidade dos candidatos (incluindo 

suplentes) devidamente ordenados. 

 

Tal norma só criaria uma situação de absoluta injustiça relativa e poderia representar um 

golpe mortal sobre os movimentos de cidadãos. 

 

Relembrando todos os motivos de constitucionalidade explanados no inicio deste documento, 

só pode, a Ordem dos Advogados dar parecer negativo sobre a proposta de redação desta 

alínea, alertando mesmo que, em seu entendimento, esta redação é flagrantemente 

inconstitucional. 

 

 Deveria então, e aqui mereceria o parecer positivo desta Ordem, a alínea ter a seguinte 

redação: 

 

“…3- Para efeitos do número anterior, o grupo de cidadão eleitores apresenta à Secretaria-

Geral do Ministério da Administração Interna, no momento prévio à disponibilização de 

subscrições, os seguintes elementos relativos à intenção de candidatura: 
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a) … 

b) Identificação do candidato que ocupará o primeiro lugar na lista na ordenação final a 

ser apresentada; 

c) …  

…” 

 

No que diz às alíneas b) e c) do nº 4:  

 

Propõe o Projeto de Lei a seguinte redação: 

 

“…4 – A plataforma a que se refere o n.º 1 assegura, nomeadamente, o seguinte: 

a) … 

b) A possibilidade de o proponente anular a subscrição nos dez dias seguintes, caso a 

candidatura ainda não tenha sido apresentada no tribunal competente; 

c) O bloqueio de subscrições duplicadas, sem prejuízo de, anulada uma subscrição nos 

termos da alínea anterior, poder subscrever uma nova; 

d) …” 

 

Em relação à redação das alíneas b) e c) do n.º 4, não poderia estar esta Ordem em maior 

desacordo. 
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Não é admissível, como parece pretender a projetada alínea b), que após a subscrição 

eletrónica como proponente, possa, em dez dias ou em qualquer outro prazo, o subscritor 

anular essa subscrição. 

 

A não admissibilidade desta anulação tem três motivos essências: 

 

1.º- Não existe igual circunstância nas subscrições por assinatura em papel, o que iria, com a 

introdução da subscrição eletrónica, criar um sistema, para estas, injustificadamente 

diferenciado; 

2.º - Iria criar um potencial estado de incerteza quanto ao número de proponentes existente 

em cada momento, para o movimento de cidadãos, o que iria obrigar a uma maior atividade de 

recolha e a uma preferência pelas subscrições em papel, agravada pelo aumento de número de 

contactos que iria presencias que originaria, desaconselhável especialmente no estado de 

pandemia em que nos encontramos; 

3.º - O estabelecimento do prazo de 10 dias, sem qualquer razão justificativa para não ser, por 

exemplo, de 3 ou 15, não afasta em absoluto qualquer fundamento que pretendesse reconhecer 

ao subscritor um direito ao arrependimento limitado no tempo.  

 

No que diz respeito à proposta de redação da alínea c), não pode a Ordem dos Advogados estar 

de acordo, uma vez que a mesma lhe levanta as maiores dúvidas de interpretação. 

 

Caso o entendimento seja o de que o bloqueio de subscrições duplicadas se refere à duplicação 

de subscrição da mesma lista candidata, evitando, por exemplo, que algum subscritor esteja a 
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ser duplamente considerado por ter subscrito eletronicamente e em papel, nada tem, este 

parecer, a opor. 

 

No entanto, caso se considere que a duplicação de subscrição se refere um mesmo proponente 

subscrever duas listas diferentes de cidadãos eleitores candidatas a um mesmo órgão, não 

pode este parecer ser favorável, uma vez que, se um mesmo cidadão pode ser proponente de 

dois partidos que se venham a candidatar ao mesmo órgão autárquico, estaria ferida de 

constitucionalidade a norma que proibisse igual prerrogativa aos movimentos de cidadãos. 

 

Como não é claro, aqui, o entendimento, dá então, quanto a isto, a Ordem dos Advogados 

parecer negativo. 

No que diz ao n.º 5: 

Propõe o Projeto de Lei a seguinte redação: 

 

“...5 – No caso da intenção de candidatura do grupo de cidadãos eleitores identificada com os 

elementos descritos no n.º 3 sofrer uma alteração em virtude do óbito ou inelegibilidade de um 

candidato, as assinaturas dos proponentes recolhidas através do portal do eleitor mantêm-se 

válidas, procedendo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna à notificação 

dos proponentes, através dos contactos de telemóvel e de correio eletrónico registados no cartão 

de cidadão destes, para que tenham conhecimento da substituição do candidato referido…”. 

Como consequência direta do que atrás foi escrito a propósito da alínea b) do n.º 3, também dá 

esta ordem parecer negativo à totalidade do número 5, uma vez que o mesmo se limita a 

regulamentar o que, nessa norma, a vir a ser aprovado, padeceria de inconstitucionalidade. 
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No que diz ao n.º 7: 

 

Propõe o Projeto de Lei a seguinte redação 

 

“…7 - Cada intenção de candidatura pode recolher a subscrição de proponentes através do 

portal do eleitor respeitante ao número máximo exigido por lei para o órgão a eleger acrescido 

de até mais 5%, para eventual suprimento de subscrições irregulares…”. 

 

A este respeito, não encontra, esta Ordem, qualquer motivo que justifique a limitação do 

número de subscrições eletrónicas, motivo pelo qual dá, aqui também, parecer negativo. 

Assim, 

Tendo em conta tudo o exposto a Ordem dos Advogados entende dar parecer 

favorável ao Projeto de Lei n.º 715/XIV/2.ª (PSD), salvo no que diz respeito ao artigo 

5.º do Projeto, bem como às alterações perpetradas ao artigo 23.º da Lei Orgânica n.º 

1/2001, de 14 de agosto pelo artigo 4.º do Projeto de Lei, onde encontra flagrantes 

desconformidades com a realidade e as exigências constitucionais. 

Lisboa, 24 de março de 2021 

 

 

Tiago Oliveira Silva 

Vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados 


