
Sistema eleitoral para a 
Assembleia da República 
- A visão do PAN



Cronologia das posições do PAN

2012: Petição pela reforma da Lei Eleitoral 

(proposta de 2 círculos e 181 deputados –

177 círculo nacional + 4 diáspora)

2015: No programa das Legislativas constava 

uma proposta de redução do número de 

círculos eleitorais



A existência de 22 círculos é o 

principal problema do sistema 

eleitoral português, por todas as 

desigualdades e injustiças que causa



Distribuição inquinada dos mandatos

Cadernos eleitorais são usados para 

distribuir mandatos a priori pelos círculos.

Estudos apontavam para existência de um 

milhão de eleitores-fantasma nos cadernos 

eleitorais em 2011.

Se a distribuição prévia com base nos 

cadernos fosse desnecessária, os efeitos dos 

eleitores-fantasma seriam neutralizados.



Desigualdade do voto entre círculos

Círculo Votos para eleger Círculo Votos para eleger

Aveiro 17719 Portalegre 16303

Beja 14980 Porto 21391

Braga 20811 Santarém 20386

Bragança 17204 Setúbal 19132

Castelo Branco 18402 Viana do Castelo 14628

Coimbra 19421 Vila Real 18231

Évora 18576 Viseu 16227

Faro 15606 Açores 12623

Guarda 14434 Madeira 13076

Leiria 19243 Europa 4081

Lisboa 21404 Fora da Europa 3561

Dados das Legislativas 2015



Exemplos flagrantes de anos anteriores

Minho, 2011: 18.135 pessoas elegeram um 

deputado do CDS-PP em Viana do Castelo, 

20.488 pessoas que votaram no BE em Braga 

não elegeram qualquer deputado.

Diáspora, 2005 e 2009: o PSD elegeu três 

deputados e o PS um. Isto apesar de, no 

conjunto dos dois círculos, o PS ter tido 

mais votos do que o PSD.



Demasiados votos válidos ignorados

Eleição Votos ignorados % Eleição Votos ignorados %

1975 579.804 10,91% 1991 492.219 8,75%

1976 464.140 8,88% 1995 399.218 6,89%

1979 427.783 7,32% 1999 385.610 7,27%

1980 408.225 6,93% 2002 395.343 7,37%

1983 334.104 6,01% 2005 504.775 9,05%

1985 421.634 7,46% 2009 462.482 8,40%

1987 562.930 10,14% 2011 512.247 9,56%

2015 529.212 10,16%



Um problema dos partidos médios e 

extraparlamentares

Em conjunto, PSD e PS nunca atingiram 9% 

dos votos ignorados, ficando por sete vezes 

(em 15 eleições) abaixo de 1%.

Partidos médios são, em regra, os mais 

prejudicados, mas recentemente houve um 

aumento dos votos ignorados em partidos 

extraparlamentares.



Distribuição por tipo de partido



Fim dos círculos regionais: 

questões pertinentes, soluções e 

desdramatizações



Distanciamento eleitores-eleitos

Sem círculos regionais, como podem os 

eleitores saber quem defende os interesses 

da sua região no Parlamento?

Solução: após as eleições, cada grupo 

parlamentar associa cada um dos seus 

deputados a uma ou mais regiões de ação 

preferencial e isso é divulgado pelos 

serviços do Parlamento.



Governabilidade

O país é governável desde que haja vontade 

política e capacidade de diálogo 

interpartidário.

Além disso, continua a ser possível ter 

governos de maioria absoluta e, em 

simultâneo, um Parlamento mais plural. 

Veja-se o caso da Madeira desde 2006.



Nada do que se sugeriu antes exige 

mudanças na Constituição.

Porém, há um aspeto do sistema 

eleitoral que, para o PAN, exige uma 

alteração cirúrgica da Constituição:

Alargar o direito de voto aos 16 anos



Voto aos 16 anos: espírito dos tempos

A atribuição de capacidade eleitoral é fruto 

do momento histórico e o atual contexto 

internacional é favorável a esta mudança.

Implementado em países da Europa e das Américas.

Defendido pelo Conselho da Europa e por especialistas.

O Parlamento Europeu aprovou uma recomendação 

com vista ao alargamento do direito de voto aos 16 anos.



Voto aos 16: uma questão de coerência

O Estado já reconhece maturidade e 

capacidade aos jovens de 16 e 17 anos para 

tomarem decisões quanto à conformação 

das suas vidas aos mais diversos níveis.

Imputabilidade para efeitos penais.

Contrair casamento, proceder a IVG ou perfilhar.

Requerer mudança da menção de sexo no registo civil.

Trabalhar, pagar impostos, descontar para a segurança 

social ou administrar bens adquiridos pelo seu trabalho.



Comentário à proposta apresentada 

na conferência



Muito obrigado!


