
RECENSEAMENTO ELEITORAL

JORGE MIRANDA (*)

1. SENTIDO

I — Adquirindo a capacidade eleitoral activa, o cidadão torna-se elei-
tor. Para que a possa transformar em acto, para que possa exercer o direito
de sufrágio — e para que possa ser elegível — é preciso dá-la a conhecer.
Tal a razão de ser do recenseamento (ou, como se diz, no Brasil, do alis-
tamento eleitoral) (1).

O recenseamento não constitui o eleitor na capacidade eleitoral.
Declara-a, certifica-a; e declarando-a, fá-la atendível (2) — só vota quem

(*) Professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e da Uni-
versidade Católica Portuguesa.

(1) Sobre recenseamento eleitoral, v. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Consti-
tuição da República Portuguesa Anotada, 3.ª ed., Coimbra, 1993, págs. 270 e 519; JORGE
MIGUÉIS, O regime jurídico do recenseamento eleitoral — passado e futuro, in Revista
Jurídica, n.º 23, Novembro de 1999, págs. 295 e segs.; FRANCISCO SOARES e TERESA EVA-
RISTO, Recenseamento eleitoral: disfuncionamento e novas perspectivas, in Análise Social,
n.º 154-155, Verão de 2000, págs. 25 e segs.; JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, O recenseamento
eleitoral, in O Direito, 2001, págs. 153 e segs. E na doutrina de outros países, por exemplo,
GIUSEPPE PALMA, Elettorato e liste elettorali, in Enciclopedia del Diritto, XIV, 1965, págs. 685
e segs.; FÁVILA RIBEIRO, Direito Eleitoral, 2.ª ed., Rio de Janeiro, 1986, págs. 163 segs.;
FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO, Estudios de Derecho Electoral, Lima, 1997, págs. 289 e segs.

V. também parecer n.º 20/78 da Comissão Constitucional, de 3 de Outubro, in Pare-
ceres, VI, págs. 115 e segs.; parecer n.º 26/80, de 31 de Julho, ibidem, XIII, págs. 183 e segs.;
parecer n.º 11/82, de 31 de Março, ibidem, XIX, págs. 78 e segs.; parecer n.º 23/82, de 8
de Julho, ibidem, XX, págs. 111 e segs.; acórdão n.º 163/87 do Tribunal Constitucional, de
19 de Maio, in Diário da República, 2.ª série, de 19 de Junho de 1987; acórdão n.º 748/93,
de 23 de Novembro, ibidem, 1.ª série, de 23 de Dezembro de 1993.

(2) Cfr. MIGUEL GALVÃO TELLES, Direito Constitucional Português Vigente, poli-
copiado, Lisboa, 1971, pág. 37.
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esteja inscrito (3). E, como só tem capacidade eleitoral passiva, só pode
ser eleito quem seja eleitor (4), por maioria de razão, só pode ser eleito quem
esteja inscrito no recenseamento.

Mas o recenseamento não é só condição necessária do exercício da
capacidade eleitoral activa e passiva. É também condição suficiente do exer-
cício da capacidade eleitoral activa: ele implica a presunção de capaci-
dade (art. 2.º, n.º 2, da Lei n.º 13/99, de 22 de Março). E pode sê-lo
igualmente de capacidade eleitoral passiva, quando a lei não imponha a ins-
crição na circunscrição ou no círculo de candidatura.

II — O recenseamento desempenha, pois, uma função importantís-
sima de segurança jurídica, assim como de transparência política:

a) De segurança jurídica em geral e de protecção da confiança,
porquanto cada eleitor inscrito tem a garantia de votar — e, na
medida em que o recenseamento seja permanente — de votar em
quaisquer eleições;

b) De transparência política, porque a autenticidade do recensea-
mento — quer dizer, a correspondência entre eleitores e eleito-
res inscritos — é condição básica de formação correcta da von-
tade popular e da autenticidade do sistema democrático.

2. RELEVÂNCIA POLÍTICO-CONSTITUCIONAL

I — Não admira que o recenseamento seja um dos componentes mais
elucidativos da história do Direito eleitoral português, reflectindo de modo
directo as características e as vicissitudes dos sucessivos regimes políticos
e das formas de organização administrativa.

A Constituição de 1822 — a única Constituição portuguesa antes da
de 1976 que se lhe referia — previa a realização do referendo por freguesias
(que eram então apenas as freguesias eclesiásticas, pois as freguesias
enquanto autarquias locais só surgiriam depois das reformas municipais

Jorge Miranda102

(3) Cfr., por todos, art. 83.º da Lei n.º 14/79, de 16 de Maio (lei eleitoral para a
Assembleia da República).

(4) Cfr., por todos, art. 4.º da Lei n.º 14/79.
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de PASSOS MANUEL) e cometia-o aos párocos, com verificação pelas câma-
ras municipais (5).

A partir de 1840 o recenseamento passaria a ser feito a nível de con-
celho ou, em Lisboa e Porto, de bairro administrativo, com substituição dos
métodos algo artesanais (que se supõe terem prevalecido naquela primeira
fase) por métodos mais rigorosos de tipo burocrático. Mas eram sempre
funcionários dependentes do Governo (tal, como de resto, as próprias
câmaras municipais) que recebiam esse encargo e constituíam as comissões
recenseadoras. E assim se manteria o sistema na monarquia constitucio-
nal (6), na 1.ª república e no regime autoritário (7).

Num contexto de sufrágio restrito como o que dominou todas essas
épocas, a inscrição ou não no recenseamento era decisiva e como que pre-
nunciava os resultados eleitorais. As eleições ganhavam-se logo no recen-
seamento — como os espíritos mais lúcidos reconheciam (8). E foram
baldados os esforços para o alargar e tornar credível (9).

Antes de 1974 existiam dois recenseamentos (10): o destinado à eleição dos
Deputados à Assembleia Nacional (11), regulado pela Lei n.º 2015, de 28 de Maio
de 1946, e pelo Decreto-Lei n.º 396/71, de 22 de Setembro, e o dos chefes de famí-
lia para efeito de eleição das juntas de freguesia, regulado pelos arts. 203.º e segs.
do Código Administrativo. A diferença do eleitorado explicava o dualismo.

O recenseamento competia em cada concelho a uma comissão composta por
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(5) Vale a pena transcrever o art. 43.º dessa Constituição: “Haverá em cada fregue-
sia um livro de matrícula rubricado pelo Presidente da Câmara, no qual o Pároco escreverá
ou fará escrever, por ordem alfabética, os nomes, morada e ocupações de todos os fregueses
que tiverem voto na eleição. Estas matrículas serão verificadas pela Câmara e publicadas
dois meses antes da reunião das assembleias eleitorais, para se poderem notar e emendar
quaisquer ilegalidades”. Cfr. ainda art. 157.º

(6) Cfr. JOSÉ ALBERTO DOS REIS, Ciência Política e Direito Constitucional, Coimbra,
1908, págs. 241 e segs.

(7) Cfr. JOSÉ DE MAGALHÃES GODINHO, A legislação eleitoral e a sua crítica, Lisboa,
1969, págs. 45 e segs.

(8) No final da 1.ª república, em 1926, havia cerca de 800.000 eleitores inscritos.
E pouco antes do final do regime autoritário, em 1973, para uma população de 8.500.000
habitantes havia 2.091.003 (ou seja, uma percentagem de 24%).

(9) Como, por exemplo, os da Comissão Promotora do Voto do início dos anos 50,
de iniciativa de ANTÓNIO SÉRGIO.

(10) Além do recenseamento respeitante às eleições para as assembleias e os conse-
lhos legislativos dos territórios ultramarinos (por último, objecto do Decreto n.º 13/73,
de 12 de Janeiro).

(11) E que até 1959 servia também para as eleições do Presidente da República.
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um funcionário da secretaria da câmara municipal designado pelo presidente, por
um delegado do presidente da câmara estranho aos serviços desta e por um dele-
gado do governador civil, que presidia; e em cada bairro administrativo de Lisboa
e Porto a uma comissão composta pelo administrador do bairro e por delegados
do governador civil no número que fosse considerado necessário (art. 5.º da Lei
n.º 2015). Entretanto, em cada freguesia funcionava uma comissão constituída pelo
presidente da junta, pelo regedor e por um delegado do presidente da câmara
municipal para organizar a relação dos eleitores (art. 4.º).

A inscrição efectuava-se oficiosamente ou a requerimento do interessado,
em que se indicassem os requisitos legais que lhe conferiam capacidade eleitoral
(art. 6.º). E as comissões concelhias ou de bairro elaboravam o recenseamento com
base no do ano anterior, actualizando-o (art. 7.º). Os cadernos eleitorais não esta-
vam patentes ao público, mas o Decreto-Lei n.º 396/71 viria a admitir a presta-
ção de informações sobre eles (art. 2.º).

II — Quando se preparou a lei eleitoral para a Assembleia Constituinte,
em 1974, decidiu-se proomover um recenseamento completamente novo,
por não se confiar nos cadernos eleitorais existentes e por agora (de acordo
com o Programa do Movimento das Forças Armadas e com a Lei n.º 3/74,
de 14 de Maio) se instituir o sufrágio universal (12).

O Decreto-Lei n.º 621/74, de 15 de Novembro, viria a consagrar
regras e princípios básicos: realização do recenseamento por freguesia,
oficiosidade e obrigatoriedade, colaboração de partidos políticos com as
comissões recenseadoras, cartão de eleitor, maior rigor e maiores garantias
nas operações, bem como nas reclamações e nos recursos. À sua luz
seriam inscritos cerca de 7 milhões de eleitores, com uma adesão cívica bem
reveladora — ainda antes das eleições — da vontade do Povo Português
de construir uma democracia representativa.

A Constituição declararia o recenseamento oficioso, obrigatório e
único para todas as eleições por sufrágio directo e universal (13) (14) e, a
partir de 1982, também permanente (art. 116.º, depois 113.º, n.º 2) (14-A).

Jorge Miranda104

(12) Cfr. o relatório da comissão encarregada de elaborar o projecto de lei eleitoral,
in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 241, Dezembro de 1974, págs. 12 e 13.

(13) Na Assembleia Constituinte, só o princípio da obrigatoriedade foi controvertido
por Deputados do Partido Comunista: v. Diário, n.º 107, sessão de 3 de Fevereiro de 1976,
págs. 3520 e segs.

(14) No Brasil, como o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70
que não sejam analfabetos também o recenseamento é obrigatório para os cidadãos nessas
condições (art. 14.º, § 1.º, da Constituição de 1988).

(14-A) Acrescentando-se, a 1997, «sem prejuízo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 15.º
e no n.º 2 do artigo 121.º».
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E seria executado pela Lei n.º 69/78, de 3 de Novembro, primeiro (a qual
sofreria várias alterações), e, depois, pela Lei n.º 13/99, de 22 de Março.

Este último diploma procurou modernizar o sistema, prescrevendo a
possibilidade de inscrição contínua e permanente, e não apenas em deter-
minado período do ano; a abertura das comissões recenseadoras a grupos
de cidadãos por causa das eleições locais; a criação de uma base de dados
central; e a comunicação ao Secretariado Técnico para os Assuntos do Pro-
cesso Eleitoral das informações relativas à perda de cidadania, à priva-
ção de direitos políticos, a óbitos e a incapacidades por anomalia psíquica,
sendo essas informações, a seguir, transmitidas às comissões recensea-
doras (15).

3. FUNÇÕES ESPECÍFICAS

I — Da dupla função de segurança jurídica e de transferência política
decorrem funções específicas, umas subjectivas — respeitantes aos eleito-
res — e outras institucionais — respeitantes à estruturação dos procedi-
mentos eleitorais.

As funções subjectivas consistem em:
a) Garantia do direito de sufrágio, assegurando-se o voto de quem

é seu titular, de quem é eleitor;
b) Garantia da seriedade do direito de sufrágio, assegurando-se que

cada eleitor só vota uma vez e impedindo-se o voto de quem não
é eleitor.

As funções institucionais consistem, fundamentalmente, em:
a) Racionalização, evitando-se que seja apenas no momento da

votação que se verifique a capacidade eleitoral (com todas as
demoras e complicações que acarretaria);

b) Determinação da composição do colégio ou dos colégios elei-
torais;

c) Distribuição dos eleitores por diferentes estruturas (designada-
mente geográficas) e procedimentos.
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(15) Neste sentido, já o projecto de Código Eleitoral de 1987: v. suplemento ao Bole-
tim do Ministério da Justiça, 1987, pág. 19.
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Mas há também funções indirectas e secundárias do recenseamento, nos
domínios das eleições, dos referendos, dos partidos, dos órgãos das autar-
quias locais e das organizações de moradores.

II — Assim, quanto a eleições:

a) Função relativa à capacidade eleitoral activa de portugueses resi-
dentes no estrangeiro para efeito de eleição do Presidente da
República — são eleitores os que estejam recenseados para a
eleição da Assembleia da República à data da publicação da Lei
Orgânica n.º 3/2000, de 24 de Agosto (16);

b) Função relativa à propositura de candidaturas para Presidente
da República — cada candidatura tem de ser apresentada por
um mínimo de 7.500 eleitores e um máximo de 15.000 (art. 124.º
da Constituição);

c) Função relativa à determinação do número de Deputados à
Assembleia da República a eleger por cada círculo eleitoral no
território nacional — proporcional ao número de cidadãos elei-
tores nele inscritos (art. 149.º, n.º 2, da Constituição e art. 13.º
da Lei n.º 14/79, de 16 de Maio);

d) Função relativa à determinação do número de Deputados à Assem-
bleia Legislativa Regional dos Açores — em cada círculo 2 Depu-
tados e mais 1 Deputado por 6.000 eleitores ou fracções superio-
res a 1.000 (art. 13.º do Decreto-Lei n.º 267/80, de 8 de Agosto, na
redacção dada pela Lei Orgânica n.º 2/2000, de 14 de Julho);

e) Função relativa à determinação do número de Deputados à Assem-
bleia Legislativa Regional da Madeira — em cada círculo 2 Depu-
tados e mais 1 Deputado por 3.500 eleitores ou fracções superiores
a 1.000 (art. 2.º do Decreto-Lei n.º 318-E/76, de 30 de Abril, na
redacção dada pela Lei n.º 1/2000, de 21 de Junho);

Quanto a estas duas Assembleias, verifica-se que não se res-
peita a proporcionalidade (como quanto à Assembleia da Repú-
blica) e, portanto, viola-se o princípio da igualdade, dada a
grande desproporção de eleitores nos círculos eleitorais (que são
as ilhas nos Açores e os concelhos na Madeira);

Jorge Miranda106

(16) Sabendo-se que seriam, desde logo, eleitores, por força da norma transitória do
art. 297.º da Constituição (após 1997), os recenseados até 31 de Dezembro de 1996.
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f) Função relativa ao número de cidadãos eleitores necessários para
a propositura de candidaturas para titulares de órgãos das autar-
quias locais (art. 239.º, n.º 4, da Constituição e art. 19.º da Lei
Orgânica n.º 1/2001, de 14 de Agosto);
O número de eleitores inscritos resulta da fórmula

n––––––3 × m
(em que n é o número de eleitores da autarquia e m o número de

membros da câmara municipal ou da assembleia de freguesia, conforme
as candidaturas se destinem a órgãos do município ou da freguesia).

Os resultados da fórmula são, contudo, sempre corrigidos, de
modo a não haver um número de cidadãos proponentes inferior a 50 ou
superior a 2.000 no caso de candidatura a órgãos de freguesia ou infe-
rior a 250 ou superior a 4.000 no caso de candidatura a órgãos de
município (art. 19.º, n.º 21);

g) Função relativa às assembleias de voto — cada qual constituída,
em princípio, por 1.000 eleitores (v., por todos, art. 40.º da Lei
n.º 14/79, de 16 de Maio).

III — No tocante aos referendos:
a) Função relativa à proposta à Assembleia da República de reali-

zação de referendos nacionais — 75.000 eleitores inscritos no ter-
ritório nacional (art. 16.º da Lei n.º 15-A/98, de 3 de Abril);

b) Função relativa à proposta de realização de referendos locais
— 5.000 cidadãos eleitores ou 8% dos eleitores recenseados na
área da autarquia (art. 13.º da Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24
de Agosto) (17);

c) Função relativa à participação de cidadãos residentes no estran-
geiro em referendos nacionais que recaiam sobre matéria que
lhes diga também especificamente respeito — os cidadãos resi-
dentes no estrangeiro que sejam eleitores do Presidente da Repú-
blica (arts. 115.º, n.º 12, e 121.º, n.º 2, da Constituição);

d) Função relativa à participação de grupos de cidadãos nas cam-
panhas referendárias nacionais — 5.000 eleitores (art. 41.º da
Lei n.º 15-A/98);
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(17) E nunca podendo a proposta ser subscrita por um número de cidadãos que
excede em 50% o respectivo limite mínimo exigido (art. 13.º, n.º 3).
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e) Função relativa à participação de grupos de cidadãos nas cam-
panhas referendárias locais — 2% ou 4% dos cidadãos eleitores
nos referendos municipais ou de freguesia, respectivamente
(art. 39.º da Lei Orgânica n.º 4/2000);

f) Função relativa ao efeito vinculativo dos referendos — ele só
se verifica quando o número de votantes é superior a metade
dos eleitores inscritos (art. 115.º, n.º 11, da Constituição, quanto
aos referendos nacionais; e art. 219.º, n.º 2, da Lei Orgânica
n.º 4/2000, quanto aos referendos locais).

IV — Função relativa aos partidos — 7.500 cidadãos eleitores como
número mínimo de cidadãos proponentes da inscrição de qualquer partido
político (art. 15.º da Lei Orgânica n.º 2/2003, de 22 de Agosto).

V — Função respeitante aos órgãos das autarquias locais:

a) O número de membros da assembleia de freguesia, o número de
membros a eleger por sufrágio directo das assembleias municipais
e o de vereadores das câmaras municipais dependem do número de
eleitores inscritos na área da autarquia local (arts. 15.º, 42.º, n.º 3,
e 57.º, respectivamente, da Lei n.º 169/99, de 14 de Setembro);

b) Nas freguesias de população diminuta, as que tenham 150 ou
menos eleitores, o plenário dos eleitores substitui a assembleia de
freguesia (art. 245.º, n.º 2, da Constituição e art. 21.º da Lei
n.º 169/99).

VI — Finalmente, função relativa à composição da assembleia de
moradores — compõem-na os residentes (na área correspondente à asso-
ciação, sempre inferior à da freguesia) inscritos no recenseamento de fre-
guesia (art. 264.º, n.º 2, da Constituição).

4. ESTRUTURA DO RECENSEAMENTO

I — O recenseamento envolve, simultaneamente:

— Uma organização;
— Um procedimento ou uma série de procedimentos;
— Um registo.

Jorge Miranda108
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II — Em primeiro lugar, o recenseamento postula uma organização
(administrativa) com uma dupla característica: descentralizada e democrá-
tica, mas com controlo centralizado de carácter técnico.

No território nacional é circunscrição de recenseamento a freguesia; e
no estrangeiro, consoante os casos, o distrito consular, o país de residên-
cia, se nele apenas existe embaixada, ou a área de jurisdição eleitoral de
posto consular de carreira (art. 8.º da Lei n.º 13/99). Os eleitores são ins-
critos de acordo com a sua residência ou, sendo estrangeiro, com o domi-
cílio indicado no respectivo título de residência (art. 9.º, n.º 1).

Em cada circunscrição funciona uma comissão recenseadora, com-
posta: a) no território nacional, pelos membros da junta de freguesia, por
um delegado designado por cada partido representado na Assembleia da
República, bem como por um delegado de cada partido ou grupo de cida-
dãos representado na respectiva assembleia de freguesia; b) no estrangeiro,
pelos funcionários consulares de carreira ou, quando estes não existam,
pelos funcionários diplomáticos, com excepção do embaixador, e por um
delegado nomeado por cada partido com Assento na Assembleia da Repú-
blica (art. 22.º).

As comissões recenseadoras inscrevem a inscrição de todos os eleitores
ainda não inscritos de que tomem conhecimento (art. 34.º, n.º 3) e, para o
efeito, além de agirem por iniciativa própria, contam com a colaboração das
assembleias de freguesia e dos partidos e grupos de cidadãos (arts. 28.º
e 29.º) e recebem informações provenientes das conservatórias de registo
civil, das direcções-gerais dos assuntos judiciários e dos serviços de infor-
mática do Ministério da Justiça e dos estabelecimentos psiquiátricos
(art. 50.º).

Por seu lado, a nível nacional, o Secretariado Técnico para os Assun-
tos do Processo Eleitoral (STAPE) organiza e mantém a título permanente
e actual a informação relativa aos cidadãos eleitores (arts. 10.º e segs.).

III — O recenseamento pressupõe os procedimentos administrativos
concernentes às inscrições (arts. 34.º e segs. da Lei n.º 13/99) e às altera-
ções, transferências e eliminações de inscrições (arts. 46.º e segs.) (18).

Estes procedimentos assentam — para além dos grandes princípios
dos arts. 266.º, 267.º e 268.º da Constituição — em dois princípios com-
plementares e interdependentes, o da oficiosidade e o da obrigatoriedade
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(18) Cfr. JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, op. cit. e loc. cit., págs. 179 e 180.
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(art. 113.º, n.º 2) — oficiosidade quanto às entidades públicas, obrigato-
riedade para os cidadãos eleitores (19).

IV — A oficiosidade significa que, independentemente da iniciativa dos
eleitores, compete às entidades e serviços do Estado e das autarquias locais
proceder à sua inscrição no recenseamento e mantê-lo permanente e actual
(arts. 3.º, n.º 2, 10.º, n.º 1, 34.º, n.º 3, e 50.º da Lei n.º 13/99).

A obrigatoriedade significa que os cidadãos eleitores têm o dever de
promver a sua inscrição, bem como de verificar se estão inscritos e, em caso
de erro ou omissão, requerer a respectiva rectificação (art. 3.º, n.º 1, da Lei
n.º 13/99). Ela só não se verifica relativamente aos cidadãos eleitores
residentes fora do território nacional — tendo em conta o art. 14.º da
Constituição (20) — e relativamente aos eleitores estrangeiros residentes em
Portugal (art. 4.º).

Facultatividade é também o que se verifica com os cidadãos que com-
pletem 17 anos, os quais têm o direito (não o dever) de promover a sua ins-
crição a título provisório, passando automaticamente a eleitores efectivos
ao atingirem os 18 anos (art. 35.º da Lei n.º 13/99).

A oficiosidade e a obrigatoriedade são cumulativas, não alternativas,
visando-se, assim, conseguir a máxima coincidência possível do recensea-
mento com a concreta composição do colégio eleitoral (21).

V — Finalmente, o recenseamento é um registo, materializado nos
cadernos de recenseamento (arts. 52.º e segs. da Lei n.º 13/99) e na base
de dados do Secretariado Técnico para os Assuntos do Processo Eleitoral
(arts. 10.º e segs.) e que obedece aos princípios da permanência e da uni-
cidade (art. 113.º, n.º 2, da Constituição).

Permanência significa que a inscrição tem efeitos por tempo indefinido
(enquanto o cidadão possuir capacidade eleitoral) e só pode ser cancelada
nos casos e nos termos previstos na lei (art. 5.º, n.º 1, da Lei n.º 13/99).

Corolário da própria presunção de capacidade ligada ao recensea-
mento, justifica-se outrossim não tanto pelas vantagens de comodidade
que propicia aos eleitores e à Administração eleitoral (dispensados de repe-
tir tudo de novo em cada ano ou em cada votação) quanto pela normali-
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(19) Cfr. parecer n.º 20/78 da Comissão Constitucional, cit., loc. cit., VI, págs. 115
e segs.

(20) Ibidem, págs. 129 e 130. E parecer n.º 23/82, cit., loc. cit., XX, págs. 115 e segs.
(21) Parecer n.º 20/78, cit., loc. cit., págs. 118 e 122.
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dade que devem ter as eleições (e os referendos) em democracia. O povo
deve estar sempre habilitado a decidir.

Unicidade significa que a mesma inscrição serve para todos os actos
eleitorais e referendários (art. 6.º da Lei n.º 13/99). Por isso, a base, a uni-
dade de recenseamento dentro do território nacional não pode deixar de ser
a freguesia, porquanto ele deve servir, desde logo, para a eleição dos titu-
lares dos seus órgãos (22).

VI — Exceptuam-se do princípio da unicidade certas situações decor-
rentes de regras particulares de capacidade eleitoral (arts. 15.º, n.os 3, 4 e 5,
113.º, n.º 2, in fine, 115.º, n.º 12, e 121.º, n.º 2, da Constituição):

— cidadãos de países de língua portuguesa com estatuto de igualdade
de direitos políticos;

— cidadãos estrangeiros, de acordo com um princípio de reciproci-
dade, nas eleições locais;

— cidadãos de países da União Europeia nas eleições para o Parla-
mento Europeu;

— cidadãos residentes no estrangeiro quanto a referendos sobre maté-
rias que também especificamente lhes digam respeito e nas elei-
ções para Presidente da República.

Nas três primeiras hipóteses, alarga-se o campo do recenseamento e
nas duas últimas diminui-se, tudo exigido adaptações nos cadernos com que
depois trabalham as mesas das assembleias de voto.

5. PROJECÇÃO SUBJECTIVA

I — Ao recenseamento ligam-se quer direitos quer deveres.
Direitos:
— o direito de inscrição;
— o direito de requerer a correcção de erros ou omissões (art. 3.º,

n.º 1, da Lei n.º 13/99);
— o direito de reclamar contra inscrições ou omissões indevidas

(art. 60.º);
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(22) Assim, GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, op. cit., pág. 520. Diversamente,
JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, op. cit. e loc. cit., pág. 175.
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— o direiro de recurso contencioso das decisões das comissões recen-
seadoras para os tribunais de comarca e destes para o Tribunal
Constitucional (art. 61.º).

Deveres:

— o dever de se inscrever;
— o dever de promover a transferência da inscrição em caso de

mudança de residência (arts. 47.º e 48.º);
— o dever de requerer a correcção de erros ou omissões.

II — Como se verifica, direitos e deveres encontram-se em estreita cor-
relação, como instrumentais em face do direito e do dever cívico de sufrá-
gio (art. 49.º, n.os 1 e 2, da Constituição).

Instrumentais perante o direito de sufrágio, os direitos são de qualifi-
car como garantias (23) na acepção que lhes emprestamos e entram, sem a
menor dúvida, na categoria dos direitos de natureza análoga à dos direitos,
liberdades e garantias, com a inerente subordinação ao seu regime (art. 17.º
da Constituição) (24).

Quanto aos deveres (e não meros ónus), integram-se de pleno entre os
deveres fundamentais (25).

6. AS CHAMADAS ABSTENÇÕES TÉCNICAS E O RECEN-
SEAMENTO

I — Em sucessivas eleições tem-se verificado um claro desfasamento
entre o número provável de eleitores, tendo em conta a população residente,
e os dados do recenseamento eleitoral. A Lei n.º 19/97, de 19 de Junho,
promoveu, por isso, o expurgo dos cadernos eleitorais, mas o problema sub-
siste: basta lembrar que, segundo o mapa oficial dos resultados das elei-
ções presidenciais de 2001, haveria 8.950.905 eleitores (dos quais menos
de 200.000 inscritos fora do território nacional) quando o país teria pouco
mais de 10.000.000 de habitantes (dos quais 400.000 estrangeiros) (26)!
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(23) V. Manual de Direito Constitucional, IV, 3.ª ed., Coimbra, 2000, págs. 95 e segs.
(24) Ibidem, págs. 149 e segs.
(25) Ibidem, págs. 175 e segs.
(26) V. o mapa in Diário da República, 1.ª série-A, n.º 34, de 9 de Fevereiro.
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Conhecem-se as causas do fenómeno: por um lado, menor diligência
das comissões recenseadoras ou dos serviços do Estado adstritos a enviar
informações quanto a eleitores falecidos e que tenham mudado de resi-
dência ou emigrado; por outro lado, quebra do sentido de dever cívico ou
alheamento ou desinteresse de muitos eleitores que não cuidam de actua-
lizar a sua inscrição; e, por outro lado ainda, deficiências na informatiza-
ção e na concretização das regras da Lei n.º 13/99.

Urge, pois, adoptar novas providências legislativas, com vista ao reforço
do papel e dos meios de actuação do Secretariado Técnico para os Assuntos
do Processo Eleitoral, mesmo que tal represente alguma diminuição do papel
das comissões recenseadoras a nível de freguesia. Assim como parece ser de
encarar a hipótese de uma conexão ao censo geral da população, embora este
seja decenal e compreenda tanto cidadãos portugueses como não portugueses.

II — Naturalmente, os eleitores inscritos, mas que não deviam estar,
não podem votar ou não podem votar nas circunscrições de cujos cadernos
eleitorais constam. Daí um aumento exponencial das abstenções — a que se
tem dado o nome eufemístico de abstenções técnicas — a par das verdadei-
ras abstenções e com graves incidências políticas para a vida democrática:

— aumento artificial do abstencionismo, empolando-se a impressão
de desafecto dos cidadãos em face das instituições;

— criação ou manutenção de desigualdades entre os círculos eleito-
rais, por o princípio constitucional da proporcionalidade na dis-
tribuição dos mandatos (art. 149.º, n.º 2) ficar subvertido na prá-
tica com número excessivo de eleitores inscritos em certos círculos;

— criação ou manutenção de desigualdades na composição dos órgãos
das autarquias locais e na atribuição de receitas a que municípios
e freguesias têm direito legal;

— no limite, havendo, porventura, recenseamento mais correcto em
determinadas circunscrições e em determinados círculos e menos
correcto noutras circunscrições e noutros círculos, distorção de
resultados eleitorais, sobretudo quando marginais (v. g., eleição
ou não do Presidente da República na primeira votação nos termos
do art. 126.º da Constituição ou eleição ou não de mais um Depu-
tado por algum partido);

— não atribuição de carácter vinculativo ao referendo, em virtude
de o número de votantes não atingir a maioria dos eleitores ins-
critos (art. 115.º, n.º 11, da Constituição).
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8 — R.F.D.U.P. (I – 2004)
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